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(Из книгата на Иван Богданов „Бележити българи”, том ІІ – 

Хайдутски воеводи през Възраждането.) 

 

„Един от видните хайдути, действали в началото на 

ХІХ век е Вълчан войвода. Той е роден през седемдесетте 

години на ХVІІІ в. в село Паспалево, Лозенградско. Не се 

знае къде и кога е умрял. Носел се слух, че е забягнал във 

Влашко. След провалянето на Странджанския заговор през 

1810 г., в който и Вълчан е взел участие, следите му се 

губят. Знае се само, че се е оттеглил в Еленския балкан. 

Преди това, начело на малка дружина, Вълчан бродил по 

цялото протежение на важния път Силистра – Одрин – 

Чорлу, но се подвизавал и в Странджа, Родопите и 

Беломорието. Бил човек с широка ръка, щедро подпомагал 

сиромасите, а на Странджа устройвал хайдутски гуляи от 

събота до събота. 

С името на Вълчан са свързани имената на Мартин 

войвода и на Бойка войвода. Навярно те са се присъединили 

към него след оттеглянето му в Еленския балкан. Мартин 

по-рано е бил поп... 

...Наскоро след оттеглянето на Мартин, изчезнал и 

Вълчан войвода, като поверил дружината си на Рада 

Баричина, която се нарекла Бойка войвода. Какви са 

подвизите й и как е завършил живота й, не е известно...” 

 

ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Като фотожурналист дълги години обикалях страната. 

Преспивах по села и паланки, по кошари в планината или 

зарит в купа сено. През прохладните летни нощи – на 

открито, зиме – в хоремаците или край огнището, 

разговорите с любезните ми домакини бяха безкрайни. 

За какво ли не стваше дума: за народните обичаи, за 

служебно интересуващите ме проблеми, за онова, което 

тежеше всекиму на душата. Един захване за овцете, друг – 

коя мома къде бил видял, трети – за махленските клюки, 

четвърти – за авджилъка. Но най-сладки бяха приказките за 

старите иманяри. Отвореше ли се веднъж дума за 

иманярството и за иманярите, не усещахме как слънцето ни 

огряваше. 

Много често, когато ние, младите, започвахме да се 

перчим кой повече знае, към нас ще приближи някой старец, 

спотайвал се дълго в полумрака, и току ще рече: 

А бе, момчета, като чувам що приказвате, рекох и аз да 

ви разкажа какво съм слушал... 

И започваше да разказва оня ми ти старец, ние 

онемявахме и зяпнали, попивахме всяка дума. 

Така и не усетих кога се изтъркулиха трийсет лета 

оттогава, и как съм се увлякъл по иманярски фолклор. Има 

такъв фолклор, жив е и днес в народната памет. Защото, 

докато една приказка за принцеси и принцове, за змейове и 

златни ябълки се разказва на деца и си има и начало, и 

обикновено щастлив край, иманярските истории си ги 

разправят възрастни. Те нямат ни начало, ни край. Всяка 

нова приказка е продължение на някоя друга. При тях 

героите са все хитри и изпечени иманяри, които знаят къде 

какви нишани, какви капани има и как да се обезвредят, 

къде и как е скрито имането и как да се открие. 

А съкровищата? Все неща невиждани и нечувани, 

каквито няма в нито един съвременен царски или 

императорски дворец. 

Тези богатства са грижливо скрити – в непръстъпни 

планини и пещери, в подводни скални дупки и подмоли по 

дъното на морето по крайбрежието, в подземията на 

разрушени замъци и калета. А такива места са доста из 

нашите земи. 

Чрез легендите за тези съкровища народът ни е 

поддържал духа си, доказвал е, че и  ние сме имали богати 

царе, славна  и силна държава, висока култура и големи 

майстори. „Златният трон, мечът и щитът на цар Симеон” – 

в легендите ги има укрити по всички краища на България. 

Легендите са толкова много и така различни, че си 

заслужава да бъдат събрани. 

Най-много приказки се разказват обаче, за страшния 

Влъчан. Кога се увлякох по неговата биография не е  трудно 

да определя, но тя взе връх над другите истории и трайно 

заседна в съзнанието ми. За Вълчан войвода и неговите 

приключения слушах от Видин до Странджа, от Добруджа 

до Родопите и Пирин. Бележки и записки не съм водил. 

Всичко е в главата ми така свежо, като че ли вчера някой го 

е разказал. Спомням си и лицата на разказвачите, но за 

съжаление тогава не обръшах внимание и не записвах 

имената, та сега не мога да ги спомена и да им благодараря 

за приятните вечери и за приказките, които съм чул и 

научил от тях. 

В паметта ми са останали само личните имена на тези, 

при които съм се задържал повечко. Един от тях беше 

стария овчар и билкар дядо Стамат от Ивайловградско. Той 

твърдеше, че бил потомък на стар билкарски род от 

Странджанския край и се гордееше, че дядо му, на когото е 

бил кръстен, хайдутувал с Вълчан войвода и бил „доктора” 

на дружината му. Срещнах стария рибар дядо Кондю от 

Малко Търновско, когато ловеше риба по долното течение 

на Велека. С дядо Кръстан от Грудовския край се запознах 

при обиколките ми из Странджанския район. Много са 

сладкодумните и госториемни старци, на които съм 

благодарен. 

В по-ново време, когато у мен назря идеята да напиша 

книга за Вълчан войвода и разгласих това нашироко, много 

хора започнаха да ме търсят. Идват при мен, разказват нови 

легенди и всичко, което знаят за него. Използвах и тях. 

Дядо Станимир Тодоров от София - запален иманяр 

„документатор”, наследил иманярството от баща си, ми 

донесе цял куп планове, скици и преписи от документи за 

Вълчан войвода и дружината му. Твърди, че ги е преписал 
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направо от оригиналите. Остави ми ги с поръчението: 

-Аз съм вече стар, не мога да продължавам работатата 

си, а чух, че пишеш книга за Вълчана. Ето ти тия неща, от 

тях ще научиш много! Напиши го. Нека се знае и помни кой 

е бил Вълчан войвода. Какво е правил за освобождаването 

на България и какво е оставил на българския народ. 

Приех дарението с благодарност и обещах, че всичко 

ще намери място в книгата ми, но при преглеждането на 

документите установих, че много от преписите на Дядо 

Станимир не са пълни и текстово не отговаряха напълно на 

оригиналите, до които се бях добрал. 

Михаил Узунов от Стражица дойде при мен с данните 

за един обект на Вълчан войвода край родното село на 

Михаил, и ме свърза със „Стареца”, който му дал данните. 

По предварителна уговорка със Стареца, отидох на 

екскурзия в Цариград и в продължение на няколко дни 

разговаряхме в хотел „Хилтън” край Босфора. Този, вече 96-

годишен старец, френски гражданин – потомък на 

Челебията, с когото Вълчан е издирвал и съхранявал 

съкровищата, ми разказа такива неща за Вълчан войвода, 

които и в историята не са писани и във фолклора не са 

разказвани. 

Под чадърите на терасата на хотел „Хилтън”, той ме 

запозна с мемоарите на прабаба си – французойката Жана – 

за петнайсет годишния й живот в дружината на Вълчан. 

Като се настанихме на терасата на хотела, аз посегнах 

да включа магнетофона, но старецът ми хвана ръката. 

─ Нали ти казах – никакви данни за мене! Даже и 

гласът ми не трябва да имаш! Единственото, с което ще ме 

наричате е „Старецът”! Така е най-добре! – рече и се 

усмихна. ─ А сега отваряй бележника и записвай! Някои от 

чертежите и документите, ако ти се видят трудни, можеш да 

фотографираш. 

Оставих магнетофона и отворих бележника. Старецът 

така приятно и увлекателно разказваше на чист литературен 

български език, с малко френски акцент, че всичко здраво се 

набиваше в главата ми, но когато в София почнах да 

възстановявам чутото, Старецът се оказа прав – бележникът 

ми потрябва. 

─ Вие казахте, че с експреса през България сте 

минавали транзит, без да слизате на българска земя, а така 

хубаво литературно говорите български. Къде сте го учили? 

Старецът се усмихна, доволен от въпроса. 

─ Очаквах такъв въпрос. Бъларският език го дължим на 

нашата Стара-баба Жана, съпругата на Стар-дядо. Тя го 

научила по време на дългогодишното й хайдутуване (така да 

го кажа по български) с дружината на Вълчан. Учители са й 

били Вълчан и поп Мартин, а тя от своя страна ги научила 

на френски. В рода ни всички говорим френски, турски и 

български, а за науката – и английски. Библиотеката ни е 

пълна с български книги. Само Стар-дядо не успял да научи 

български, защото с Вълчан говорел на турски, а с баба на 

френски. Баба Жана е била като учителка в дружината, 

защото много от младите хайдути научила на френски език. 

Тях Войводата изпратил да се учат във Франция. 

─ Михаил ми спомена, че Вълчан се срещал с Евлоги и 

е умрял в неговите ръце в Румъния. Кога и как е станала 

тази среща? – запитах аз. 

─ А, мосю Евлоги?... Аз го помня! – Старецът се 

замисли. ─ Бил съм на около седем годинки, защото вече 

знаех много приказки за българските хайдути и можех да ги 

разказвам, когато мосю Евлоги ни беше дошъл на гости в 

Париж. Помня, защото като му разказах за хайдутите, той 

ме похвали, погали ме по главата и пожела да ме целуне, но 

аз се дръпнах. Уплаших се от брадата и големите му 

мустаци. Това се е запечатало в паметта ми, защото всички 

се разсмяха. В салона имаше и други гости от Париж. А и 

много години след това, колкото и пъти е ставало дума за 

него, дядо ми го напомняше: „Оня с големите мустаци”! Те 

с дядо много се обичаха и бяха големи приятели. 

И така, до края на срещите ни, Старецът разказваше 

фантастични истории за дружината на Вълчан и 

баснословните съкровища, укрити по земите ни и завещани 

на Българския народ! 

В късните следобедни часове на последния ден от 

приятните ни срещи със Стареца, слънцето беше 

надникнало под чадъра и отхвърляше сянката му далеч зад 

нас по голямата тераса на хотел „Хилтън”. Аз дописах в 

бележника си завършека на разказа за мемоарите на Жана и 

повдигнах глава. 

Старецът се беше загледал в далечината към Босфора. 

Лек ветрец полъхваше откъм морето и прогонваше жегата. 

Като видях сянката на чадъра, опряла ръба си до основата на 

сградата, спомних си как Георги, препускайки с коня си към 

Топ Капия, е видял сянката на крепостната стена, стигнала 

до белега за затваряне на портите. 

Старецът се беше загледал неподвижен в далечината. 

Свикнал вече с този му маниер, разбрах, че обмисля нещо 

ново, което ще ми разкаже. Отворих бележника на нова 

страница и зачаках. Сервитьорът прибра празните чаши и 

поднесе малка закуска с редовното горещо турско кафе. 

Старецът вежливо благодари на сервитьора и 

погледите ни се срещнаха. Той помълча още около минута, 

бавно взе димящото кафе, отпи две-три глътки по своя си 

маниер, остави кафето на масичката и като ме погледна с 

благ поглед, спокойно заговори: 

─ А сега ще ти разкажа една тайна, която никой в 

България не знае – отпи глътка вода и продължи. – Когато 

Вълчан предприел пътуването си из Европа, не е бил сам. 

Придружавал го младият момък от Карлово, на когото 

беше дал злато да отиде да се учи по чужбина. Сега вече 

изучил се и станал голям търговец с много връзки по всички 

държави. По описанията на баба Жана, дадени му при 

раздялата им, Вълчан лесно намерил имението ни край 

Париж, като тръгнал по десния бряг срещу течението на 

Сена. Радостта от изненадващата среща била голяма. Тогава 

дядо ми бил вече инженер в голяма фабрика, в която Стар-

дядо вложил много капитали. Те двамата с Карловския 

търговец Евлоги много си допаднали по характер и 

разбирания и още на това гостуване започнали да кроят 

планове за бъдещо сътрудничество, и какво могат да 

направят за поробена България. 

По време на една разходка с каретата из имението , 

поседнали на сянка край брега на Сена, Вълчан споделил, че 

изпълнил клетвата си, дадена пред разчупените каменни 

плочи в златното ковчеже, изписани със старинно писмо. 

Това сторил като под клетва дал на братята от Карлово – 

Евлоги и Христо, две от големите съкровища, за да построят 

в освободена България Голямо училище за професори. 

Евлоги спечелил доверието му като още на първата им 

среща, години след като ги изпратил да се учат, му дал 

точен отчет, как и за какво е изхарчил златото, и как са 

станали големи търговци. Това още повече сближило 

Евлоги с фамилията ни и оттогава и до смъртта му, колкото 

пъти Евлоги е идвал в Париж, отсядал в имението не като 

гост, а като в свой дом. В негова чест, Баба Жана устроила 
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голям прием и го представила и запознала с видни френски 

фабриканти и интелектуалци, с които той започнал и 

поддържал делови контакти. 

След освобождението на България, Дядо и Евлоги 

искали да построят в младата държава много фабрики, но 

управниците не им разрешили. Набедили ги, че така искат 

да забогатеят на гърба на народа. 

Тогава Дядо, заедно с баша ми, вместо на Българското 

черноморие, построили тази фабрика тук, в Турция. Евлоги 

сам се опитал да построи някои малки фабрики, но не му 

дали да ги развие като големи. 

─ Времето ще покаже кой милее повече за отечеството 

си и кой му е принесъл повече добро – споделил Евлоги с 

дядо и тъжно въздъхнал, огорчен от клеветничеството на 

Стамболов срещу него. 

Ето защо дядо ме накара да се закълна: Тези съкровища 

да не ги давам на правителствата на България! За тях трябва 

да узнае целият български народ, да се разкриват пред очите 

му, и народът да знае къде са отишли и каква работа са 

свършили! За посегателства към тези съкровища Вълчан е 

рязал глави! – допълни старецът и загледа морето. 

─ Както ти казах, аз бях на около седем години, когато 

мосю Евлоги за последен път беше дошъл в Париж. Казах ти 

как съм го запомнил. Години след това научихме, че е 

починал в Румъния. От гостуването им в Париж, Вълчан и 

Евлоги заминават за Англия. След това посещават Швеция, 

Норвегия, Дания и Германия, и повечко се задържат в 

Швейцария, където Евлоги е учил и имал повече познати. 

Две години след тази голяма обиколка из Европа, 

Вълчан умира в ръцете на Евлоги. По-късно Стар-Дядо 

посещава Румъния и с Евлоги се покланят пред гроба му. 

Така завършва жизненият си път големият Български 

хайдутин Вълчан войвода, който не можа да дочака 

мечтаната свобода на Родината си, но остави на Българския 

народ несметни богатства, с които да устрои младата си 

държава. 

Документите за разкриването на тези съкровища са у 

мен и съм се заклел, и искам да ги подаря на Българския 

народ – завърши разказа Старецът и погледът му потъна в 

далечината на помръкващото небе след аления залез. 

Слушах захласнат всичко това, пълнех бележника със 

записки и не можех да проумея, дали е истина или 

ориенталска приказка от „Хиляда и една нощ”? 

Сервитьорът пристъпи да прибере приборите. Изгълтах 

наведнъж изстиналото кафе и му подадох чашката. 

─ Всичко това, което ти разказах, го напиши на книга, 

та да го научи целият български народ и да се знае кой е бил 

Вълчан войвода! – още веднъж на раздяла ми заръча 

Старецът. 

 

------------ „ ------------- 

 

Завърнах се в България мозъчно зареден и с пълен 

бележник записки от разказаните ми истории. Всички 

надхвърлящи  и най-големите фантастики, до които се бях 

докосвал до сега, но те изцяло покриха легендите, които бях 

събирал за повече от тридесет години от всички краища на 

България. 

Предстоеше ми голяма работа и психическа борба, най-

напред със себе си – да преодолея шока и да си изясня 

докъде чутото е истина и докъде фантазия, и след това да се 

преборя с външните сили и фактори от които зависеше по-

нататъшното придвижване на въпроса. Най-напред се 

обърнах към Председателя на БАН, академик Ангел 

Балевски – върхът на нашата наука. Но от това нищо не 

излезе! Заех се (на собствени разноски) с разкриването на 

даденият ни като проба обект, за да докажем, че 

документите са автентични и легендите са изградени на 

основа на действителни деяния на Вълчан. 

Разкопките са описани в следващата – трета книга от 

поредицата „Змей-кале”. Те бяха проверени на пет етапа, но 

и от това нищо не излезе! Написах и другите три книги. 

Накрая много ме тревожеше чутото за братята Евлоги и 

Христо Георгиеви. Това не можеше да се вмести в сферата 

на фантастиката, защото двамата братя са реалност и то не 

каква да е, а и досега седят пред главния вход на най-

висшето ни учебно заведение – Софийският университет 

„Св. Климент Охридски”. 

Идеята да понауча повече за тях ме отведе в Народната 

библиотека „Св.Св. Кирил и Методий”, за да мога от 

архивни документи с нещо да покрепя писаното по-горе. 

 

І.ЛЕГЕНДАТА 

 

В легендите, описани в книгата ми на основа разказите 

на „Стареца” се казва: 

„Вълчан войвода, под клетва пред Бога и Народа, 

благословена от поп Мартин, възлага на братята Евлоги и 

Христо Георгиеви от Карлово изпълнението на поетия от 

него ОБЕТ да построи в освободена България такова голямо 

училище, в което български младежи да се учат за 

професори! Освен това задължава братята със средствата, 

които им оставя, да издирват ученолюбиви българи и да ги 

изпращат в чужбина да се учат, както той е постъпил с тях 

двамата и с още много други български момци. 

Заръча им, когато се започне морабето за 

освобождаването на България, да подпомагат 

освободителните войски с храна, дрехи и оръжие, които да 

купуват и предават на войската. В никакъв случай да не 

дават злато в ръцете на военачалниците или на бъдещите 

управници на България! 

─ От техните ръце, за народа няма да остане нищо! – 

рекъл им той. И накрая заръчал на никому, под какъвто и да 

е предлог, да не казват кой им е дал това злато! А с 

останалото имане, което не било малко, да развиват 

търговията, да строят църкви, училища и фабрики, и да 

подпомагат с пари кадърни хора! 

─ Съкровището, което ви давам, е толкова голямо, че и 

за вас ще остане много! – рекъл той и пак повторил – Но на 

никому нито дума откъде имате това злато!” 

 

ІІ.ФАКТИТЕ 

 

От архивните фондове на Народната библиотека, 

чекмедже х 201, архивни номера х 3069, х 470882 и др., 

извлякох следните факти: 

Евлоги Георгиев е роден през м. Х.1819 година. Христо 

Георгиев е роден през 1824 года. Баща им Георги Недев 

умира в 1827 година. 

Останал сирак осемгодишен, Евлоги завършва 

Карловското училище при учителя Райно Попович и отива в 

Пловдив да продължи образованието си при гърка Саранти. 

Развива се като добър и талантлив ученик, интересуващ се 

от науки. Седемнадесетгодишен се връща в Карлово през 

1836 година и става учител като замества учителя си Райно 

Попович. В този период, бедният осиротял млад учител 
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(майка му умира в 1837) внезапно напуска учителството, 

отива в Галац (Румъния), да се учи и става съдружник във 

фирмата на вуйчовците си, като внася свой личен капитал. 

На 1.01.1839 година, фирмата отчита състоянието си: 

Христо Пулиев – 68,000 гроша. 

Никола Пулиев – 50,000 гроша. 

Евлоги Георгиев – 27,000 гроша. 

----------------„ 

Общ капитал на фирмата... 145,000 гроша. 

 

Без да прекъсва участието си във фирмата, Евлоги 

продължава обучението си в чужбина, като извиква и брат 

си Христо. След 13 години, през които Евлоги и Христо 

завършват образованието си в чужбина, капиталът на 

фирмата се увеличава. В нея се включват още двама души. 

На 1.01.1852 година фирмата отчита: 

Христо Пулиев – 445,386 гроша. 

Никола Пулиев – 222,482 гроша. 

Евлоги Георгиев – 613,671 гроша. 

Стефан Василев – 42,390 гроша. 

Иван Р. Пулиев – 30,780 гроша. 

---------------„ 

Общ капитал на 1.01.1852 г.... 1,354,714 гроша. 

Тук вече дяловият капитал на Евлоги Георгиев е най-

голям (613,671 гроша), и той е водещ във фирмата. 

 

През 1878 година капиталът нараства на 11,631,000 

гроша, като дялът на Евлоги е 4,631,000 гроша, което никак 

не е малко, но е съвсем недостатъчно от четири милионен 

капитал в 1876 година да се завещае шест милиона златни 

лири за построяването на Висше училище в България. В 

същото време Евлоги Георгиев открива своя лична банка, от 

която започва да раздава големи заеми. 

В биографичните данни (НБ х 3069) има отбелязано, че 

Евлоги Георгиев издирвал и насърчавал ученолюбиви 

български младежи, които на свои разноски изпращал 

студенти в чужбина като сам определял кой от 

стипендиантите му какво да следва, с оглед нуждите на 

отечеството. Той строго следял успехите им и не позволявал 

отклонение на средствата за други цели. Има даден 

поименен списък къде колко души е изпратил: 

-Във Виена 4 души: Данчов, Козарев, Проданов, 

Мицов. 

-В  Загреб 1 – Добринов. 

-В Прага 1 – Добринов. 

-В Николаевско 1 – Петър Иванов. 

-В Женева 1 – Иван Михайлов. 

-В Табор и Прага 1 – К. Поляков. 

-В Прага 1 – В. Стоянов. 

Материално помага на издатели, журналисти и други 

студенти в чужбина. Подпомага финансово Иван Богров за 

издаването на в. „Цариградски вестник”. Предоставя 

парични суми за печатането на „Горски пътник” от Раковски 

и става настоятел на изданията на Г.С.Раковски в Галац. 

Христо Георгиев давал пари за печатането на в. 

„Български дневник” и предварително плащал книгите, 

които Раковски му пращал да пласира. 

„Разглеждана във финансово-икономически план, 

цялата банкерска дейност на братя Георгиеви  ги 

утвърждава като способни финансисти, свързани не само и 

единствено с Балканите, но изобщо с големите финансови 

средища в Европа. При отсъствието на други национални 

кредитни учреждения до освобождението, фирмата на 

Евлоги и Христо Георгиеви продължително време успешно 

изпълнява функциите на Банков институт, който допринася 

за развитието на търговията и разширяването на стопанския 

обмен в Югоизточна Европа.” (НБ х 3069). 

На стр. 7 пише: „През 1881 до 1885 години, Евлоги 

Георгиев върши камбиални услуги на БНБ – на стойност 

5,000,000 (пет милиона) лева, от което спечелва 600,000”. 

От всичко това прави впечатление бързото и рязко 

забогатяване на братята Евлоги и Христо Георгиеви. 

Вуйчото на Евлоги – Иван Т. Горан и наследниците му, 

започват да го шантажират и да искат пари от него. Стефан 

Стамболов – още като емигрант в Румъния, обвинява 

Евлоги, че е предател и турски чорбаджия под руско 

покровителство, като с револвер в ръка иска пари от него 

(НБ х 3069). 

Братята Евлоги и Христо Георгиеви показват 

изключителни познания по банкови, борсови, валутни и 

пазарни въпроси, лихвени проценти, ценни книжа, акции и 

пр. – знания, които се добиват във висши икономически 

университети като Оксфордският и струват много пари, а 

никъде в биографиите не е посочено осиротелите невръстни 

братя да са получили бащино наследство. (б.а) 

Евлоги следи Европейските борси. Само от известията 

пресказва финансовата криза и веднага телеграфира на брат 

си в Букурещ да вземе необходимите мерки, като му казва 

какво да направи. Фирмата им се опазва от 

общоевропейското осиромашаване на фирмите от 

покачването на шконтото с 10%. Евлоги много пътува из 

Европа: 

1861 г. – посещава панаирите в Лайпциг, Прага и 

Дрезден. 

1863 г. – Виена, Кьолн, Майнц, Париж, Лондон, 

Манчестър. (При тази обиколка из Европа Вълчан пътува с 

него. – б.а.) 

1866 г. – Франция – Париж, Одеса и Виена. През м. 

август се лекува в „Баг – Гастейн”. 

1888 г. – Виена и Париж. 

Поддържа контакти с много фирми във Франция, 

Англия, Австрия, Русия и Италия. (Всичко това струва 

много пари, но и носи пари. – б.а.) 

„Говори добре: български, турски, гръцки, румънски, 

руски, немски и френски. Има лични приятели във Франция, 

на които гостува многократно и винаги, когато е в Париж, 

отсяда в имението им край града. С този френски приятел са 

искали да построят в България много фабрики, но 

управниците не им позволили. Обвинили ги, че по този 

начин искали да забогатеят на гърба на народа”. (пак там). 

По този повод, в писмо от 03,01,1885 г. (НБ № 3069) Евлоги 

пише: „Възмущавам се само като гледам в ръцете на какви 

вагабонти беше изпаднала участта на България, а още 

повече, че и днес още се намират хора, които да защитават 

тия своего рода злодеи, които всяха в страната ни ера на 

грабителство и разврат”. „Над това що става днес в 

България, когато се рушат патриотичните чувства и 

унищожават благодетелни пориви, трябва да се замисли 

сериозно българский народ.” 

Стефан Стамболов продължава атаките си срещу него 

и след освобождението на България, като го обвинява че 

„освен официално вписаните в документите дарители, 

починали в Румъния: 

Д-р Н. Василияди – 245,000 лева, 

П. Кермекчиев – 464,000 лева, 

Димо хаджи Василев – 240,000 лева, 
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Добродетелна дружина – малък капитал, 

М. Райкович – 25,000 лева, 

Начо Попович – 300,000 лева, 

Сава Радулов – 3,000 лева, 

Евлоги Георгиев е получил от другиго, който остава в 

тайна, много по-голямо (огромно) дарение, което Евлоги е 

ограбил и укрива, като не иска да го предаде на Държавата. 

Евлоги Георгиев искал да вложи всичките си пари и 

богатства в Държавната банка, за да спомогне за 

преуспяването и величието на отечеството си, но се 

разколебал от управниците Стамболов и Драган Цанков, 

като ги гледал какво правят. (НБКМ № 3069 – стр. 94). 

(Това си желание той е споделил и с бащата на 

Стареца, когато двамата се договаряли да построят много 

фабрики из цялата страна, за да създадат поминък на 

народа. – б.а.) 

„Стамболов, под заплаха, че ще ги отчужди, изкупува 

евтино, за 77,000 лева, имотите на братя Мимиди, и веднага 

след това продава на Държавата за 500,000 лева само 2/3 от 

закупеното. Тази постъпка Евлоги нарича „МНОГО 

НИСКА”. (НБ №3069). 

Стамболовото правителство не се е ползвало с добро 

име в Европа. Но хората около в. „Свобода” 

/Стамболистите/ си въобразяват, че само те са способни да 

управляват България. 

Стамболов сам чувствал, че не може да се справи с 

управлението на държавата, та се втурнал по Европа да 

търси цар на България. Чак на Султана е предлагал да прати 

сина си за цар на Българите. Това си е представлявало чисто 

повторно турско робство и то предлагано не от друг, а от 

„АПОСТОЛА НА СВОБОДАТА” – Стефан Стамболов. (НБ 

х 201-3069). 

В писмо от 20,11,1885 Евлоги Георгиев пише: 

„Стамболов видях, че известява от 14 текущаго, че са 

записал доброволец. МНОГО ЮНАК ВОИСТИНА, чека да 

свърши войната и тогава отиде да се бие! ПАТРИОТИН 

ГОЛЯМ! (НБ х 3069). 

Подпис: Евлоги Георгиев. 

Срещу Евлоги Георгиев се завежда исково дело х 3392 

от 1897 г. за 16 милиона лева, а общото наследство на 

Евлоги Георгиев се оценява на 36 милиона златни лева. 

И накрая, Стефан Стамболов касира избора на Евлоги 

Георгиев за народен представител и по най-позорен начин 

го изгонва от Народното събрание само за това, че Евлоги 

отказва да съобщи от кого е получил това огромно дарение 

и отказва да го предаде на Народната банка. От там Евлоги 

излиза със сълзи на очите. 

Това става причина Евлоги да стане Румънски поданик, 

поради което къщата и богатствата му остават на 

Румънската държава. (НБ х 3069). 

Дългото си обвинително писмо до Евлоги Георгиев 

(НБКМ х 3069) Стефан Стамболов завършва така: „Нека си 

науми негова милост, че той отговаря пред Бога и Народа за 

тези пари. – Пред Бога, защото не изпълнява последната 

воля на почившите родолюбци българи. Пред Народа, 

защото го лишава от един имот, който принадлежи на този 

народ”. 

Подпис: Габровецът /Стамболов/ 

„Тия народни капитали, плод на разни завещания 

(днешни народни милиони), според стамболистите, са плод 

също на завещание. АМА НЕПИСАНО, подаръци от 

богаташи българи, умрели в Румъния, от десетки години 

вече се намират в касите на г-н Евлоги Георгиев, без да знае 

нито народът, нито нашето правителство, как именно се 

управляват, и как се употребяват, макар, че те са завещани 

за народни цели.” (НБ х 3069). 

От 1894 до 1897 години, Евлоги Георгиев преживе 

започва да прави дарения, които по размера си надминават 

щедростта на кордицилите (НБ х 201-3069). В чл. 13 от 

Завещанието си Евлоги Георгиев казва, цитирам: 

„Наследникът ми, след като изпълни горепоменатите завети 

и задължения, ще продаде останалия имот, а добитите пари 

от проданта на недвижимия имот, както и каквито и да са 

други суми, които биха останали от имота ми, до размер на 

шест милиона лева златни, ще ги пласира в ценни книжа или 

купуване на недвижими имоти в България или Румелия. 

Купените ценни книжа и ония, които останат от имота 

ми, както и недвижимите имоти, които биха се купили, ще 

се поверят на Ефорията, която учредявам по-долу с 

настоящето завещание. От дохода на тоя фонд Ефорията ще 

основе и поддържа едно висше училище в един град на 

България или Румелия, гдето тя намери за уместно. Това 

училище да носи името: „Братя Евлоги и Христо Георгиеви 

от Карлово”. ─ Ефорите ще поставят в салона на училището 

портретите ни, а в двора на училището ще въздигнат в наша 

памет две мраморни статуи. 

Научните предмети, които ще се преподават в това 

училище да бъдат преимуществено от положителните науки 

с приложение към индустрията. От излишните приходи на 

училището Ефорията е задължена „да изпраща в странство 

младежи от Карлово и Македония, за де си 

усъвършенствуват образованието в някой научен клон, 

който ще определи Ефорията. След като свършат тези 

младежи образованието си, на тяхно място ще се изпращат 

други, все по начина по-горе показан. Ще се изпращат 

младежи бедни и прилежни и чрез конкурс. Тия младежи, 

след като свършат образованието си, да се връщат в 

Отечеството си и да служат като професори в продължение 

на четири години...” 

А това е поръчението на Вълчан войвода, което той е 

прилагал и приживе, като е изпращал в Цариград и в Европа 

и много други български деца и младежи да се учат за 

професори, които после да се върнат в България да учат 

своите сънародници. Така както е постъпил и с братята 

Евлоги и Христо Георгиеви. В книгите ми са описани и 

други такива случаи. В Цариград, чрез изявеният майстор 

Гайтан абаджията Уста Васил, Вълчан издържа цяла 

колония от български младежи, от всички краища на 

България, които учат занаяти при прочути майстори и 

повишават образованието си във светските училища. Това е 

бъдещата интелигенция на свободна България. Всички са 

получавали издръжката си от Уста Васил, който е следил за 

образованието им и за поведението на всеки от тях, но 

много малко са знаели от къде идва златото, с което 

майсторът ги поддържа и което, при всяка сгода, Вълчан му 

е изпращал с торби. Самата дружина на Вълчан е своего 

рода учебна школа, в която към всеки майстор има група 

млади хайдути, които той учи на занаят. 

А след като станат майстори, Вълчан им дава пари да 

си обзаведат работилници със задължението не толкова да 

печелят пари, а да обучават много чираци, на които да 

предадат занаята си. По-ученолюбивите да изпращат в 

Цариград или в чужбина (Румъния или Европа) да 

повишават образованието си. 

Когато Вълчан войвода е давал завещанието на братята 

Евлоги и Христо Георгиеви, те положили клетва пред него 
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да продължат тази традиция – на свои разноски да пращат 

младежи да се учат, което личи от биографиите им, а и в 

самото си завещание Евлоги настоятелно държи Ефорията 

да продължи да изпраща български младежи – стипендианти 

в чужбина. 

На стр. 6 от биографията на Евлоги Георгиев (НБ х 

3069) е отбелязано: „Жизненият път, стопанското замогване 

и политическите принципи на Евлоги и Христо Георгиеви, 

не са изследвани пълно и цялостно!” Това означава, че в 

биографиите им има още непопълнени бели страници, една 

от които може би ще се попълни с нещо от „Легендата”, 

описана тук!... 

Старецът (той пак настоя така да го наричаме и никъде 

и никому да не съобщаваме името и адреса му) повторно ми 

заръча: 

─ Това, което ти разказвах и показах, и онова, което ще 

научиш от документите, които ще ти дам, го напиши на 

книга, та да го научи целия български народ! 

Въз основа на данните, дадени на Михаил от Стареца, 

ние разкрихме един от обектите на Вълчан войвода, заровен 

с три и половина метра дебел насип от чакъл, кариерна 

баластра, пръст и най-отгоре около петдесет сантиметра 

земя, върху която като белег, имаше посадена ЛЮЛЯКОВА 

ГОРИЧКА! (Разкриването на обекта е описано в част ІV – 

Книга трета на „ЗМЕЙ-КАЛЕ”. 

 

Как се роди тази книга? 

В първите години преразказвах отделните случки, 

които бях чул. Впоследствие започнах да сглобявам чутото 

от много места. Тази, вече „моя” история започнах да 

разказвам почти навсякъде по селата, щом се отвореше дума 

за съкровища и за Вълчан войвода. 

Хората ме слушаха захласнати. Историите ли бяха 

интересни?... Аз ли увлекателно говорех?... Но ме 

слушаха!... И настояваха за подробности. 

Разказвам, разказвам, а като замълча някъде за по-

дълго, все ще се обади някой старец: 

─ А бе, момче, много сладко разказваш, но чуй и аз да 

ти прикажа нещо, пък ти го приший някак си към твоята 

история!... 

Така научавах все нови и нови легенди за обичания от 

народа Вълчан войвода. Много неща вероятно са плод на 

нечие богато въображение. Едно е истина – Вълчан войвода 

е съществувал. Веществени следи от него има навсякъде, 

откъдето е минал. Съществуват бекрайно много легенди за 

Вълчан – съхранени, допълвани, доразвивани и до днес. 

Старо и младо се интересува и иска да научи нещо повече за 

Вълчан и дружината му. 

Това е в основата на книгите ми. 

Постарах се да ги напиша така, че да задоволя 

изискванията на всички възрастови групи читатели от седем 

до осемдесет и седем години, независимо от степента на 

образованието им. А за по-възрастните – като приятно 

четиво, което може и да се препрочита през дългите 

безсънни нощи. 

 

София, 2 юни 1988 година. 

 

Авторът 

 

 

Съкровищата на Вълчан – част първа 
 

1. ГОЛЯМАТА ВЕСТ 

 

За кой ли път вече Стамат изкачваше билото на 

планината. Малкото селце, към което отиваше, се гушеше 

сред гората, от другата страна на хребета. То беше настрани 

от главния път, минаващ през тяхното село. Между двете 

села имаше и по-пряк път, но Стамат тръгна по хайдушките 

пътеки. Настроението му бе приповдигнато. Той си 

подсвиркваше с крушово листо и никак не му се искаше да 

срещне някого. 

Пътеките лъкатушеха между дърватата. От дете той 

познаваше планината и гората, където дядо му го водеше да 

берат билки. Дядо Стамат Билкаря, народен лечител познат 

в целия район на Странджа, го учеше коя билка кога и как се 

бере, та хем лек да се получи, хем и билката да не се зяноса. 

Водеше го със себе си, та кога порасне, да знае с коя билка 

каква болка да цери. Стаматовият род, откак се помни, бе 

прочут с това, че билкарство и лечителство се предават от 

дядо на внук. 

Четирите зимни месеца Стамат прекара в село. Сега 

беше тръгнал да помогне за събирането на дружината, 

разпусната през зимата. Освен, че беше приближен на 

Вълчан, той бе и „докторът” на дружината. Лековете които 

сам приготвяше, бяха чудотворни. Само с няколко 

намазвания изцеряваше и най-лютите рани. 

Откакто се събра с Вълчана и тръгна с него бяха 

минали седем години. Двамата се срещнаха още като 

момчета, когато дядо му го заведе да лекуват бащата на 

Вълчан. Още оттогава между тях се завърза приятелство. 

Вълчан беше благодарен на дядо Стамат, че върна баща му 

към живота и тази благодарност се изрази в силна 

привързаност към внука. Тогава той помагаше на дядо си в 

приготвянето  на билковите отвари и лапи. Три дни 

прекараха край болния, докато го вдигнат на крака. 

От тази първа среща минаха години. Стамат се задоми. 

Родиха му се две момчета. Из селото се разчу, че Вълчан 

Пейчовия станал хайдутин. А дядо Стамат си отиде от този 

свят, недочакал дълбока старост... 

Преди седем години турци нахълтаха да събират деца 

за еничари. Стамат едва успя да изнесе на ръце двете си 

невръстни момчета през задния комшулук и през съседския 

двор хвана гората. След него тичаше невестата му, набързо 

грабнала два хляба в торбата. Бягаха нагоре по същите тези 

пътеки, по които сега вървеше, и се скриха при овчарите. 

Там се срещнаха с Вълчан, който беше събрал малка 

дружина от смели момци. Научили, че турците събират 

деца, те бяха тръгнали по следите им, за да ги пресрещнат и 

освободят децата. Този ден Стамат реши да остане с 

дружината. Преведе ги по преките пътеки към големия 

завой на пътя към Текенджа, където причакаха турците и 

освободиха двайсет деца, събрани от селото им. Това беше 

кръщаването му в хайдутството. Децата му поотрастнаха. На 

бял свят дойде още едно момиче, което кръстиха на баба 

Калуда, шейсет години делила хляба на дядо Стамата. 

Не помнеше колко пъти беше изкачвал тези пътеки, по 

които сега си подсвиркваше, но не можеше да забрави оня 

ден, отпреди седем години, когато обезумял тичаше нагоре 

за да спаси децата си. Тогава и на ум не му идваше, че те ще 

го изведат на хайдушкия друм. 

Стамат се спря на билото и огледа планината. Небето 

беше ясно по целия хоризонт. Гората се бе раззеленила. 

Въздухът беше натежал от аромата на горски цветя. 

Пропяха чанове. Стамат се ослуша – чановете на 
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Тодоровото стадо! – позна ги. Подсвирна три пъти 

хайдушкия сигнал. 

От шубраците изскочи Тодор и се загледа натам, 

откъдето идваше подсвиркването. 

─ Добра среща, Тодоре. 

─ Дал бог добро, бай Стамате. 

─ Как е стоката? 

─ Благодаря на бога, отчувахме я! 

─ Войводата в село ли е? 

─ Не е, бай Стамате. 

─ Къде са? 

─ Горе на саите. Вчера се върнаха. 

─ Къде са били? 

─ Преди пет деня отидоха с батя в Текенджа да видят 

какво е станало. Там наши хора пречукали кърсердарина и 

сега беят беснее, та Вълчан, попа и бати Стою отидоха да 

понаучат нещо. Казаха, който от нашите ги търси, да го 

пращаме на саите. 

─ Сполай ти, Тодоре! Добре, че те срещнах. Бях се 

запътил към селото. 

„Кърсердаринът на Текенджа беше голям звяр. Хеле се 

е намерил някой, който му е видял сметката. Колко ли души 

ще погуби беят, за да си отмъсти и да сплаши селяните?” – 

мислеше си Стамат, опънал нагоре по пътеката. „Но нали 

Вълчан е наблизо. Той ще се оправи с бея!” – успокояваше 

се той и ускори крачка. 

Вълчан и поп Мартин си пиеха сутрешното кафе и 

оживено разговаряха край огъня. Малкият Кольо, полегнал 

по корем и подпрял глава с две ръце, ги зяпаше и не 

изпущаше дума. Около тях и край саята шетаха много хора. 

Наоколо се носеше приятната миризма на чеверме. 

„Преварили са ме аркадашите!” – помисли Стамат и се 

приближи към огъня. 

─ Добра среща, Войводо! – поздрави, пристъпи и 

целуна ръка на попа. 

─ Ха, Стамате, добре си дошъл! Как е при вас, селото 

спокойно ли е? – запита Вълчан. 

─ Мирно е! 

─ Сядай тука! – покани го поп Мартин и му направи 

място на дънера, повален край огъня – Ние вчера се 

върнахме от Текенджа. 

─ Тодор ми каза. Как е там, Войводо, има ли 

золумлуци? 

─ Дадохме на бея да се разбере, че сме наблизо, та 

мислим, че няма да посмее да се разправя с народа, но де да 

го знаеш, „гъжвата” му! Затова трябва да сме нащрек. Седни 

да решим какво ще правим. 

Стамат хвърли върху дънера ямурлука, който носеше 

преметнат през рамо, и седна до попа. 

─ Как се справи с работата? – запита поп Мартин – Ще 

пиеш ли едно кафе? – извади от пепелта край огъня едно 

изваяно бакърено джезве и му наля кафето в чаша. 

─ Я, откъде такова салтанатлия джезве? – учуди се 

Стамат. 

─ Костадин го изковал през зимата и ни го поднесе 

сега, като се върнахме от Текенджа! – отговори му. 

─ А при тебе как е? – обади се Вълчан. 

─ Всичко е наред. Терзиите ушиха дрехите. Тази 

година събрахме повече кожи, та и цървули направихме 

повечко. Жените изтъкаха хубави навуща. Има с какво да се 

отстрамим пред дружината. Генчо Делирадев и Димо 

Джамбазина отнесоха няколко сърни на касапина в 

Текенджа и с парите купиха четири пищова и две пушки, 

донесени от Цариград, и доста барут. Момците в селото 

направиха бая фишеци – доволен докладва Стамат. Огледа 

още веднъж джезвето и го подаде на попа. 

─ Това е добре! А какво се приказва по селото? – 

запита Вълчан. 

─ Мъка голяма! – въздъхна Стамат – Но като 

пресмятам – тази година събрахме повече плат, повече 

кожи; жените с по-голям мерак работят за дружината, 

чувствам, пораснала е надеждата, че ще му се види края на 

това теглило. 

─ Войводо-о-о, - провикна се някой откъм дола. 

Вълчан скочи на крака и се загледа в приближаващия. 

─ Войводо..., войводо...! – повтаряше той, едва поемащ 

дъх. 

─ Успокой се! Кажи, какво има? 

─ Войводо, откъм дола край реката препуска конник. 

─ Турчин ли е? 

─ Не, не е! Като гледам коня, много прилича на наш 

Георги, ама нали той е в Цариград, занаят да учи при гайтан 

абаджията майстор Васил!... 

─ Пресрещнете го преди завоя и вижте кой е! Ако е 

наш, доведете го при мене! Кънчо! – подвикна Вълчан към 

минаващия наблизо четник – Тичай да помогнеш на Атанас, 

да сте повече като срещате госта – може да е от неканените! 

Кънчо хвърли на земята наръча дърва, който носеше, 

побара хайдушкия си нож, за да се увери, че го носи, и се 

затича след Атанаса. 

Насядалите около огъня станаха прави. Към тях се 

приближиха и други, чули вестта за конника. 

Никой нищо не каза. Само се спогледаха. 

Не се мина много и на пътеката откъм гората излязоха 

трима души. След тях един водеше коня, а други двама с 

наръчи трева го разтъркваха и чистеха пяната от гърба му. 

─ Това е Георги! – възкликна Вълчан. 

─ Войводо, голяма вест ти нося! – запъхтян на 

пресекулки заговори Георги. 

─ Ела, седни тука! – засуети се край него поп Мартин. 

─ Дайте му нещо да пийне! – нареди Вълчан – Гладен 

ли си? 

─ И гладен, и уморен, но... 

─ Донесете парче месо и вино! – разпореди Вълчан на 

заобиколилите го хайдути. 

Георги седна край огъня. Стамат го наметна с ямурлука 

си, че слънцето вече захождаше и хладина се стелеше на 

поляната. 

─ А бе, вие защо всички сте тука? Кой остана на варда? 

– Вълчан строго изгледа съгледвачите, придружили Георгя. 

─ Кирчо е горе на дървото – смутено отговори Атанас. 

─ Оставили сте най-младия сам! 

─ Ама аз мислех... – засрича Атанас. 

─ Ако след Георгя е тръгнала потеря, няма да ти остане 

време да мислиш. Бързо на местата си, калпазани такива! 

Оставили сте този неопитен младок сам, а вие всички тука, 

да вземете мюждето! 

Съгледвачите хукнаха към прохода. 

─ А ти разказвай! – обърна се към Георги попът. 

─ Вчера... не, преди три дни – днеска е третият ден 

откак съм излязъл от Цариград, при майстор Василя дойде 

на проба Челебията. Млад паша. Завършил е военна 

академия в Париж. Името му е Ибрахим паша, но всички му 

викат Челебията. Султанът е решил да го прави 

главнокомндващ и го е харесал за зет. Майстор Васил му 

уши два ката дрехи за голям началник и сега му шие нови – 
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за сватбата. Та оня ден дойде той да пробва дрехите и 

поиска да му ги ушие по-бързо, че щял да ходи по 

българските земи, и като се върнел, Султанът щял веднага 

да вдигне сватбата. 

─ Размирници ли има, Челеби ефенди, или хайдути ще 

гоните? – смирено го запита майстор Васил. 

─ Не! По друга работа отивам!... От Рим са дошли 

някакви пратеници с документи за разрушените крепости, 

замъци и съкровищниците им по българските земи, та ние 

сега отиваме да търсим тия съкровища и да приберем 

златото. 

─ Ай, ай! – удиви се майсторът – сигурно много злато 

ще извадите, Челеби ефенди? 

─ Ами!... Те разправяли на Султана, че с кервани ще 

трябва да се пренася, та затова вдигаме оттука войска и 

голям керван, но аз не вярвам да има толкова много злато. 

Откъде ти! 

─ А кога тръгвате, Челеби ефенди, ще мога ли да 

сколасам с дрехите? 

─ Има време! Ще тръгнем след десет дена, така че щом 

си готов, донеси ги унас. 

След като изпрати Челебията до пътната порта, 

майсторът се затича обратно и още от вратата ме запита: 

─ Е, какво ще правим сега? Дали не трябва да известим 

Вълчана? 

─ Че ако ние за това не му известим, какво друго 

можем му каза? 

─ Ами сега?... Става късно. Как ще излезеш от Топ 

Капия? 

─ Все ще се промъкна, майсторе. 

─ Кой ще те пусне да минеш? И то с твоя кон? 

─ Докато се усетят ще прелетя покрай караула, а 

прескоча ли през портата, ще видят само петалата му. 

─ Сваляй бързо потурите! – изкомандва майстор 

Васил, посегна и откачи новата униформа на бинбашията 

Али Муртаза. Той така и не дойде да си я потърси. Отиде да 

се разправя с кърджалиите и не се върна. – Обличай я! 

Георги поел дрехата. Майсторът измъкнал изпод нара 

чифт ботуши и една турска сабя. От тавана донесъл два 

револвера, обвити в парцали. Помогнал му по-бързо да се 

облече, препасал му здраво сабята на кръста и му тупнал на 

главата един пискюллия фес. Като се погледнал в 

огледалото – същински бинбашия. Майсторът после 

напълнил револверите и ги затъкнал в пояса му. 

─ Бързо в обора! – рекъл той. 

Когато се метнал отгоре му, конят усетил 

напрежението, нервно потреперил и ударил крак. Искри 

изскочили изпод копитото му. 

Майсторът отворил малката вратичка на портата и 

огледал улицата в двете посоки. „Чисто е” – намигнал той 

на Георги. Отворил портите, притичал през улицата на 

отсрещната страна и пак огледал в двете страни. Свалил 

феса си и махнал с ръка – „пятът е свободен”. 

Пришпорен, конят изпръхтял силно и се понесъл галоп. 

Майсторът се прекръстил три пъти и се втурнал да затвори 

портите. 

Георги препускал по тесните цариградски улици. Две–

три подплашени кадъни се скрили в дворовете си. Когато 

излязъл на главната улица и се насочил към Топ Капия в 

даличаната забелязал, че караулът се строява. Слънцето вече 

клоняло към заник. Още малко и щяло да се скрие зад 

стените – знак за поставяне на карула около града. 

Георги се прекръстил и силно пришпорил коня. 

Войниците от караула го забелязали. Пред тях излязъл 

караулният и бързо ги строил за среща с голям началник. Но 

като наближил конникът, карулният разбрал, че той няма 

намерение да спира и застанал с гола сабя на пътя му. С 

един замах Георги избил сабята от ръцете му, с втори свалил 

феса на изпречилия му се войник, и пред смаяния поглед на 

останалите прескочил бариерата на портата. Две–три пушки 

изпукали след него. 

─ На конете-е-е! Бързо на конете, керата! – крещял 

караулният, когато Георги прескачал бариерата. Няколко 

конника последователно прескочили и се спуснали подире. 

─ Хванете го-о-о! – чул Георги в далечината разяреният вик 

на караулния. Войниците се спуснали след него, но били 

далеко и гълтали праха от копитата на коня му. 

Три дни препускал Георги. На втората нощ се отбил в 

една ливада с прясно сено да отдъхне, пък и конят да събере 

сили. Призори някой го блъснал. Отворил очи – конят го 

лижел и побутвал да го събуди. Скочил, разцелувал го и се 

метнал отгоре му. 

─ Не срещна ли някого по пътя? – запита Вълчан. 

─ На две места питах овчари за дружината. По пътя за 

Текенджа видях топла пепел от угасен по хайдушки огън и 

разбрах, че сте близо. Долу край реката Иван ловеше риба. 

Той ми рече къде сте. 

─ Казваш, че ще тръгнат след десет дена? 

─ Три дни загубих докато ви намеря. Значи... 

─ Има време! – отсече Вълчан и се обърна към 

насядалите край огъня хайдути – Страхиле, Никола, 

събирайте дружината!... Стефане, ти, Найден и малкия 

Кольо, отивате на Кара тепе. Оттам се виждат двете морета 

и всички пътища, които излизат от Цариград. Ходили сме 

там, знаете го! Ще наблюдавате! 

Вълчан се позамисли и нареди: 

─ Ако керванът тръгне по пътя за насам – ще запалите 

един огън. Ако тръгнат по пътя за Едирне – два огъня. Ако 

тръгнат към Текирда – три огъня. Кара тепе се вижда от 

високото над Енидже, където ще има други от нашите. 

Видите ли, че и ние сме запалили ответен огън, един да се 

върне при нас, а другите двама да следите по кои села ще 

спира керванът. Хайде стягайте се и на път! Месечината ще 

ви свети. Да не изпущате кервана от очи. Тръгнат ли насам – 

пътят е един. Знаем къде да ги чакаме! А вие си отварайте 

очите! Ще огледате кервана – колко са каруците и колко 

конници ги охраняват!... Асене, Коста и ти Кара Хасан, 

тръгвайте по селата да събирате хората! За пет дена да сте 

тука! 

─ Моите са далечко. Хайде аз да дойда на шестия ден! 

– помоли Асен. 

─ Добре, тръгвайте! Донесете въжета – тънки и дебели! 

Дружината се беше събрала около огъня. 

─ Чухте какво ни разказа Георги! Това злато трябва да 

стане наше! Има ли някой, който да не ще? – запита Вълчан. 

─ А-а-а! Няма такъв! – откликнаха всички в хор. 

─ Тогава хапвайте набързо и лягайте да спите, пък утре 

ще видим кой какво ще прави и къде ще срещаме кервана. 

Вълчан и поп Мартин полегнаха на малката полянка, 

недалеч от огъня, където спяха през топлите странджански 

нощи. Вълчан се загърна с ямурлука и се помъчи да заспи, 

но вестта на Георги не му даде сън. Мислите му го върнаха 

в младежките му години... 

Вълчан растеше нисък на ръст, но беше силен и се 

преборваше с момчета много по-големи от него. В селото 

нямаше кой да му излезе насреща и всички го слушаха. 
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Каквото той кажеше – това и ставаше. 

Като единствен син в семейството, с две по-големи 

сестри, баща му го учеше на всичко. Беше свикнал и на 

тежка мъжка работа, и на женска работа – да помага на 

майка си. Учеше се и на занаят, и на четмо. 

─Тате, не ща да уча турско четмо! Мразя го! – веднъж 

се опъна на баща си. 

Пейчо, изненадан, трепна и вдигна ръка, но я задържа и 

вместо да плесне, погали непослушника по главата. 

─ Сине, четмото си е четмо. То трябва да се научи! 

Дали е турско или влашко, или пък гръчко, не е важно. Ти 

трябва да научиш едно, пък после едно се учат и другите. 

Утре, като поснеш и идеш в Цариград, няма да зяпаш като 

говедо по сергиите, а ще можеш поне табелите да прочетеш 

и да знаеш в кой дюкян какво се продава. 

─ Не ща турско! – упорстваше момчето. 

─ Виж дядо ти – чете и пише по турски, и гръчко знае. 

Аз също знам, и пак сме си българи, но като идем в 

Текенджа, пък и в Цариград, хората ни уважават, че сме 

учени на четмо! 

Веднъж баща му легна болен. Залежа се дълго. И кой 

знае щеше ли да го бъде, ако не беше дошъл дядо Стамат, 

билкаря. Той го вдигна на крака. Тогава се сдружиха с внука 

му, с който след години отново се срещнаха. 

Баща му оздравя и се зае с работата си. Започна да шие 

кожуси и да ги носи в града. Голямата му сестра се омъжи в 

съседното село. Вълчан заякна още повече и вече не 

можеше да се намери юнак, който да излезе насреща му. 

Той поваляше борци много по-високи от него. 

Веднъж баща му го взе в Созопол да продадат 

кожусите и да накупят каквото трябва за в къщи. 

Вълчан тръгна да се пораходи по пазара. Пред една 

подковачница, близо до сергията на баща му, Вълчан се 

счепка за нещо с едно младо турче и като замахна, с един 

удар го просна мъртво на земята. Като разбра какво е 

направил, метна се на един кон, докаран за подкови и 

запраши към гората. 

Баща му видя всичко, но не се намеси, за да не се 

издаде, че избягалият е негов син. 

─ Вай-й! Конят ми! – изрева един джамбазин, който 

излезе от насрещното кафене. 

Хората се струпаха около мъртвото турче, но никой не 

можа да каже, кой и защо го е утрепал. 

Вълчан препусна към Бургас. Не тръгна към село, за да 

не насочи натам потерята. 

Вечерта преспа в крайградските лозя. На другия ден 

поведе добре почистения и пригладен кон към конския 

пазар в Бургас. 

─ Хей, момче, къде водиш този кон? – подвикна му 

един джамбазин. 

─ На пазара – спокойно отвърна Вълчан. 

─ Продаваш ли го? Къде е баща ти? 

─ Продавам го! Баща ми е на говеждия пазар, избира 

крава. 

─ Ха, разгеле! – възкликна джамбазинът – Аз таман 

продадох кравата си! Ето ти пари за една крава! – 

развеселен издума той, хвърли в ръцете му кесия с дребни 

пари, метна се на коня и докато Вълчан се усети, изчезна. 

Вълчан стъписан се огледа наоколо. В кесията имаше 

дребни пари, които не стигаха и за половин крава, но с тях 

спокойно можеше да преживее, докато си намери някаква 

работа. Остана доволен от сделката. Хем бързо се отърва от 

крадения кон, хем лесно се сдоби с пари. 

На следния ден заръмя дъждец. Вълчан се измъкна от 

колибата, в която преспа, и тръгна към кея. Един файтон 

спря пред него. файтонджията започна да стоварва багажа. 

Вълчан преброи две големи кожени чанти, един денк, бохча 

и дисаги. От файтона слезе богат турчин и се заоглежда. 

─ Ага, да помогна за багажа? – предложи се Вълчан. 

─ Ха, разгеле! – отвърна турчинът – Носи ги на 

гемията. 

Вълчан нарами дисагите, взе денка под едната 

мишница, под другата – бохчата, хвана двете чанти с ръце и 

всичко наведнъж понесе след чорбаджията. 

─ Качи ги горе! – заповяда той. 

Вълчан остави багажа на посоченото място и се 

изправи леко задъхан. 

─ Ти отде си? – удивен от силата му запита турчинът. 

─ Тукашен съм, ага. 

─ Какво търсиш по това време на кея? 

─ Търся работа ага ефенди. 

Турчинът впери поглед в него и го изгледа от главата 

до петите. Не беше го срещал досега. 

─ Как ти е името? 

─ Мустафа! – внезапно, без да се замисли, отговори 

Вълчан. 

─ Баща ти какво работи? 

─ Нямам баща. Сирак съм! 

─ Искаш ли да те взема на работа при мене? – 

предложи големият търговец – Гемията е моя! Ще те заведа 

да видиш и Цариград! Какъв гюнлик ще искаш? 

─ Каквото дадеш, ага ефенди! – смирено отговори 

Вълчан, а в душата си ликуваше, че така лесно ще се отърве 

и ще види Цариград. 

Същия ден гемията отплава от Бургас. 

Чорбаджията му каза, че го прави свой личен слуга и 

много да не се разправя с другите помощници на гемията. 

Наближиха Созопол. Вълчан изтръпна от страх да не 

би да го познае някой на брега. За пръв път изпита ужас, но 

като чу, че в Созопол няма да се спира, бързо се съвзе и 

повече това чувство не го споходи. 

В Цариград престояха двадесет и два дена. Когато 

слязоха, беят го заведе в къщата си. Настани го в една 

стаичка до конюшнята и го запита впрягал ли е някога 

файтон. 

─ Файтон не съм, бей ефенди, но чифте каруца съм 

впрягал. 

─ Ще се научиш. Али ще ти покаже! – рече беят и го 

остави да се отмори от дългото клатушкане в морето. 

Вълчан остана сам. Замисли се. Какво ли е станало с 

баща му? Дали вече знаят, че неговият син е убил турчето? 

Дълго време не можа да заспи. Спомени от преживяното 

изпълниха мислите му. 

Заболяването на баща му. „Ох, сине, какво ще правим 

сега?” – беше проплакала майка му. „Не бой се, мале! Тате 

ще се оправи” – успокояваше я той. 

Дойде дядо Стамат, оправи баща му. Срещна се с внука 

му, сприятелиха се, с прегръдка се разделиха. Дали пак ще 

се срещнат някога?... 

Умората надделя. Усетил приятната прегръдка на 

леглото заспа. 

Сутринта стана рано. Нахрани, напои и почисти конете. 

Изчетка и лъсна файтона, зае се да потрави и избърше 

амунициите. Така се беше увлякъл в работата си, че не се 

сети, че него викат, когато чу отвън някой да вика 

„Мустафа”  „Мустафа”!... Чак когато Али застана в 
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очертанията на вратата на обора и извика силно за трети 

път, той скочи стреснат и се обади. 

─ Ти тука ли си? Защо не се обаждаш? Давай бързо да 

почистим конете, че беят иска да тръгвате с файтона! 

─ Те са готови! – отвърна Вълчан. 

Цели двайсет дена Вълчан разхожда бея из Цариград. 

Спираше пред големи дюкяни, сваляше от файтона пълни 

тежки чани, после пак ги качваше пълни, но с друга стока. 

Носеха ги до гемията. После пак ги изнасяше пълни, но 

каква беше стоката вътре, така и не разбра, пък и не искаше 

много да знае. Досети се, че беят се занимава с контрабанда. 

Докато чакаше пред дюкяните, от капрата на файтона 

четеше табелите и с благодарност се сещаше за баща си, 

който настоя и го научи да чете и пише на турски. 

Една събота излязоха с файтона извън града, край 

„Златния рог” на Босфора и останаха са спят в голяма къща 

с широк двор и градина. Там Вълчан пак свали тежките 

чанти, но когато ги връщаше, забеляза, че вече са олекнали. 

Когато се върнаха, на гемията ги чакаше Али. Беят му 

даде той да върне файтона в къщи, а те отплаваха на юг. 

Повече от три месеца спираха в различни пристанища, но не 

се връщаха в Цариград. 

Вълчан не участваше в товаренето и разтоварването. 

Беят го използваше само като кочияш и личен слуга. Научи 

го да готви, да прави кюфтета за него и за гостите му на 

гемията. Даде му нови дрехи – едни за обядите, други за 

вечерните гощавки - в първите дни му беше много терсене, 

но свикна. 

На едно голямо пристанище на гемията се качиха 

трима италианци. Беят ги посрещна с икрам. Вълчан им 

прислужваше, облечен в нови дрехи и с бели ръкавици. 

Задържаха се до късно през нощта. Направиха голям 

гуляй. Беят не пропусна да се похвали със своя млад 

камериер, който изрядно обслужваше гостите. Когато си 

тръгваха гостите, беят го извика. 

─ Мустафа, от днеска ти ще работиш при новия си 

господар! Моят приятел, капитана, много те хареса и аз не 

мога да му откажа. Още сега тръгваш с него. 

─ Не сте ли доволен от мене, бей ефенди? 

─ Та нали затова те пращам на по-хубаво място. На 

голям кораб! – обясни беят. 

 

Службата на Вълчан при италианския капитан 

продължи повече от три години. Научи се да говори и да 

чете на италиански. 

Още първия месец, когато не разбираше езика, един 

мъжага, първият моряк на кораба, му се скара и пред всички 

му удари шамар. Вълчан се задържа на краката си и без да 

му мисли го сграбчи през кръста, пренесе го три-четири 

крачки и го хвърли в морето. Стекоха се моряците, спуснаха 

въже и го изтеглиха, а Вълчана вързаха на мачтата и се 

изредиха да го бият с въжета. Тогава един стар моряк го взе 

под своя закрила и повече не разреши да го бият. Когато 

капитанът узна за станалото, много се смя, но забрани на 

моряците да се закачат с турчина. Нареди Вълчан да 

обслужва само него. Това му стана любима тема за хвалба 

пред гости. Винаги разказваше случката и се гордееше със 

своя турчин. 

Старият моряк продължи да се грижи за Вълчан. Научи 

го да чете и пише италиански. Само той узна, че е българин, 

и че името му е Вълчан. 

Капитънът беше от Неапол и когато имаха престой там, 

го вземаше със себе си да му носи багажа. А на приемите в 

голямата му къща, Вълчан беше главният камериер. 

При един престой в Неапол натовариха много стока. 

Старият моряк му каза, че стоката е за Русия, и че от Неапол 

ще спрат чак в Одеса. Нещо трепна в сърцето му. Джузепе 

му разказа, че и друг път са ходили в Одеса. Там той имал 

добри приятели. Руснаците много му харесвали. 

В Цариград спряха за малко. В ранно утро излязоха от 

Босфора и нагазиха водите на Черно море. Вълчан излезе на 

палубата, застана на борда откъм брега и, вчепкал се здраво 

в перилата, не откъсна поглед от планината. Закопнял за 

родината, не можеше да се нагледа на Странджа. 

С навлизането навътре в морето брегът бавно се 

отдалечаваше и потъна зад хоризонта. Небето беше чисто, 

морето – спокойно и гладко като огледало. Унесен в 

мислите си Вълчан трепна, когато Джузепе опря ръка на 

рамото му. Обърна се и втренчи поглед в него. 

─ Сега пред нас е Зехтин борун, но е много далеко зад 

хоризонта – тихо рече старият моряк. 

─ Няма ли да се приближим? 

- Няма! Отдалеко ще видим сушата, но чак към 

Калиакра и то само високите скали – обясни той – Тичай 

бързо, че капитанът те търси! Приготви му храната и като си 

свършиш работата ела при мене! Днеска съм свободен, 

знаеш къде да ме намериш! – Той отпусна рамото му, 

потупа го по гърба и го подкани да побърза. 

Вълчан се втурна да се справи с ежедневните си 

задължения, с които беше свикнал и работата не му тежеше. 

Днес той беше особено старателен, което не убягна от 

погледа на господаря му, но той не намери причината, пък и 

не му се искаше да се занимава със слугата. Предстоеше му 

дълъг преход през морето. 

През тези три години той неведнъж се беше замислял: 

„На какво се дължи тази голяма разлика между този млад 

турчин и моряците му на кораба и другите турци, които е 

наемал за работници. Нито един от тях не се показваше така 

дисциплиниран и старателен в работатата си. На лакея си 

той възлагаше какви ли не трудни работи, доверяваше му и 

някои тайни, но нито веднъж не чу и не забеляза дори намек 

от недоволство, нито пък от някъде да дойде сигнал, че се е 

разприказвал. 

Капитанът беше свикнал с поведението му, но днес му 

направи впечатление, че е особено старателен. Но забеляза и 

друго – че мислите му са объркани. Пролича в кратките им 

разговори по време на обслужването. С работата се 

справяше добре, но погледът му беше разсеян. Мислите му 

бяха другаде. По лицето му се изписваше ту радост, ту 

подтисната мъка! 

Капитанът беше много строг в изискванията си към 

подчинените, но с любимия си камериер, както го 

представяше пред гостите, се държеше учтиво. И днес не 

пропусна да го похвали, че храната бе великолепна и му 

благодари като стана от масата. 

Всеки различно си тълкуваше отношенията им и тази 

близост между двамата, но никой не смееше да изкаже 

мнението си. На кораба Вълчан се чувстваше като у дома си, 

свободен да прави каквото ще, но ясно разбираше 

задълженията с и не допускаше грешки. През свободното 

време се навърташе край моряците. Помагаше им и 

усвояваше моряшкия занаят. Най-много от времето си 

прекарваше със стоярия моряк. Джузепе го учеше на 

италиански и му предаваше своя житейски опит. Имаха си 

любимо място на кораба, където необезпокоявани се 

унасяха в разговор. 
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Вълчан привърши домакинската си работа, приготви 

вечерята на капитана и излезе на палубата. Джузепе го 

чакаше облегнал гръб на струпаните въжета. 

─ Ела седни тук, ще ти разкажа нещо! – посрещна го 

той - направи му място да седне обърнат към 

предполагаемия бряг зад хоризонта. 

─ Днеска капитанът ме похвали! – радостен заговори 

Вълчан и седна на посоченото място ─ Манджите бяха 

хубави – допълни той тихо, загледал се в хоризонта на 

запад, като че ли сам на себе си искаше да го каже. 

─ Слушай добре това, което ще ти разкажа! – започна 

спокойно старият моряк. 

Вълчан го погледна без да продума. Така както бяха 

седнали върху куповете въжета, той го сравни с дядо си – 

как седяха, върху повалени дънери в гората, как жадно 

поглъщаше чудните приказки за големи царства и мощни 

царе, как запомняше и най-малките подробности. 

През тези години, като лакей на капитана, той срещна 

хора свободни, които не знаеха какво е бедност и робство, и 

живееха като царете от дядовите приказки. 

Старият моряк се изкашля леко. Това му беше навик и 

означаваше, че е готов да разказва. Огледа спокойното море 

по целия хоризонт. Взря се на запад, като че искаше да види 

нещо важно, погледна небето и започна: 

─ Тук, на това място бяхме! Беше много преди ти да 

дойдеш на кораба. Плавахме пак за Одеса. Морето беше 

тихо като сега. Далеко преди нас забелязахме нещо малко да 

плава. Не беше лодка. 

Вълчан се загледа. Корабът пореше тази гладка 

повърхност и от двете му страни вълните се простираха 

нашироко зад него. 

─ Не го гледай, че е така спокойно. То цялото се 

движи. Тече на юг към Босфора – отговори морякът на 

замисления, но незададен въпрос от Вълчан ─ Ние плавахме 

нагоре, морето носеше онова нещо към нас. Видяха го и 

други моряци. Забелязахме, че водата зад него се 

разплисква. 

─ Делфините си играят! – подвикна някой. 

─ Не са делфините! – започна спор. 

─ Това е буре! – Вижте го как се завъртя! 

─ Но защо зад него водата се разплисква? 

─ Пригответе прътове да го отблъснем, да не се удари в 

кораба! – подвикна боцманът. 

Като наближи, бурето се завъртя и пред него се показа 

човек, който размахваше ръка и викаше за помощ. 

─ Кажете на капитана! 

─ Тук съм! – обади се той и излезе на палубата. 

─ Пред нас плува човек и се държи за буре! – докладва 

боцманът. 

─ Бързо лодка с трима души да го приберат! – заповяда 

капитанът. 

─ Гледахме как двамата издърпаха човека и го 

прибраха на лодката. После завъртяха бурето да го огледат и 

избутат настрани от кораба. 

Човекът изтощен едва проговори, че бил моряк на 

потънала гемия. Всички се издавили. Той се спасил с 

бурето. Каза това и припадна. Бях свободен и се заех с него, 

прибрах го в каютата си. Подсуших го и го облякох с мои 

дрехи. Не го оставях сам. Събуди се след четири часа и 

запита „Къде се намирам?”. Казах му кои сме и че сме го 

извадили от морето. Дадох му силна храна и вино. Наяде се 

и пак заспа. Капитанът ме освободи от друга работа за да се 

грижа за него и да го пазя. Той отвори очи чак на другия ден 

като му оправях завивката. Попита „Къде отивате?”. Като 

чу, че ще акостираме в Одеса скочи като ужилен. Изцъкли 

очи и с разтреперан глас ме замоли да не го оставяме там. 

„Вземете ме с вас. Аз съм моряк и ще ви работя безплатно. 

Заведете ме в Неапол”. Обещах му, че ще кажа това на 

капитана. „Аз съм турчин, но съм живял в Генуа. Богат съм. 

Ще ви се отплатя! Имам свои хора във Франция. При тях ще 

се прибера!”. Утеших го и му предложих храна. Похапна си 

добре, пийна си и вино. Поприказвахме малко и пак заспа. 

Капитанът се съгласи, но ми нареди да не го оставям 

сам на кораба. В Одеса не се показа от каютата. На връщане 

към Неапол се сприятелихме. Като стигнахме до мястото, 

където го намерихме, бяхме седнали пак тука, каза ми, че ще 

ми разкрие някои тайни, но докато е на кораба да не казвам 

другиму. Обещах. Разказа ми историята си: Бил моряк на 

пиратска гемия, като първи помощник на капитана – 

собственикът на гемията, стар пират – разбойник. Години 

наред правили големи обири, по суша и по море. Натрупали 

съкровища от злато, златни накити, съдове и всякакво злато, 

каквото им попаднело при обирите на богатите чокои в 

Румъния и по Одеския край. Затова се пазел от Одеса, да не 

го види и познае някой. За скривалище използвали един 

малък залив „Таук Лиман” по Румънския бряг. Бил плитък и 

с много подводни скали. Голям кораб не можело да влезе в 

залива. Брегът бил висок и заливът не можел да се ползва 

като пристанище, но с гемията влизали и се скривали зад 

една стърчаща над водата скала. По каменистото дъно на 

залива имало много дупки. Във високия скалист бряг имало 

голяма дупка, половината от която била под водата и в нея 

можело да се влезе с малка лодка. 

Навътре дупката се разширявала в малка пещера, на 

дъното на която имало нещо като кладенец, който се 

разкривал когато нивото на водата спадало, но при спокойно 

море не се виждал. 

В този кладенец те натрупали голямо съкровище, 

защото много пъти влизали и скривали ограбеното. Като 

разглеждали дъното открили, че по него има скрити 

съкровища, оставени от други пирати. Сега преди да им 

потъне гемията те направили големи обири по Румъния и по 

Одеския район и дошли тук да скрият съкровищата. През 

нощта успели да направят това, като всичко спуснали в 

кладенеца. 

Вече се развиделявало, когато се напънали да изведат 

гемията от малкия залив, но бреговата стража ги усетила и 

почнали да ги обстрелват. На няколко места пробили 

гемията. Като навлезли в морето, ги настигнала буря и 

гемията потънала. 

Всички се издавили. Той се спасил на това празно 

винено буре. Опазил се като въртял бурето така, че да се 

скрива от погледа на стражата. Два дена и една нощ въртял 

бурето, докато най-после забелязал кораба ни и заплувал 

към нас. 

─ Стар съм вече и по тия места няма да мога да се 

върна – тъжно издума пиратът ─ Имам свои хора във 

Франция. При тях ще се прибера – помълча, позамисли се и 

рече ─ Казах ти всичко това от благодарност, че ми спасихте 

живота. 

Тихо въздъхна и се загледа към сушата. Мислите му се 

връщаха по всички ония случки и истории преживяни по 

това крайбрежие. Докато стигнем Неапол чух от него още 

много пиратски истории, които ще ти разкажа. 

─ Я гледай, гледай! – извика Вълчан и като скочи прав 

се загледа в морето. 
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─ Това е делфин – обясни Джузепе – от другата страна 

на кораба трябва да има още един. 

Вълчан се затича да види и извика: 

─ И тука има! И той така плува с кораба! – Вълчан се 

загледа във втория. Затича се да види дали първия е още там 

и се върна при Джузепе – Май са заедно? 

Двата делфина, приближили се до кораба, плуваха 

успоредно, като се потапяха и изскачаха от водата 

едновременно като по команда. 

─Тия делфини, ние моряците, ги наричаме „лоцмани”. 

Тук някъде пред нас трябва да има голям пасаж! – обясни 

Джузепе. Загледа се по хоризонта и рече: 

─ Стъпи на оня куп въжета и погледни напред! 

Вълчан се покатери, хвана се за въжето на мачтата и се 

загледа. 

─ Какво е това? – извика той – Там морето ври като 

казана с курбан на огъня? 

─ Това е пасажът делфини! Тия двата дето плуват с нас 

са от тях и ги охраняват. Те плуват от двете страни на 

кораба, определят акваторията и скоростта му и чрез техни 

си подводни сигнали съобщават на всички делфини. Гледай 

сега напред! Ще забележиш какво ще стане. 

Вълчан стисна здраво въжето за да се закрепи 

неподвижен и не отделяше поглед от врящото море. С 

приближаването на кораба към мястото пасажът се раздели 

на две половини, които се раздалечаваха в двете посоки. 

Скоро между тях се оформи много широка спокойна 

пътека по морската повърхност, по която корабът се канеше 

да мине. Двата делфина продължаваха да плуват успоредно 

с кораба. Вълчан въртеше главата си ту наляво, ту надясно и 

поглеждаше и двата делфина. Корабът навлезе и плаваше 

вече по средата на спокойната пътека. От двете му страни, 

далеко от него морето продължаваше да ври. Вълчан се 

обърна за да може да наблюдава врящото море вече зад 

кораба. 

─ А-а! – изненада се той – Делфините ги няма! 

─ Те свършиха своята работа и се върнаха при другите! 

– каза Джузепе и му подаде ръка. 

Вълчан сам скочи от високия куп, послужил му за 

наблюдение. 

- Нали ти казах, че това са делфини от охраната, 

„Лоцмани”, които съобщиха на своите акваторията на 

кораба, и направиха пътеката, по която минахме. Такива 

делфини за охрана има пръснати около целия пасаж. Като 

усетят, че наближава опасност, дали ще е кораб, както сега, 

или ще е опасна акула, два делфина застават от двете страни 

и предупреждават своите. Затова и акулите се страхуват от 

делфините и не ги нападат. Делфините живеят задружно и 

имат организирана охрана. 

─ Умни животни са! – заключи Вълчан. 

─ Делфините са най-умните животни в морето. С 

хората се държат дружелюбно, но лошото е, че ние ги 

избиваме безразсъдно! – тъжно завърши старият моряк. 

─ Какво стана с пирата? – върна темата Вълчан. 

─ Като стигнахме в Неапол, капитанът го пусна да си 

търси късмета при своите хора във Франция. – Старият 

моряк поклати тъжно глава. Загледа се в хоризонта и 

продължи тихо ─ Такава е историята на този пиратски залив 

„Таук Лиман”. Ще дойде време тези съкровища да се 

извадят. Но кой ли ще бъде този, който ще свърши тази 

работа? Ти като се върнеш при своите, опитай да направиш 

нещо! Тези съкровища ще ти помогнат да освободиш 

страната си от робство – завърши историята старият моряк. 

В Одеското пристанище корабът остана пет дни. 

Последният ден капитанът отиде в града да си оправи 

сметките. Джузепе извика Вълчан на палубата. 

─ Слушай добре! – заговори тихо. – Сега като тръгнат 

докерите надолу, вземаш онзи сандък, вдигаш го и – след 

тях. Там, където оставят сандъците, ще те чакат мои хора. 

Тръгваш с тях и няма да се връщаш. Капитанът те купи от 

турчина за много пари. Бягай докато го няма! 

─ Ти болхар? – чу Вълчан и някой го хвана за ръката, 

когато подаваше сандъка на руските докери. 

─ Ахъ! Ахъ! – отвърна смутено той. 

─ Быстро с нами! – прошепнаха руснаците и го 

изведоха през задната врата на склада. 

Два дена го криха, докато италианците отплаваха. 

Разказаха му после, че капитанът вдигнал голяма олелия за 

изчезването на неговия верен слуга – турчина. 

При руските докери Вълчан престоя близо два месеца. 

Помагаше им. Готвеше им макарони и други италиански 

гозби. С езика свикна бързо. Там го видя един българин, 

голям търговец от Русе и го цани за слуга. С него Вълчан 

отиде в Румъния, в Браила. 

След месец българинът си тръгна за Русе, а него, под 

предлог да му пази стоката, остави при един румънски 

чокой, който уж му бил ортак Сетне Вълчан узна, че е бил 

продаден на румънеца за много пари. При него той престоя 

близо година. Работеше наедно с другите ратаи. Искаше да 

избяга, но все не намираше сгоден случай. 

При товаренето на стоки за един чужденец, Вълчан го 

чу да псува на български и като мина край него, запита: 

─ Българин ли сте? Искам да се върна в България. 

Моля Ви, вземете ме с Вас! 

Българският чорбаджия води голям пазарлък с чокоя, 

докато го склони да му го отстъпи. 

При новия си господар Вълчан работи около три 

месеца в Румъния и още толкова, като се върнаха в 

България. Чорбаджията имаше голяма къща в Котел и много 

аргати. Вълчан го теглеше към родния му край и един ден 

при сгода го помоли да му плати някой грош за 

прослуженото време и да го пусне да си върви. Чорбаджията 

много се ядоса. На другия ден го извика да си оправят 

сметките и го вкара в мазата на къщата. 

Там ги посрещна един аргатин. Докато да се усети 

Вълчан, двамата го вързаха за дирека. Чорбаджията грабна 

един кожен бич и почна да го налага. 

─ На ти за хакъ, на ти за работата! – викаше ядосан и 

удряше де свари – Не ти стигна, че те откупих от чокоя и те 

доведох в България, ами и пари ще ми искаш отгоре, магаре 

с магаре недно! – крещеше чорбаджията. После го развърза, 

изрита го на пътя и хлопна тежките порти след него. 

...Така след дълго скитане по света, набрал много 

знания и опит, Вълчан се озова пребит, но свободен на 

българска земя... 

 ─ Сине, какво ти е? Болен ли си? – като в просъница 

чу тих женски глас. С мъка отвори очи. Над него се беше 

надвесила преждевременно състарена жена, която го 

гледаше с просълзени очи. 

─ Нищо ми няма! – едва успя да продума. 

─ Ох, Божичко..., това ще е работа на чорбаджията! – 

изохка жената. Наведе се над Вълчана, приповдигна го. – 

Ела, сине. Можеш ли да вървиш? 

─ Къде ще ме водиш? 

─ Ела, сине, ела! У нас ще те отведа. На добро място 

ще бъдеш. 
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Вълчан се понадигна, изохка и пак се отпусна на 

земята. Жената го прихвана по-здраво, Вълчан се изправи с 

мъка. Опря се на стената и бавно закрачи. 

─ Боже, божичко, този звяр милост няма! – възкликна 

жената, като видя гърба му. 

─ Какво е това? – изненадан запита мъжа й, влязъл в 

стаята. 

─ Не питай, Стойко! Бързо заколи овцата! 

─ Как ще я заколя! Та тя не е празна! 

─ Празна – пълна, коли я! Трябва да спасим човека! 

Чорбаджията го е съсипал! 

И този път Вълчан извади късмет. Случи на свестни 

хора. Три дена лежа омазан с мехлем от мас и отвара от 

билки, целият обвит в прясно одрана овча кожа. 

Стойко и жена му не знаеха кого са прибрали, но щом е 

пострадал от чорбаджията, значи е добър човек. 

─ Ще те отведа горе в Балкана, в кошарите! – заговори 

една вечер Стойко, когато Вълчан се беше пооправил – 

Овцете смъкнахме в ниското, а на мандрите при кошарите 

оставаме трима да ги пазим през зимата. 

Вълчан го загледа въпросително... 

─ Вече говорих с другите, съгласни са. Където трима – 

там и четвърти! – отговори Стойко. 

Тръгнаха рано. В кошарите пристигнаха привечер. 

Вълчан се оправи. Силите му се възвърнаха. 

Едно от любимите занинимания на овчарите бяха 

борбите. Той им излизаше едновременно на тримата. Рядко 

успяваха да му надвият. Имаше време да премисли живота 

си. Раздялата с чорбаджи Божил не му даваше мира. Колчем 

излизаше из гората да се разтуши, все за това мислеше. 

Една заран в Котел се разнесе вест, че чорбаджията бил 

убит. Това беше и последното слизане на Вълчан в Котел. В 

следващите години той много обикаля наоколо, но в града 

никога не влезе. Тогава от овчарите научи, че Стойко и жена 

му, вече ги няма. 

Снегът се стопи и гората започна да налива сок. 

Вълчан нарами торба с хляб и се сбогува. Дадоха му за из 

път овчарски нож за другар. 

Вълчан се спря в Еленския балкан, като аргатин при 

овчарите. Там се събра и се сприятели с двамина – всеки от 

които имаше причина да хване гората. Тримата се заклеха 

да мъстят за всяка неправда било на турци или българи 

чорбаджии. В Елена се заговори за смелите отмъстители. 

Към тях се присъединиха неколцина буйни младежи, жадни 

за мъст, и така дружината нарастна на десет души. 

Започнаха само с по един овчарски нож. С оръжие се 

снабдиха постенено от убтитите турци. 

Из Еленския Балкан Вълчан шета около година, докато 

поукрепне дружината му. Спяха в пещерите, овчарите им 

бяха ятаци. Славата им се разнесе бързо чак до Търново и 

Русе, та турците почнаха да пращат потери насам. 

На другото лято дружината премина в Сливенския 

балкан, оттам – в Източните Родопи, където Вълчан срещна 

Еминджика – Емин ага – Хасковлията. Сприятелиха се. 

През двете години, прекарани при него, Вълчан изучи 

еничарската тактика. Емин ага така и не узна кого е 

обучавал на военно дело. Знаеше го като Мустафа. От него 

Вълчан научи за Пазвантоглу във Видин, научи и за 

собствените му кроежи да отдели земите западно от Одрин 

и да направи своя държава. Тогава Вълчан замечта за 

свободна Странджа. Идеята и Странджа да се отдели от 

Турската империя допадна и на Емин ага и той го насърчи. 

Помогна му да стегне добре и здрава дружина, като 

понякога лично наблюдаваше обучението й. 

На изток вече се зазоряваше, когато Вълчан изведе на 

редовно обучение своята дружина, съставена от отбрани и 

проверени момци – всички българи, които сам набираше от 

селата, като „КАБАДАИ” за Емин ага, и обучаваше по 

неговата еничарска тактика. 

За днес задачата беше: В планинска местност да се 

нападне и превземе противников лагер. Височината „Ямача” 

южно от Хасково, отговаряше на изискванията. На юг 

стръмно се спуска в дълбоко дере „Ак бунар” и веднага се 

издига нова височина – „Хисарлъка”. 

Усвоявайки еничарската тактика Вълчан изискваше 

всеки боец да мисли, когато се среща с противника и да 

предвижда трудните и опасни моменти. Затова преди сигнал 

за атака, който по нареждане на Емин ага ставаше с тъпани, 

зурни и тьмбедеци, Вълчан оглеждаше строя в изходното 

положение и даваше необходимите указания за атаката и 

воденето на мулетата и конете в планинска местност. 

Огледал всичко, той се спря при музикантите и хвърли 

поглед по строя на бойците, пръснати по билото на 

височината. Хванал здраво ятагана си миг преди да даде 

командата за атака, видя по пътеката между лозята да 

препуска самият Емин ага, следван от личната си гвардия. 

─ Стой-й-й, Мустафа! – изкрещя Емин ага, като 

изскочи на поляната пред строя и конят му разпраши сухата 

земя пред него. 

Вълчан се стъписа. Смути го яростта на Еминджика. 

Овладя се бързо и застана пред него в очакване на ново 

нареждане. 

─ Събирай неферите и оттук право в Караатли! – той 

огледа пръснатите по височината и склона бойци, готови за 

атака. Доволство се изписа по лицету му. Потупа коня по 

врата за да се успокои и добави ─ Там вчера са отказали да 

платят десятъка и не са излезли на къра. Тръгвай веднага! – 

заповяда, дръпна юздите и запраши към града, последван от 

неразделната си гвардия. 

От Хасково до Караатли се отиваше за по-малко от два 

часа. През лятото водата на Марица спадаше и можеше да се 

преброди с коне. 

Вълчан пръв навлезе в реката. Мястото на брода беше 

широко около сто и петдесет крачки, а водата стигаше до 

корема на конете. Като навлезе докъм средата той спря коня 

и се заслуша. Откъм селото долитаха звуци на гайда. Лееше 

се чудна родопска мелодия. Тя го върна в родната 

Странджа, при близки и роднини, за които от години не 

знаеше нищо. Откакто избяга след убийството на турчето в 

Созопол, не беше чул нищо за своите. 

Неферите му, все верни хора, навлязоха в реката и 

спряха зад него заслушани в гайдата. А тя, пееше и 

говореше, дълбаеше всекиму сърцето. За да дойдат да 

служат при турчина Емин ага, всеки си имаше причина, но 

на всички целта беше една – да се обучат като низами и да 

се снабдят с оръжие. Надяваха се на друго. Това пролича по-

късно, когато Вълчан се отдели от Емин ага и тръгна за 

Странджа. Всички до един го последваха и изградиха 

основната му хайдушка дружина. 

Гайдата продължаваше. Гайдарят изплакваше мъката 

си и вмъкваше нотки на надежда и оптимизъм, че на това 

тегло ще му дойде краят. 

Вълчан подкара коня бавно. Неферите го последваха. 

Няколко жени и дечурлига ги видяха през върбалаците и се 

разбягаха. Миг след това гайдата секна. 

Вълчан беше идвал тук. Познаваше селото и можа да се 
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ориентира откъде идваше песента. Препусна коня и изскочи 

на мегдана. На него имаше бакалница, кафене и три 

занаятчийски работилници. Вълчан видя, че вратата на 

бакърджийницата се хлопна. Спря пред нея. Огледа се 

наоколо. По мегдана не се виждаше друг човек. Слезе от 

коня и надникна вътре. Бакърджията, млад черноок момък, с 

буйна черна коса, припряно разтребваше дюкяна и 

покриваше с черги новите бакърени съдове. 

Вълчан потропа на вратата и подвикна на български: 

─ Младежо, не се страхувай! Отвори! 

Бакърджията се стресна. Погледна навън и срещна 

погледа на турския началник. Вълчан му се усмихна и 

кимна с глава. Момъкът разтреперан, в недоумение, 

пристъпи бавно към вратата и отвори. Вълчан окачи юздата 

на куката отвън, влезе в дюкяна, поздрави на български и го 

запита той ли свиреше с гайдата. 

─ Аз свирех – уплашен и смутен отговори момъкът. 

─ Как ти е името? – запита Вълчан. 

─ Костадин. Тука Коста ми викат – допълни по-

спокойно. 

─ Тукашен ли си? 

─ Не, не съм! 

─ Откъде си! Свиреше родопска песен. 

─ От Устово съм. От Родопите. 

─ Отвори вратата и посвири още малко! Не се 

страхувай! 

Младежът пристъпи плахо, отвори широко вратата и се 

загледа в разпръсналите се по мегдана низами. Обърна се, 

погледна началника им, после пак войската. 

─ Не се страхувай! – заговори Вълчан ─ Няма да ви 

сторим нищо лошо. Вчера тук в селото е станало нещо, но 

ще го оправим. Ха посвири сега да послушат и момците 

отвън. 

Бакърджията с треперещи ръце взе гайдата. Занадува я 

бавно. Краката му трепереха и за да не падне седна на 

столчето зад тезгяха си до вратата. Вълчан седна на стола 

срещу него. Коста наду гайдата до предел. Замисли се. 

Затвори очи. И като я стисна силно и ядно, гайдата изпищя 

страхотно. Млъкна. И като отвори една широка 

сърцераздирателна родопска мелодия, всички низами по 

мегдана замряха на място и се заслушаха. Вълчан не 

продума повече нищо. Така остана неподвижен седнал на 

стола. Костадин продължаваше да стиска здраво гайдата. 

Едри капки сълзи закапаха върху нея... 

 

2. ПОСЛЕДНИЯТ ЧАН 

 

─ Ех, стана! – доволен въздъхна бай Гого Райков 

бакърджията, като изслуша до затихване приятния звън на 

новоизработения чан. Огледа го от всички страни да не би 

нещо да е останало недовършено и да грози лъскавината му. 

Взе клещи и поправи халкичката, за която чанът се окачва. 

Извади от джоба на кожената си престилка чиста кърпа и 

още веднъж избърса лъскавия чан. Вдигна го с ръка високо 

над очите си и пак го огледа. Лъчите на следобедното 

слънце, огрели дюкяна му през отворената врата, блеснаха 

по чана, той примижа и от слънцето, и от задоволство. 

Този чан по качество надхвърли очакванията му. 

Огледа го още веднъж и внимателно го окачи на дългия 

сарък, протегнал се открай до край на дюкяна. На него бяха 

окачени малките чанове, от най-малкия до средната 

големина, а на друг сарък, над този, висяха големите, до 

най-голямата хлопка, която беше направил за себе си – за да 

допълва с дебелия си тон съзвучието на целия оркестър от 

чанове. Мястото на новия чан беше предварително 

определено, защото там му липсваше един тон за новата 

мелодия и майсторът реши да направи нов чан за него. 

мелодията беше стъкмена по стар родопски мотив и на това 

място се усещаше липсата на този звук. 

Бай Гого се отдръпна назад до отсрещната стена, 

огледа чановете открай до край, притвори очи и на ум си 

изтананика мелодията, която звучеше в главата му. „Добре. 

Сега ще го чуем” – проговори си сам, потри ръце, свали 

престилката и отиде да се мие. 

Бай Гого Райков Бакърджията от големия род 

Мухтарски беше прочут майстор в Устовския край, но като 

музикант – гайдарджия и съчинител на песни го знаеха по 

целите Родопи. Занаята беше наследил от дядо си заедно със 

саръка с чановете и майсторлъка за изработването им. После 

той си изработи още чанове и прибави втория сарък. Татко 

му, Дядо Райко дочака да се порадва на два внука и две 

внучки от него и си отиде, като го благослови да продължи 

занаята и да развива музикалното си умение, което всички 

приемаха като дар Божи. 

Синовете си – Анастас и Костадин, той обучаваше на 

занаята и много му се искаше Анастас да наследи както 

дюкяна и занаята му, така и музикалните му дарби, затова от 

дете му купи най-хубавата гайда и го учеше да свири. По-

малкият – Костадинчо, много завиждаше на байно си, че 

има гайда  и винаги, когато оставаше сам в къщи, грабваше 

гайдата и скрит под стълбището овладяваше голямото 

изкуство. 

Един ден на бай Гого му бяха дошли гости, роднини от 

Хасовица, които идваха на пазар в Устово. Пътят от 

Хасовица минаваше край къщата им и свършваше на 

главния път за Пашмакли. На ъгъла на двете улици беше и 

дюкянът наследен от дядо му, на когото беше кръстен. 

─ Анастасчо, я надуй гайдата и изсвири нещо да чуят 

лелите ти какво знаеш! – се обърна Гого към първородния 

си син. 

Анастас малко неохотно пое гайдата, наду я и започна 

позната песен. Костадинчо, смълчан в ъгъла на дюкяна, не 

смееше да се обади. Вперил очи в брат си, завистливо го 

гледаше и слушаше. Анастас изкара песента и спря. Гайдата 

омекна в ръцете му. 

─ Гого-о, Гого, Анастасчо свири хубаво, но музикант 

ще стане ей онова малкото, дето се е свило в кьошето! – 

заговори старият им съсед дядо Добрин, който почти всеки 

ден се отбиваше в дюкяна му на приказки и днес гостите го 

свариха там. – Чувал съм го, когато вас ви няма, как свит 

под стълбището надува гайдата. Ама свири! Та съм се 

спирал да го слушам. 

Костадинчо наведе глава от стеснение и опасение от 

наказание, че скришом е вземал гайдата. 

Бай Гого остана изненадан от откритието на съседа си 

и кротко запита: 

─ Костадинчо, ти можеш ли да свириш? 

─ М-мога! – тихо, почти шепнешком, отговори. 

─ Я ела тук – извика го баща му и взе гайдата от ръцете 

на Анастас ─ Я надуй и изсвири нещо! 

Костадинчо плахо пое гайдата, облиза устните си и 

налапа наустника. Дюкянът утихна. 

Отведнъж гайдата писна и прозвуча хубавата родопска 

песен, която баща му напоследът беше обработил и често я 

свиреше и на гайдата, и на чановете. 

Отвън, пред отворената врата, започнаха да се 
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поспират хора. Бай Гого слушаше с учудване. Как е 

пропуснал да забележи тази дарба на малкия си син – шест 

години по-малък от Анастас, между които се беше появила 

сестра им Гана. 

Когато свърши песента, Костадинчо отпусна ръцете си 

и наведе глава. Бай Гого взе гайдата, вдигна я нагоре и 

станал прав, с плътния си глас заговори пред гостите и 

всички, които слушаха пред дюкяна: 

─ Костадинчо, сине мой, от днеска тази гайда става 

твоя, ще свириш колкото си искаш, до насита, и тука в 

дюкяна при мене! 

Костадинчо, просълзен от радост, пое гайдата от баща 

си и му целуна ръка. Бай Гого го сграбчи с яките си ръце, 

вдигна го високо и го разцелува бащински. 

Костадинчо израсна с гайдата в ръце и овладя и занаята 

на баща си. Сега вече наравно с него свиреше и на чановете 

и заедно разучаваха новите мелодии, като единият надуваше 

гайдата, а другият чукаше по чановете. Много често хората 

се трупаха пред дюкяна им да слушат този необичаен 

концерт от гайда и чанове. 

Бай Гого се върна в дюкяна още с влажни ръце и мокра 

коса. Тръсна главата си и взе суха кърпа да се избърше. 

Огледа чановете и пристъпи към тях с две палки в 

ръцете си. Удари новия и няколко от съседните му. Хареса 

му съзвучието. Отдръпна се малко назад, притвори очи, 

позамисли се и отведнъж, като настървен, се спусна към 

саръците и заудря по чановете. Прозвуча чудесна родопска 

мелодия, която той беше обработил за чановете. 

На улицата пред дюкяна бързо се струпаха хора, 

защото всеки се спираше и затаил дъх, се заслушваше в 

новото изпълнение на познатата родопска песен. Унесен в 

свирнята, с пот на челото, бай Гого не забеляза, че Беят, на 

връщане от Пашмакли, се спрял пред дюкяна, заслушал се, 

пробил си път сред хората, които почтително отстъпили, 

влязъл тихо вътре и седнал на стола до вратата, като с ръка 

направил знак на хората да бъдат спокойни. 

─ Ашкулсун! – провикна се беят, когато бай Гого спря 

и запъхтян с вдигнати нагоре палки изчака затихването на 

чановете. Той не бе усетил, че Беят е в дюкяна му и не 

разбрал, че той го поздравява, като се обърна към вратата, се 

стъписа. Беят стана, приближи се към него и пак рече: 

─ Ашкулсун, Уста Гого, ашкулсун! Ти ли измайстори 

тези чанове? 

─ Аз, Бей ефенди! – малко смутен, но с чувство на 

гордост му отговори той. 

─ Я изкарай още нещо! – рече Беят и пак седна на 

стола, като се настани по-удобно. 

Възторжен, че и Беят го хареса и поздрави за 

отличното изпълнение, бай Гого забрави умората. Заредиха 

се чудни мелодии и песни. Не пропусна да включи и турски 

мотиви. Свири повече от час. Накрая прекара едновременно 

палките по чановете от високите тонове към ниските и 

обратно. Мощно раздруса двата саръка и отпусна ръце. 

─ Ашкулсун, ашкулсун! – пак два пъти повтори 

похвалата си беят станал прав. Потупа го по гърба и си 

тръгна доволен. 

Бай Гого уморен, но радостен че чановете му вече са в 

пълен съзвучен комплект, че и беят го е слушал и похвалил, 

пристъпи бавно и благодари на хората отвън. После замълча 

и тихо приседна на стола, където преди малко се беше 

разположил Беят. Това беше мястото до вратата, където той 

си отдъхваше след работа и разговаряше с приятели, спрели 

пред дюкяна. 

Той опря глава в отворената врата и се загледа в 

чановете. Погледът му прошари по тезгяха, по подредените 

инструменти, по лъскавите нови съдове и на полицата, и 

накачените по стената. Настроението му помръкна. 

─ Бобайко, добре ли си? – спусна се Костадинчо към 

него. Той, както от дете, се беше стаил в ъгъла на дюкяна и 

слушаше изпълнението на баща си. 

─ Добре съм, сине! Нищо ми няма! 

─ Бобайко, гледах как Беят те слушаше и не сваляше 

очи от тебе. Кеф му беше, че те слуша. 

Бай Гого се замисли. Добре познаваше Бея и знаеше, че 

всичко, което хареса, ставаше негово. 

─ Костадинчо, ти чу ли новия чан? – отведнъж запита 

бай Гого, като че ли с това искаше да прогони обзелите го 

мрачни мисли. 

─ Чух го, Бобайко, чух го! 

─ Усети ли го как звучи? 

─ Чудесен е, Бобайко! И по звук и мястото му е точно 

там! И аз утре ще го изпробвам! 

─ Хайде, прибирай бързо стоката да затворим дюкяна, 

че и майка ти ни чака! – разтревожен нареди баща му. 

След три дена, четирима заптии дойдоха в дюкяна и 

още от вратата заговориха: ─ Уста Гого, Беят те вика в 

конака! Поръча да вземем и чановете та да му посвириш. – 

Без да чакат отговор свалиха чановете със саръците. Двама 

ги нарамиха и тръгнаха напред, а другите изчакаха майстора 

да се приготви и го поведоха. 

Оттогава вече никой не го видя... 

Младият Костадин и брат му Анастас се уплашиха да 

ни би и с тях да се случи нещо и една нощ натовариха на две 

мулета инструментите от работилницата и колкото можаха 

от новите бакърени съдове. Бакърджийницата запустя... 

От село на село, Анастас се установи при приятели в 

Сърница и там се засели, а Костадин продължи и се спря 

като калайджия в Караатли. Сработи се със селяните и 

малката му калайджийничка се разрастна в бакърджийска 

работилница. 

Чудната мелодия се лееше по мегдана и огласяше 

цялото село. Коста не можеше да забрави как баща му я 

свиреше на чановете, попълнил съзвучието с последният 

изработен от него чан. Тогава – когато Беят седеше на стола 

до вратата и го слушаше, както този турчин сега го слуша. 

Беят изпрати заптиета да вземат чановете. Забраха и баща 

му. А този тук е с цяла войска... 

Постепенно около низамите се събраха най-напред 

деца, после заприиждаха и възрастни и се струпаха пред 

вратата на бакърджийницата и кафенето да послушат 

гайдата на Костадин. 

Свирнята продължи повече от час. Накрай секна 

внезапно. Коста изтощен тупна главата си на тезгяха пред 

него, като че я постави на дръвник – готова за посичане. 

Вълчан стана. Бавно приближи до гайдаря. Погали го 

по главата. Потупа го по рамото и гърба и излезе от дюкяна. 

На мегдана отиде при старците пред кафенето. Около 

тях се насъбраха и други. Поразговори с хората и им даде 

съвет да не допуснат за дребни работи да се стигне до 

разсипване на селото им. След това строи низамите и си 

тръгна за Хасково. В следващите няколко дни селяните си 

уредиха сметките с Емин ага. 

Вълчан още няколко пъти посети Караатли. Среща се и 

разговаря с бакърджията Костадин, а когато се канеше за 

Странджа, го взе в дружината си. Накара го да си вземе 

всички инструменти и материали. Даде му двама души за 
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помощници и каруци за багажа му. Коста стана един от 

добрите му четници-майстори. Той изработи и чановете на 

Тодоровото стадо. Бяха единствените в Странджа. 

Емин ага се готвеше да нападне Стара Загора. Тогава 

изпрати Вълчан да удари в Странджа. За да подсили 

дружината му той изпрати с него и Кара Кольо с неговите 

юнаци. Емин имаше и друга причина да изпрати Коля в 

Странджа, по-далеко от Стара Загора, защото той бе родом 

от село Омарчево, Новозагорско и Емин се опасяваше, че 

ако види какво става със семляците му, ще се обърне срещу 

него, а Кольо беше сербез момче и дружината му го 

слушаше. 

Двете дружини поеха пътя от Хасково за Странджа, но 

още в първите дни се появи спор кой да е баш войводата – 

Вълчан или Кольо? Спорът се изостри, когато трябваше да 

решат накъде да тръгнат. Кара Кольо предложи да поемат 

нагоре по Тунджа към Ямбол. Местата му бяха познати, а 

искаше и да е по-близо до своите. Вълчан настоя за 

Странджа, където го теглеше сърцето. 

─ Кой е тук войводата? – викна Кара Кольо. 

─ Войводата съм аз и аз решавам! – заяви Вълчан. 

─ Айде бе! Турско мекере – войвода на български 

хайдути! – озъби се Кольо. 

Вълчан вдигна пушката си. Кара Кольо, пъргав, с два – 

три скока се хвърли в пълноводната Марица и заплува по 

течението. Вълчан не стреля. Овладя гнева си и веднага 

събра момчетата на Кольо. 

─ Не съм турчин! – бяха първите му думи. ─ Аз съм 

Вълчан войвода! Тичайте по течението, намерете Коля и го 

върнете в дружината. Ако откаже, идете с него. Той е добър 

българин и заслужава да ви бъде войвода! Кажете му, че не 

се сърдя! Когато поиска, заедно с вас, може да дойде при 

мене! Тичайте бързо! 

Момците не чакаха втора покана. 

Сбрал дружината си, Кара Кольо потегли нагоре по 

Тунджа да търси Индже-Стоян войвода в Сливенския 

балкан, но като истински цар се установи на Бакаджиците 

край Ямбол. 

Вълчан тръгна към Странджа. След единайсет години 

изгнание той се върна в родното си село. Но беше 

позакъснял. Не завари ни майка, ни баща... Чичо му Вълко 

беше на легло. Малката му сестра, озлочестена при един 

набег на турци в селото, малко преди сватбата й, сега 

живееше сама в полуразрушената им къща. Синовете на 

чичо му Вълко и женихът на сестра му се втурнали да 

отмъщават. Избили много турци, но и те загинали. Тя му 

разказа и това, че когато баща му се върнал от Созопол сам, 

на всички в село разпавял, че изпратил сина си в Цариград, 

занаят да учи при големи майстори и никой не узнал какво е 

станало в Созопол. 

Озлобен още повече, Вълчан започна да отмъщава като 

наказваше и български чорбаджии. „Чорбаджиите – турци, 

италианци, румънци, българи, всички са еднакви” – често 

повтаряше на дружината си. По селата се разчу, че Шейтан 

Пейчовия син станал хайдутин и с голяма дружина отдавна 

кръстосва Странджа. 

Когато Стамат избягал за да спаси децата си, стигнал 

на саите. Там заварил дружината на Въллчан, тръгнала по 

следите на турците. Така, след дълга раздяла, двамата 

приятели се срещнаха отново. 

─ Откъде идеш Стамате? – запита го Вълчан, 

изненадан от неочакваната среща. 

─ Вълчане, в село влязоха турци, деца да събират. 

Грабнах моите и до тука през гората съм бягал. За тебе 

говореха в селото, но не очаквах тук да те видя. 

─ Колко са турците? Къде можем да ги пресрещнем? 

─ Не са много! Ако се спуснем направо от баира, ще 

излезем на големия завой по пътя за Текенджа. Те ще минат 

по него, защото отгоре през гората е по-трудно. 

─ Може ли да се мине с конете? 

─ Не, пеша по-лесно ще стигнем! 

Дружината вече се стягаше. Стамат остави децата при 

овчарите и поведе четата към завоя. Стигнаха навреме. 

Вълчан разположи хората си от двете страни на пътя по 

скалите и по дърветата. 

─ Ще нападате, щом гръмна! – нареди той. 

Не се мина много и по пътя откъм селото се чуха 

детски писъци, тропот на каруци и турски псувни. Вълчан 

изчака първата каруца с децата да мине зад завоя и стреля. 

Изпукаха още две пушки. Трима турци паднаха от конете. 

От двете страни на пътя хайдутите връхлетяха върху 

стъписаните турци и ги съсякоха преди да успеят да се 

хванат за ятаганите. Тия зад завоя се справиха с каруцарите 

и спряха конете. 

Светкавичната атака сполучи. Само един четник бе 

ранен и то защото се плъзнал по гърба на отскочилия кон и 

паднал. Убитите турци бяха трийсет. Четата се сдоби с 30 

коня, 10 нови пушки, 20 пищова и 25 ятагана. 

Когато развързваха децата, едно през сълзи извика: 

─ Чичо Стамо-о!... 

─ Я, Костадинчо! – Стамат позна племенника си – Как 

са вашите? 

─ Не знам! Баба не ме даваше и турците я утрепаха на 

двора... 

Дружината заличи всички следи и тръгна към селото. 

Там оплакваха похитените деца и убитите селяни. 

Вестта, че Вълчан е върнал децата се разнесе бързо. 

Всички се стекоха на мегдана. Хората целуваха ръката на 

Вълчан и благодаряха на Стамат, че го е довел. Брат му с 

жена си и голямото момче току що се бяха върнали от къра 

и завариха дружината, заобиколена от хората. Стамат пред 

цялото село обяви, че от днес тръгва с дружината и ги 

помоли да се грижат за невястата му, докато го няма в 

селото. 

─ Бате, няма да я оставим сама! – обади се развълнуван 

брат му и всичките му съселяни се заклеха, че ще се грижат 

за нея и ще я пазят. 

Вълчан избра най-хубавата пушка, ятаган с рогова 

дръжка, украсена със седеф, подкара за юздите най-хубавия 

кон и като се спря пред Стамата, пред всички изрече: 

─ За това добро, което направи Стамат, заслужава най-

хубавия кон и най-доброто оръжие! – подаде му ги и го 

накара да възседне коня. 

Понесе се общ вик на радост. В този миг хората 

забравиха мъките. Озари ги надежда – ето дружината на 

Вълчан ще бъде техен защитник. 

Вълчан трепна. Като че го стресна радостния вик от 

спомените. Опънал гръб на твърдата земя, загледан в 

обсипания със звезди небосклон, той мислеше за живота си. 

Какво ли не изживя дотук. Колко много турски 

чифлици обра и опожари. Колко турци изкла. Колко хазни 

пресрещна и ограби, а жълтиците и кюлчетата злато скри на 

сигурно място. Изкла и арнаутите, дето пренасяха златото и 

му строяха скривалищата – че умрелият най-мълчал и да 

няма нито един жив, и да няма кой да разказва къде са 

укрити съкровищата. Спомни си и за срещата си със стария 
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грък – дядо Ставрус. 

Той го заведе в една пещера в Троянския балкан, 

където намериха голямо съкровище от злато на кюлчета. В 

тази пещера е била и леярната на римляните – там са 

правени кюлчетата. Дядо Ставрус му разказа, че в една 

много дълбока дупка тъдява, на дъното й, има голяма златна 

жила. Когато дойде ред да решават какво да правят с 

кюлчетата, дядо Ставрус поиска да отидат със златото в 

Гръцко да купят гемии и да станат паши. Вълчан не даде и 

дума да се издума за пипане на златото, като в акъла му 

беше само това – да събере достатъчно за да освободи 

българските земи. Стана голяма свада. 

Вълчан много се ядоса, а ядосан ли е, отведнъж с 

ятагана си отсича букачка, и без да му мигне окото заколи 

стареца и го погреба до чаталестия бук край римските 

леярни. Така се беше разправил и с мнозина четници, които 

не изпълниха волята му. Ръката му беше като на кеседжия, 

но пък умът му беше на везир. Като пресметна колко злато е 

насъбрал, разбра, че ще е малко за една война с империята. 

Тогава започна да събира дружина от все улегнали, 

пострадали и окумуш хора. 

Започна да издирва кадърни млади момци и да ги 

изпраща в Цариград занаят да учат при добри майстори. По 

това време при него дойде и поп Мартин. Вълчан го взе в 

дружината си. Той му стана най-верния другар и пръв 

съветник по хайдушките дела. С него обходиха всички 

стари скривалища и писаха за всяко едно от тях по две 

тапии – като на едната описваха само мястото, без да 

вписват верния нишан на входа, а на другата тапия на кожа 

вписваха баш нишана и чертаеха входа и подземията. Така 

съкровището можеше да бъде намерено само от човек, 

който има и двете тапии. 

Вълчан стана. Изпъна снага и потрепера от утринната 

хладина. Придърпа ямурлука върху раменете си и силно 

разтърси рошавата си глава, като че искаше да изтърси от 

нея мислите и спомените, които го бяха обзели. Тази вест, 

донесена от Георги, го изправи пред нови кахъри. 

─ Къде тръгна? – сънено промърмори поп Мартин. 

─ Ще се поразтъпча малко! Пък и скоро ще съмне... 

Стефан, Найден и малкият Кольо цяла нощ 

пришпорваха конете, та да излязат по тъмно от дефилетата. 

През деня можеха да налетят на неприятна среща. 

Призори вече бяха в равнината и се отбиваха встрани 

към Кара тепе. Голо, каменисто на върха, в по-ниските 

места то бе обрасло с проредяла, тук-таме гъста, сенчеста 

гора, а по поляните между дърветата беше избуяла трева. 

─ Да спрем тука, ще похапнем на сянка! – нареди 

Стефан. 

Конниците не чакаха втора покана. 

На петия ден откак пристигнаха, те вече се бяха 

устроили и разпределили смените за наблюдение. От 

близката горичка насякоха дърва, събраха съчки и ги 

натрупаха на три купчини раздалечени една от друга по на 

петдесетина крачки и така разположени, че ако запалят и 

трите, да може чак от Енидже да се видят огньовете. 

Избраха си и добро наблюдателно място. Конете отведоха 

на затулено. Където можеше и да се спи спокойно. 

Найден се беше покатерил на най-високата скала – 

беше негов ред да дежури. Опрял гръб на камъка, той се 

взираше в далечината. Местеше погледа си от едното до 

другото море и наблюдаваше равнината между тях. 

Слънцето залязваше. Долу се виждаха две села по пътя, 

който води от Цариград до Странджа. 

─ По кой ли път ще минат, а, бачо Стефане? – запита 

малкият Кольо. Двамата бяха стъкмили конете и сега 

почиваха върху сеното, докато им дойде ред да сменят 

Найден. 

─ Като ги видим, ще ти кажа! – отговор Стефан, без да 

се помръдне. 

─ А керванът колко ли ще да е голям? 

─ Като се покажат, ще го видим! – Стефан се усмихна 

под мустак на остроумието си. 

Откъм високата скала се чуха три подсвирквания. 

Двамата скочиха и се затичаха натам. 

─ Вижте, вижте! – Найден посочи с ръка към 

хоризонта на юг – Голям пушилек се вдига по пътя! 

─ Да не са селските говеда да се прибират от паша? – 

каза Стефан и се загледа в далечината. 

─ Ако бяха говедата, трябваше всеки ден да става. Вече 

четири дни наблюдаваме, но такова нещо не видяхме. 

─ Вярно бе, бачо Стефане, аз съм дежурил по това 

време, но не съм забелязал такъв пушилек – обади се 

малкият Кольо. 

─ Не, не са говедата! Това е керванът! Да палим огъня! 

– каза Найден горд, че той пръв е видял кервана. 

─ Чакай, не бързай! Рано е още! Не сме разбрали от 

какво е този прахоляк. Пък и да запалим огъня, няма да го 

видят. Слънцето блести! – спря го  Стефан. 

─ Но на слънце пушекът се вижда по-ясно! Настоя 

Найден. 

─ Има време за огъня! – Стефан погледна към 

залязващото слънце, позамисли се и започна да разсъждава 

на глас: 

─ Ако са говедата, щом влязат в селото, ще се 

разпръснат и прахът ще изчезне. 

─ Но и керванът като влезе в селото ще спре да 

пренощува и пак няма да има прахоляк – оспори Найден. 

─ Рано е още да спрат за нощувка! – прецени Стефан и 

пак погледна към слънцето – По това време, по хладина най-

леко се върви. Пък и за говедата е рано да се прибират – 

завърши той. 

─ Нали ви казвам, това не са говедата! – настоя 

Найден. 

─ Ако е керванът – продължи Стефан – те ще минат 

през селото и ние ще ги видим пак от другата страна, по 

пътя за Сафаалан. 

─ Ами ако спрат на бивак там? – обади се Кольо. 

─ Не, в това село няма да спрат. То е турско – 

Бинкалъч, и хората са беднория. Настрани е от реката и 

няма вода. Ако спрат да нощуват, това ще е в другото село – 

Сафаалан, дето е на реката. Половината е българско. 

Селяните са по-заможни и има с какво да нахранят и хората 

и добитъка. Има и време да стигнат до там. Ей го слънцето, 

къде е още високо! – Стефан засенчи с ръка очите си и 

погледна към залязващото слънце. В далечината прахолякът 

наближи селото, но съгледвачите още не можеха да различат 

отделни фигури. Керванът влезе в селото. 

─ Май че са селските говеда – разочарова се Найден. 

─ А бе ти кога си видял толкова рано да се прибират 

стадата? Селяните са още по къра! Кой ще ги посрещне? – 

смъмри го Стефан. 

─ Вярно – съгласи се Найден. 

─ Я вижте, вижте! – обади се Кольо. 

От другата страна на селото се заточиха конници и 

каруци. Не можеше още да се разпознаят хората, но 

отделните конници се разграничаваха от каруците. Оформи 
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се керван, чийто край се губеше в облаци прах. 

─ Те са! – поскочи Найден – Няма грешка! 

─ Кольо – подвикна Стефан – взимай коня и по дерето 

иди в гората. Оттам се вижда мястото, където пътят пресича 

реката. Керванът ще спре на водопой. Хубаво да ги 

изброиш! 

─ Добре, бачо Стефане, тръгвам! 

─ И внимавай да не те видят, че язък ти на феса! 

─ Феса ще ти го донеса, бачо Стефане! – отговори 

Кольо на шегата и се затича към конете. 

─ По кой ли път ще тръгнат? – замисли се Найден. 

─ Щом са дошли до тук, в Странджа отиват! – реши 

Стефан – Но откъде ще минат, ще разберем чак когато 

излязат от село Сарай. 

По камънаците край скалата изтрополиха конски 

копита. 

─ Да запалим огъня! – настоя Найден. 

─ Чакай бе! За огъня има време! Нека се върне Кольо. 

На сутринта Войводата събра съвета на дружината. В 

него влизаха поп Мартин, Стамат и по-старите четници. 

Трябваше да се скрои планът къде и как да се бастиса 

керванът. 

─ Георги, я разкажи нещо повече за Челебията! – поде 

Вълчан. 

─ Майсторът ми е разказвал много за него – рече 

Георги ─ Видях го за пръв път, когато му шихме втори кат 

дрехи за голям началник. 

Когато Георги дойде в Цариград, занаят да учи при 

майстор Василя, той току що беше приготвил новата 

униформа на Челебията и се канеше да я отнесе в дома му. 

─ Георги, хайде с мене! Да носиш дрехите – рече 

майстора и му показа как да ги вземе, та да не се мачкат. 

Това беше първата заръка, която получи като чирак. 

Къщата на Челебията беше близо до Султанския сарай. 

Георги се спря захласнат от красотата на голямата градина. 

─ Дай дрехите, а ти стой тука! 

Георги проследи с поглед майстора по алеята сред 

цветята, докато се изгуби в голямата къща. Беше двуетажна 

с джамлъци и голям чардат откъм изгрев слънце. Той още 

беше в захласт от видяното, когато майсторът го стресна с 

повикването. Затича се по алеята и запъхтян, и изненадан се 

спря пред входа. 

─ По-полека, ще се пребиеш! – тихо му прошепна 

майсторът. 

─ Влезте тука! – покани ги един слуга. 

Озоваха се в голям салон с маса по средата и във всеки 

ъгъл – малки масички с по два стола. Слугата ги покани да 

седнат до една от тях. От насрещната врата излезе друг 

слуга с поднос. Поканиха ги да хапнат. Почерпиха ги с кафе. 

Когато оставиха портата зад гърба си, майсторът му 

разказа, че къщата е строена от дядото на Челебията, който е 

бил на голяма служба при Султана и затова е до самия 

Сарай. Бащата на Челебията пък е султански хазнатар. Бил е 

хазнатар още на трима султани. Когато Челебията 

поотраснал, завел го да учи в Париж, този път да учи военни 

науки. Дрехите, които му бяха занесли, са като за най-голям 

началник в султанската войска. Сега пък му шият военни 

дрехи специално за сватбата. Затова майстор Васил ги 

изгизди салтанлийски. 

Челебията не беше чистокръвен турчин. Той беше 

наследник на стара византийска фамилия, приела Аллаха за 

да оцелее, значи грък. Заживял още като момче във 

Франция, беше интелигентен и високо образован. Това 

много го отличаваше от домораслите паши. Когато 

минаваше по коридорите на Сарая, стражите му отдаваха 

почит не само от страхопочитание, а и от уважение. Тези му 

качества не останаха скрити от султан Махмуд ІІ и той реши 

да го направи свой зет и да му даде най-високия военен чин. 

Затова и тъкмо на него реши да възложи прибирането на 

златото по българските земи. 

 

3. ПЛЕНЯВАНЕТО НА КЕРВАНА 

 

Дружината вече беше в пълен състав. По обяд 

пристигна и групата на Асен. Трима яздеха мулета. Това 

бяха въглищари. Асен ги бе забрал направо от 

въглищарниците. Забрал бе и всички каменари, заедно с 

инструментите им. Вълчан и поп Мартин проверяваха кой 

какво е донесъл, откъде е, и има ли изоставена работа на 

село. Десетина души поискаха, ако може, час по-скоро да се 

върнат на село, че нямало кой да ги смени. Спешното 

повикване не им позволило да си приберат стоката. 

Оставили всичко на жените си. Вълчан им обеща, че ще ги 

пусне веднага като разбере колко хора има в кервана. 

Стамат провери дали хората са здрави и ако някой се случи 

болен, да го оправи овреме. След проверката тримата се 

събраха. 

─ Имаме 270 души! – каза Вълчан, като пресметна 

записаните по групи – Без да броим нашите 30 от селото! 

─ Цяла войска! – възкликна поп Мартин. 

─ Събирачите са попрекалили малко. Стамате, има ли 

болни? 

─ Няма Войводо! Само един вчера преди да тръгне си 

посякъл ръката, но не е страшно. Намазах раната. За два дни 

ще зарастне! 

─ Има брадви, кирки лопати и всичко каквото ни 

трябва. И въжета има много. Тънки и дебели! Каменарите са 

си взели инструментите барабар с бомбите – завърши 

проверката Вълчан. 

─ Войводо-о-о! Войводо! Над Енидже гори огън! – чу 

се вик от високото дърво. 

Всички наскачаха. Съгледвачът дойде и повтори: - 

Войводо, над Енидже гори огън! 

─ Колко огъня горят? 

─ Един, Войводо! Ние и тримата хубаво гледахме! 

Един е огънят! 

─ Така-а! Значи насам идват. Знаем къде да ги чакаме. 

Извикайте Асеня! 

─ Тук съм, Войводо! – обади се асен зад гърба му. 

Около Войводата се струпаха хайдути. Най-отпред 

застанаха отговорниците на групите. 

─ Къде са твоите каменари? 

─ Тука са! Да ги извикам ли? 

─ Не! Има време! Нали знаеш тясното дефиле, по което 

минава пътят от Виза за Демиркьой? Точно на завоя, на 

високото, има скала. От нея наблюдавахме пътя, който идва 

от Виза. Точно тази скала, дето стърчи, твоите каменари да 

съборят на пътя. Това ще го направите утре вечер, през 

нощта. Там керванът трябва да се забави най-малко три-

четири часа. За да стигне от Виза до Демиркьой, му трябва 

цял ден. Ние пък ще го забавим с половин ден, за да стигне 

до поляната с голямата чешма. Колко са каменарите? 

─ Осем души, все майстори! 

─ С тебе стават девет. Ще вземеш още двама! Като 

съборите скалата, веднага тръгвате към поляната с голямата 

чешма, при саите на Иван. Тръгнете утре рано! 
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Сетне Войводата се обърна към Коста: 

─ Колко са секачите? 

─ Всичките. И брадвите си носят! 

─ Ще отидете в голямата гора, дето е на два часа път от 

дефилето с големия завой. Там на високото има два дъба. 

Единият е на самия ръб на брега и е малко наклонен към 

пътя. Ще ги повалите така, че да паднат напряко на пътя. 

Докато ги окастрят и очистят, ще минат още два часа. Ето 

ти артък време да замръкнат и да не могат да стигнат до 

Демиркьой. Оттам до Демиркьой има още шест часа път. 

Няма да се решат нощем да преминат през планината. А вие 

се връщате при саите на Иван. Останалото ще го свършим 

ние – завърши Вълчан. 

Стефан позна. Керванът се позабави под Кара тепе, 

докато напоят конете. Кольо се скри в хралупата на старо 

изкорубено дърво. С ножа издълба дупка в кората, през 

която наблюдаваше пътя без никой да го види. Керванът 

замръкна в село Сафаалан. 

На другия ден рано след обяд, без да спира в Сарай, 

керванът пристигна във Виза. Виза е голямо селище в 

предпланината и от него може да се вземе всичко, 

необходимо за дългия преход до следващото населено място 

Демиркьой. От Виза керванът излезе рано сутринта, 

построен в същия ред, както тръгна от Цариград. Начело 

яздеше Челебията с двамата си помощници от двете му 

страни. Водеше ги местен жител. 

Малко преди обяд те навлязоха в тясното дефиле. След 

близо час път Челебията забеляза срутените камъни точно 

на завоя и даде знак керванът да спре. Слезе от коня и 

огледа мястото. За връщане и дума не можеше да става. На 

тесния път каруците не можеха да се обърнат. 

─ Друг път имало ли е такова срутване по тези места? 

─ Често се случва, Челеби ефенди! Тука скалите са 

ронливи – обясни водачът. 

Разчистването отне повече от три часа. 

Челебията се беше усъмнил и много внимателно 

оглеждаше бърдата наоколо, ала нищо необикновено не 

забеляза. Каруците една по една внимателно преминаха през 

завоя и керванът продължи нататък. След час, точно зад 

един голям завой пътят им преграждаха повалени дъбове. 

─ Тук има нещо нередно! – помисли си Челебията, но 

не сподели тревогата си с другите. 

Нямаше следи от човешка ръка. Дърветата бяха 

изкоренени. Заедно с корените се беше свлякла и много 

пръст. Челебията взе в ръцете си малко от нея, помачка я и 

едва тогава рече: 

─ Чудна работа, пръстта е съвсем прясна. Дърветата не 

са повалени преди повече от два дена. А буря, която да 

повали тези гиганти не сме имали или поне не сме 

забелязали да е имало. Я ела тука! – извика той на водача. – 

Ти си местен, виждал ли си друг път така изкоренени 

дървета да са падали по пътя? 

─ Не съм виждал, Челеби ефенди, но дядо ми е 

разправял. Той беше войник при Баязид ІІ. Когато Султанът 

гонел в Странджа сина си Селим, дядо ми бил с него и 

тогава видял как Аллах съборил едно такова голямо дърво 

право пред краката му. Той искал да убие сина си, и Аллах 

го спрял. Селим избягал от другия край на Странджа. Така 

разправяше дядо ми, аз не съм виждал. 

─ Интересна история! – Челебията махна с ръка и 

заповяда на войниците да разчистят пътя. 

През цялото време той наблюдаваше дали някой ще се 

появи по височините. Засега всичко беше спокойно. 

Керванът продължи. Вече се смрачаваше, когато стигнаха 

поляната с голямата чешма. 

Подпрял гръб на дървото край чешмата, хъркаше 

овчар. На поляната пред него лежаха спокойно десетина 

охранени шилета. 

─ Хей, гяур! Чии са тези шилета? – срита го един от 

началниците на кервана. Овчарят скочи разтреперан и почна 

да заеква от уплаха. 

─ На, на, на чорбаджията са, ефендилер. 

─ Ти можеш ли да дереш овце? – запита го друг. 

─ А-а-а-аман, н-н-недейте, е-е-е-фендилер. Ч-ч-

чорбаджията ще ме обеси, ако стоката стане зян! 

─ По харно той да те обеси, отколкото ние да ти видим 

сметката. Хайде, вади ножа и почвай да колиш наред, че 

време няма! – намеси се друг по-голям началник. – Османе, 

и ти Хасане, помогнете му в коленето и гледайте да не 

избяга някое. 

Подредиха колите от кервана в една редица. Пред тях 

опнаха палатките. Лумнаха огньове, завъртя се чевермето. 

Зурните писнаха и огласиха околните височини. Замириса 

на печено. 

Вълчан не беше далеко. Зурните му помогнаха 

неусетно да настани хората си и така да ги нагласи край 

поляната, че едновременно да нападнат от всички страни. 

Малкият Кольо се бе върнал от Кара тепе предния ден 

и разказа всичко, каквото бе видял. Вълчан знаеше колко са 

войниците и конете. Колко пушки има и колко са 

невъоръжените. 

Гуляят трая до късно. Керванджиите така бяха 

захласнати по чевермето и виното, което скришом 

посръбваха, че никой не забеляза кога овчаря изчезна в 

гората. Той подробно обясни на Войводата разположението 

на лагера. Вълчан изчака лагерът да утихне. Стражите 

дремеха край угасналите огньове. Хайдутите нападнаха 

отведнъж. Оказалите съпротива бяха съсечени, другите 

навързани като пилета за курбан. Първом обаче им взеха 

дрехите. 

На сутринта Вълчан издири италианците, откри 

преводача им и намери сандъка с документите. Те се бяха 

наговорили да мълчат, но когато Вълчан ги предупреди на 

матерния им език, че ако го излъжат ще бъдат избити, се 

стъписаха и се разприказваха. Като отдели специалистите от 

пленените турци, Вълчан реши съдбата на пленниците: 

─ Останалите в дерето и да ги няма! 

Конвой подкара осъдените към дерето. Георги, калфата 

на майстор Васил, ги заоглежда подред. 

─ Момчета, стойте! – викна той към дружината, 

подкарала пленниците ─ Къде е Войводата? Спрете! 

Чакайте тука! – повтори той и хукна да търси Вълчана. 

─ Войводо! Сред навързаните е и Челебията. Моля те, 

не го погубвай! Той е, който ни съобщи за тази работа, пък и 

каквото сме научили за Султанския сарай, все от него го 

знаем. Той се държи добре с българите в Цариград. Пощади 

го! 

─ А не е ли той същият, който вчера наредил да 

съсекат българите от селото, отказали да нахранят 

войниците му, защото не са имали какво да им поднесат? – 

викна насреща му Вълчан ─ Вечерта Кольо като се 

промъкнал в къщата на нашия ятак, да научи нещо за 

кервана, го намерил на пруста насечен. 

─ Той е! – призна Георги – Като началник може и това 

да е сторил, но като човек е добър. Поговори с него! Не го 

погубвай! Моля те! 
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─ Къде е? Дай да го видя! – поомекна Вълчан. 

─ Там при навързаните! – посочи Георги и се затича 

към тях – Момчета, стойте! Войводата иде! 

Вълчан огледа навързаните войници един по един – все 

здрави и яки момци. 

─ Ето го, този е! – посочи Георги. 

Вълчан се спря пред Челебията и го загледа. 

─ Развържете го? – нареди той. 

Георги пръв се спусна. Разряза въжетата и го освободи. 

─ Заведи го да се облече и го доведи при мене! Другите 

да почакат! – нареди Вълчан. 

Като се облече, Челебията се загледа в Георги: 

─ Ти не беше ли калфата на уста Василя? 

─ Аз съм, Челеби ефенди, аз съм – потвърди Георги с 

повдигнато самочувствие. 

─ Ти ли донесе на Войводата за нас? 

─ Аз, Челеби ефенди. Но не знаех, че така ще стане – 

сконфузен се оправда калфата. 

─ Води ме при Войводата! – каза Челебията. 

Вълчан седеше в кръга на група хайдути. Обсъждаха 

какво ще правят по-нататък. Като приближиха, Вълчан се 

изправи и се загледа в младия турски офицер. 

─ Дай му ятагана! – нареди на Георги. 

─ Но Войводо... – смънка Георги. 

─ ДАЙ МУ ЯТАГАНА, КАЗАХ! А вие се сместете 

малко! Станете от дървото! – рече той на хайдутите, 

насядали върху дебел ствол ─ Заповядай, седни! – покани го 

той. 

Челебията пое ятагана от Георги и го закачи на пояса 

си. Огледа внимателно хайдутите и накрая спря погледа си 

на главатаря им. Вълчан му направи знак да седне до него. 

─ Реших да те пусна да си идеш свободен – заговори 

войводата ─ Ти си още млад. Разбрах, че не си проливал 

българска кръв. Само че, като се върнеш в Цариград, да не 

почнеш да отмъщаваш! Където и да си, ще те намеря! 

─ Не приемам такава милост! 

─ Как не приемаш? – зачуди се Вълчан – Та аз ти 

подарявам живота! 

─ Не! Не приемам милост! – повтори Челебията – 

Върни ме при войниците и ме съсечи с тях! 

─ Чуваш ли се какво говориш? – изненада се Вълчан – 

Досега, колкото турски офицери сме хванали, всичките до 

един са се молели да им пощадим живота. На колене са 

падали пред мене. Краката са ми целували! А ти отказваш 

такава милост? Един път реших да помилвам турски 

началник и той ми отказва! Хайде, ще си идеш в Цариград и 

ще разправяш за Вълчан войвода! 

─ Аз повече не мога да се върна! При Султана вече за 

мене място няма! Той ме готвеше за главнокомандуващ 

войските, а аз, с толкова войници, допуснах да ме плени 

един български хайдутин. Това не мога да го преживея! 

Затова най-добре е да ме вържеш при хората ми и заедно с 

тях – в дерето. 

─ Не! Това няма да стане!... Ще те оставя жив! – реши 

Вълчан. 

─ Тогава няма да погубваш и хората ми! Що избихте 

снощи, избихте! Тези ще ги оставиш! 

─ А не са ли те, които съсякоха най-верния ни ятак в 

Сафаалан? Как искаш милост за тях? Или ти си наредил 

това? 

─ За тази разправа научих снощи, малко преди да 

стигнем тук. Днес пред всички щях да накажа убийците, 

защото ние не сме тръгнали да убиваме! На всички съм 

казал да се държат добре с българите. Тези, които щях да 

наказвам, си получиха наказанието. Вие им видяхте 

сметката. 

─ Вярно е, Войводо. Той е добър към българите! – 

обади се Георги. 

─ Ти да мълчиш! – скастри го Вълчан. 

─ Искам да те попитам нещо – спокойно заговори 

Челебията ─ Какво смяташ да правиш нататък, след като ни 

избиеш? Навярно ще искаш да извадиш златото? Нали 

затова отдели италианците и документите? Как си 

представяш, че ще го направиш? Да не смяташ, че с 

документите ще отидеш на мястото, една нощ ще копаеш и 

готово – ще го извадиш! 

Вълчан го загледа без да продума. 

─ Проучил съм всички документи. Търсенето на 

местата и ваденето на златото, ако въобще има такова, ще 

трае с дни, а може би и месеци! 

Челебията замълча и продължи: 

─ Как си го представяш, че нашите войски ще те 

оставят свободно да се ровиш навсякъде? Три месеца ако не 

се обадя на Султана, той ще изпрати потеря да ме дири и 

вместо мене – тебе ще хванат. Тази работа, без моя ферман 

от султана, никой не може да я свърши! Ако искаш да 

прибереш съкровищата, да ги търсим заедно, пък като ги 

намерим, ще ги делим. Но ще трябва да отвържеш 

момчетата ми! 

─ Ха, та още първата нощ да ни изколят! – обади се 

някой. 

─ Това няма да стане! – заяви Челебията – Гарантирам 

за всички! Те ще изпълнят заповедта ми. 

Поп Мартин, в чиито съвети всеки се вслушваше, 

дръпна Вълчан на страна. Когато се върнаха, Вълчан рече: 

─ Добре, приемам, но при едно условие. Моите хора 

ще облекат вашите униформи и оръжието ще е у тях. 

─ Съгласен съм! – отговори Челебията. 

─ А на тебе ординарец ще ти бъде Георги. Винаги и 

навсякъде ще е с тебе! – допълни Вълчан и запита Георгя – 

Къде ти е униформата на бинбашия? 

─ Близо е, Войводо, в дядо Анювата дупка, бързо ще я 

донеса. 

─ Тичай веднага! Докато оправим нещата тука, да си се 

върнал! – нареди Вълчан и се обърна към Челебията: 

─ А сега върви при твоите хора да им кажеш какво сме 

се договорили. Придружете го! 

Двама левенти заобиколиха младия офицер, а 

войводата се отдалечи. Имаше да обсъдят много неща с поп 

Мартин. 

 

4. ПОП МАРТИН 

 

─ Къде живее попът? – запитаха двама конни заптии, 

когато сякаш изникнаха от земята. 

Дядо Драган бе приседнал пред вратника на припек и 

се любуваше на играта на дечурлигата. Като ги видяха, 

децата се скупчиха около дядото. 

─ Сега ще ви заведа, ефендилер! – Дядо Драган се 

понадигна бавно и на български се скара на децата – Какво 

сте се заровили в прахта, тичайте през комшиите и кажете 

на попа, че заптиите него търсят. Докато стигнем да го няма 

в къщи! Ай, хаирсъзи, с хаирсъзите ви! – подвикна след 

децата и после се обърна към заптиите – Вървете след мене, 

ефендилер! – поклони се и тръгна напред. Заобиколи през 

две-три улици, та да се забави повечко и, като стигнаха до 
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поповата къща, рече: 

─ Тука е, ефендилер. Ще влезете ли или да отида да го 

повикам? 

─ Иди ти и го докарай! 

Дядо Драган влезе в двора. Насреща му излезе попът. 

─ Децата ме предупредиха, дядо Драгане, но не бива да 

бягам. Не се знае за какво ме търсят! 

Той излезе пред портата, поклони се смирено и покани 

заптиетата да влязат вътре. 

─ Няма да влизаме! Носим ти поздрав от Русенския 

паша. Той те кани от утре да му гостуваш с попадията и 

дъщерята, да го почетете за байрама! 

─ Благодаря много на Пашата, за поканата! Поздравете 

го от мене, Аллах здраве да му дава. Утре, като гръмне топа 

от джамията, ние ще сме при него! – попът още веднъж 

направи нисък поклон. 

─ Да сте точни, че там ще са и русенските големци. 

Пашата събира всички на байрама! – заръча на тръгване по-

старото заптие. Обърнаха конете и запрашиха към Русе. 

─ Попе, как така Пашата те кани на байрам? Да не си 

се потурчил? – запита дядо Драган. 

Поп Мартин също бе изненадан от тази покана. Той се 

познаваше с Пашата, но не бе очаквал да бъде поканен на 

байрама с попадията и дъщерята. 

─ Дядо Драгане, не се плаши! Пашата търси начин да е 

добре с първенците. Иначе не може да се справи. Не чуваш 

ли какво става в Империята? От една-две години се е появил 

нов хайдутин, Вълчан. Създава му големи ядове – попът се 

опита да успокои дядото и накрая добави – Ще му хапнем от 

баклавата, пък ще му опитаме и горчилката! 

─ Дано да е на хубаво! – рече старецът и си тръгна. 

─ Бог с нас! – благослови попът. Изпрати с поглед дядо 

Драгана, позамисли се и с бавни крачки се прибра в къщи. 

Поп Мартин от малък мечтаеше да стане учител или 

по-добре поп. Добри хора от Русе забелязаха 

ученолюбивото момче и го изпратиха в Зографския 

манастир да учи за поп. Върна се оттам, ожени се за добро 

момиче, а владиката го запопи и му даде за енория родното 

село на попадията. От първата си черковна служба поп 

Мартин запя на български език, макар че още нямаше 

български черковни книги. Четеше от гръцките, но го пееше 

на български. Зае се да оправя и селските работи и стана 

един от първите хора на селото. Много пъти ходи и при 

Пашата в русе, който сега го канеше на байрам. 

В голямата къща на Пашата се бяха събрали 

русенските първенци. До русенския поп седеше поп 

Мартин. Мъжете бяха при Пашата, а жените в харемлъка на 

къщата, където домакинята ги гощаваше отделно. 

Гощавката продължи до среднощ. Русенските 

чорбаджии станаха да си вървят. Стана и поп Мартин. 

─ Къде ще си ходиш посред нощ? – го спря Пашата – 

Остани да ми гостуваш тия дни на байрама. Да се 

поразговорим насаме. Къща широка – има къде да преспиш! 

Пък и чест е за мен, да ми гостува човек като тебе. 

Поп Мартин прие. Гостува му три дни. Успя да склони 

Пашата да оправи много селски кахъри. 

Когато дойде време да си тръгват – рекоха му, че 

попадията доброволно решила да се потурчи. Много й 

харесало у пашата. Поп Мартин замълча. Поклони се ниско 

пред Пашата и си тръгна за село сам. 

Пашата отдавна беше хвърлил око на прочутата 

красавица и откри случай да я вземе в харема си. След време 

поп Мартин научи, че Русенският Паша решил да гостува на 

брат си – Шуменския Паша. Душата му се зарадва. От 

такава сгода по-добра не можеше и да очаква. Събра петима 

яки момци, причакаха го в горите под Разград и люто се 

разправиха с него. После се сбогува с тях и тръгна да търси 

Вълчана. 

В Еленски балкан му казаха, че Вълчан се преместил в 

Сливенско. Но там научи от овчари, че преди бая години ги 

е напуснал, но се чуло, че е в Странджа. 

Близо година скита поп Мартин от село на село. Къде в 

църква служеше, къде помени правеше, къде на хората 

помагаше по нивите, за да изкара къшей хляб. Най после се 

добра до Странджа. Все за Вълчана разпитваше. 

Намериха се хора, които известиха на Войводата, че 

един окъсан кльощав и опърпан поп навред разпитва за 

него. В неделя Вълчан изпрати Стамата на църква. Да го 

види и поговори с него. Още същата вечер Стамат го доведе 

в дружината. Поп Мартин подробно разказа историята си и 

що е изтеглил докато се добере до Вълчана. 

─ Поп си нямахме в дружината, Господ и поп ни прати! 

– шеговито възкликна Вълчан. 

Стана, целуна му ръка и го прегърна братски. След 

него и Стамат го прегърна. Всички хайдути се изредиха да 

му целуват ръка. Поп Мартин отслужи първата си черковна 

служба на хайдушка поляна, без черква. Това беше и 

приемането му в дружината. От този ден Вълчан, Стамат и 

поп Мартин станаха неразделната тройка. Хайдутите ги 

нарекоха „Светата Троица” и когато пред чужди хора е 

ставало дума за тях, те ги споменаваха с това име. Когато ги 

търсеха, се питаха „къде е светата троица”, а когато се 

заканваха на някого, му заявяваха, че ще го пратят при 

„Светата троица”! 

Поп Мартин насърчи Вълчана да изпраща повече 

млади момци да изучават занаяти при големи майстори в 

Цариград и четмо да учат при добри учители, а на по 

ученолюбивите даваше злато да отиват в Европа да се учат в 

големи училища. 

А след като се завръщаха, като майстори, им купуваше 

работилници и ги караше да обучават нови чираци и калфи. 

Майсторите, влезли в дружината му, обучаваха млади 

четници и по време на хайдутството им предаваха знанията 

си. 

Георги беше един от предложените от поп Мартин. 

Вестта, която сега им донесе и срещата с Челебията ги 

постави пред нови, несрещани до сега проблеми, които 

тримата трябваше да обмислят и решат. 

 

5. СЪКРОВИЩАТА 

 

Челебията описа положението на своите войници. Каза 

им, че е по-мъдро да се приберат по домовете си богати, 

отколкото да изгният в дерето. Накрая ги предупреди, ако 

им е мил животът никой да не се опитва да бяга. 

Преобличането вече привършваше, когато по пътя 

откъм дерето се зададе препускащ конник – Бинбашия! 

Преоблечените турци скочиха и в очите им проблеснаха 

пламъчета. 

─ Сядай бързо и никой да не мърда! – изкомандва 

Челебията. Само той знаеше кой е бинбашията, дето иде. 

Вълчан и поп Мартин се върнаха заедно със Стамат и 

извикаха Челебията да дойде при тях. Доведоха и 

италианците с документите. Трябваше да се реши какво и 

как да се предприеме по-нататък. 

─ Документите съм ги подредил по райони! – каза 
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Челебията. 

─ Откъде смятахте да започнете? – запита Вълчан. 

─ За този район в Странджа, ограничен от селата: 

Демиркьой, Текенджа, Горно и Долно Алманли, Факия и 

Инада, съм намерил и отделил девет документа. Тук местата 

са най-нагъсто и най-много. Затова и реших оттук да 

започна и се бях запътил към Демиркьой, където има два 

много близко един до друг. По пътя за Текенджа и в района 

му са три, но има нещо, което много ни обърка. Много 

селища, местности и реки са с римски имена. Трябва да 

разпитваме местни хора. Затова и заповядах на войниците 

да се държат добре с българите – започна Челебията като 

наблегна на последните си думи. 

─ Не бери грижа – каза Вълчан – повечето от хората ми 

са от този край, познават всеки дол, връх и река, всяко дърво 

и камък, по старите и по-новите им имена. 

─ Да започнем от Демиркьой. Свитъците са два. Ето 

ги! – посочи Челебията към отворения сандък и извади два 

пожълтели свитъка. 

Вълчан извика хората си, които бяха от този край да 

слушат. Челебията разгъна единия свитък. Един от 

италианците го пое и започна да чете, а преводачът 

превеждаше. Като слушаха имената на местностите, селата 

и реките, почти за всяко едно, някой се обаждаше: 

„Знам го! Това е до реката!”. Друг: „На чуката край 

селото е!”. Трети: „О-о, това е римското кале край пътя за 

Текенджа. Цяла зима комай бяхме спали в избите му. То е и 

най-близо. Ако тръгнем утре рано, по икиндия сме там. През 

нощта ще спим на топло в избите му. Толкова са големи, че 

вътре ще можем да сместим целия керван”. 

Решиха да започнат от него. 

От вечерта керванът беше готов и подреден за път. 

Потеглиха рано сутринта, водени от Мирчо, който пръв се 

обади, че знае къде е римското кале и добре познава 

подземията му. 

Пристигнаха привечер. Оставиха Стою да оправя 

кервана и пренощуването. Мирчо поведе войводата, 

Челебията и италианците да им покаже входовете и избите. 

Заизкачваха се по стръмната горска пътека към калето. На 

един завой Вълчан се спря и погледна назад. 

─ У-у! Къде сте тръгнали бре? – провикна се той. 

Зад специалистите вървеше поп Мартин, а зад него се 

точеше върволица от хора. 

─ Да помагаме, Войводо! – обади се някой от по-

предните – Може да потрябва нещо да се копне. Носим и 

борина да светим. 

─ Е, хайде! – махна с ръка Вълчан и ускори хода да 

стигне водача. 

Пътеката ги изведе при стара, почти до основи 

разрушена дебела стена. 

─ Тука някъде трябва да е дупката! – рече Мирчо. Спря 

и се заоглежда. Шубраци бяха обрасли стената и той не 

можа веднага да се ориентира. 

─ Видя ли, че потрябвахме! – подвикна му Митар, един 

от младите секачи, който изскочи напред с брадвата си и 

започна да сече шубраците. 

─ Ето тука е – посочи Мирчо, когато разчистиха 

насечените храсти – но е позасипано! 

─ Ние за какво сме дошли? – засмяха се изкопчиите и 

за броени минути очистиха пръстта и камъните, затрупали 

дупката. 

Мирчо пое една запалена борина и влезе в подземието 

следван от Вълчан и останалите. 

Влязоха в един широк и висок тунел, който ги изведе в 

по-широко кръгло помещение. Мирчо направи десетина 

крачки покрай стената и спря. 

─ Ето оттука, по стълби се слиза надолу. Там са избите 

– посочи той и с борината освети входа. 

─ Какво има долу? – запита Вълчан. 

─ Много дълги тунели, които се кръстосват и ако не си 

влизал друг път, може да се загубиш – обясни Мирчо. 

─ Одаи има ли? – запита Вълчан. 

─ Няма! Само тунели са, някъде стените им са 

изшарени. 

─ Какво е написано по тях? 

─ Писано няма! Има изрисувани животни, колелета и 

още сума ти неща! 

─ Да видим! – рече Вълчан. Взе борината и заслиза по 

стъпалата. 

Още след първите крачки в долния тунел, един от 

италианците се спря, взе една запалена борина и се 

приближи до стената. 

─ Какво има там? – запита Вълчан на италиански и 

отиде при него. 

Осветена от двете факли, на стената се очерта фигурата 

на въоръжен конник. 

─ Каква е тази рисунка? – Вълчан се наведе да я види. 

Италианецът се загледа. Почисти с ръка стената около 

главата на конника и отговори: 

─ Това ми прилича на римски войник на кон, но е 

различна от тези които познавам. Но и стената е много 

изровена, та не може точно да се определи. Рисунката е 

похабена! – заключи накрая той. 

─ Мирчо, такива ли са и другите рисунки навътре? 

─ Има и такива, Войводо, но другите са повече и не са 

така изровени, защото малко хора са влизали навътре. 

Страшно е! 

─ Много ли са? 

─ Много са, Войводо! Ние, когато спяхме тука през 

зимата, всичките сме ги разглеждали. 

─ Не е ли студено вътре? 

─ Не е, Войводо! Топло е! Вънка имаше сняг, а ние 

вътре спяхме без огън. 

Вълчан вдигна борината и огледа тунела внимателно. 

─ За днеска стига! – рече той – Утре като дойдем, цял 

ден ще ги оглеждаме – той обърна глава още веднъж към 

рисунката и тръгна към изхода. 

─ Не съм очаквал, че ще открия такива подземия – 

заговори го италианецът, когато Вълчан мина край него. 

Три дни обикаляха из лабиринтите на подземието да 

търсят стената с нишаните, нарисувани на пергамента. По 

много стени имаше изрисувани хора, животни, конници и 

какво ли не. Италианецът все повече се убеждаваше, че тези 

войници на коне не са римляни, но какви са – не можеше 

точно да определи. Пръснати по тунелите, намериха и много 

човешки глави, издялани от камък или мрамор. На пътя им 

се изпречи съборен каменен кон с отчупена глава. 

Чак на четвъртия ден по една от стените откриха 

рисунки като на документа. Донесоха повече борина. 

Оглеждаха стената камък по камък, но по нея нямаше и 

следа от отвор. Тъкмо да се откажат, когато един от 

хайдутите, Димитър – зидар по занаят, се провикна: 

─ Чакайте! Вижте този камък!... Цялата стена е 

измайсторена чудно, само този е турен терсене. 

─ Как така терсене? – запита Челебията. 

─ Ами ей така – отвърна зидарят – турен е обратно на 
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другите – и поясни – Всеки добър зидар, когато гради стена 

от камъни, ги подрежда така, че лицето на стената да е със 

здравата стена на камъка, та като го бият отвънка, да не се 

пука. Погледнете стената! 

Вълчан се взря и опипа, а Димитър продължи: 

─ Всички камъни са подредени с гладката страна 

навън. Никъде не се виждат жили. А вижте този камък! 

Гладък е, само че по него се виждат дамарите му. Ако по 

всички камъни удряте с голям токмак, колкото и да чукате, 

няма да се пукнат! Но ако по този камък ударя здравата 

само един път, веднага ще се разтроши и ще го вадим на 

парчета. 

─ Пробвай да видим! – каза Вълчан. 

─ Донесете едно здраво шило и големия токмак! – 

поиска майсторът. Той се приближи до камъка, почна да го 

гали с ръце и да си приказва нещо. 

─ Какво му баеш? – запита го поп Мартин – Той не ще 

баене, а токмак. 

─ Не му бая, а му опипвам дамарите. Да усетя кой е 

най-мекият и там да ударя. Ха, ето го! 

─ Как го позна? – учуди се попът. 

─ Как ли? Като прекарвам по него пръстите си, усещам 

кой дамар е по-студен и кой по-топъл. Там, където е най-

топло, там е най-мекото. Ти не си ли сядал на мрамор, та да 

ти изстине гъза? 

─ Сядал съм! – отговори попът. 

─ Но като седнеш на обикновен мек камък ти е по-

топло, нали? 

─ Откъде ги знаеш тия неща?  Удиви се попът на 

умението му. 

─ Дядо ми беше голям майстор, той ме научи на 

майсторлък и на всички дяволии. Неговите мостове бяха 

най-здрави, защото така нареждаше камъните, че водата не 

можеше да ги разсипе. Не си ли виждал по някои мостове 

дупки в стените? 

─ Виждал съм! 

─ Ха, ето тези мостове са лошо градени. Дупки се 

получават в камъните, които са градени терсене. 

Донесоха токмак и голямо шило. Майсторът опря 

шилото на мястото, което беше най-топло, чукна го няколко 

пъти леко, за да го закрепи на стената. Отдръпна се малко и 

като замахна, удари с все сила. 

Камъкът се разтроши. 

─ Ха вадете парчетата да видим що има отзад! 

Отвори се голяма черна дупка. Приближиха борина. 

Зад стената имаше кухина. Един по-нетърпелив четник 

се набута да погледне в дупката. Когато се измъкна, каза че 

вътре е като голяма одая и поднесе в шепата си черна 

рохкава пръст, която бе загребал от земята. 

Вълчан я пое и разтри в длани – Та това не е пръст, а 

ситен въглен! Събаряйте цялата стена! – нареди той. 

Зидът рухна скоро и в стената се оформи широк отвор. 

Отвътре изпълзяха три големи змии, стрелнаха се между 

краката на изплашените мъже и изчезнаха в тунела. 

─ Не е на хубаво! – изкрещя някой – Това е змиярник, а 

не съкровище! 

─ Чакай, не бързай! – успокои го поп Мартин – Змията 

обича да спи върху злато. Щом има змии, значи вътре има 

злато! Донесете лопати! 

Разчистиха отвора и двама с лопати се пъхнаха вътре. 

Заизлиза пушилка черен прах. Единият от влезлите заби 

железен шиш – издрънча на метал. 

─ Има злато! – извика той и задавено закашля. 

Миг по-късно и двамата се строполиха. Грабнаха ги на 

ръце и ги изнесоха на чист въздух. Драган, който заби 

шиша, бе предал богу дух. Стамат успя да спаси Слави и 

сетне той разказа какво има и какво се е случило вътре. 

Помещението било обширно, а по средата му купчина 

ситен въглен. Когато почнали да го разравят, нещо им 

запарило на гърлото. Заработили по-бързо. Направили 

дупка, дълбока около аршин. Тогава бутнали с шиша. 

Натрупаният въглен бил дебел близо два аршина. 

Вълчан нареди всички да излязат от подземието, докато 

решат какво да се прави. Челебията извика италианците и ги 

накара да прочетат документа още веднъж открай до край. 

Започнаха да четат. На едно място спряха. Прочетоха 

пак, още веднъж и на третия път казаха, че преди да се 

разрови въглена, трябвало много да се полива с вода и да се 

остави една нощ да се отцежда. Имало откъде да изтича. 

От селото донесоха бурета. Пълнеха ги от близката 

рекичка. Събориха стърчащите над отвора камъни и входът 

стана достъпен и безопасен. 

Разчистиха въглена, и както очакваха, под него блесна 

златото. Италианците предупредиха, че когато се намери 

златото, първо трябва да се промие с много вода и чак след 

това да се пипа. 

Трябваше да решат какво ще правят с имането. 

Едни предложиха да го зазидат отново, но поп Мартин 

бе на друго мнение. 

─ Не бива да остава тук! Ще го пренесем в нашето 

скривалище – хем сигурно, хем наблизо. 

─ Там каруца не можеш качи! – обади се Колю. 

─ Каруца не може, но магаре може, нали? 

Събраха магарета от близките села. Пренесянето се 

проточи десет дена. 

В скала, близо до входа на новото скривалище, Вълчан 

нареди да се издяла МАГАРЕ така, че вдигнатата му опашка 

да сочи към входа на скривалището. Така беше наречено и 

скривалището – „МАГАРЕТО”! 

Докато Войводата и Челебията се занимаваха с 

пренасянето на съкровището, поп Мартин с няколко души 

събраха всички каменни човешки глави, пръснати 

изподземието и ги пренесоха в залата от която извадиха 

златото. 

─ Ще дойде ден, когато тези глави ще струват повече 

от златото, което намерихме – обясни попът защо събира 

тези камънаци. 

Зазидаха наново стаята. Вълчан нареди да се зазида и 

входа на подземието и да се зарие. Като белег остана да 

стърчи големият камък, поставен на гроба на Драган – 

загиналия в подземието хайдутин. Мястото нарекоха 

„Драганова поляна”. 

Дружината се събра на поляната пред новото 

скривалище. Решаваха как да поделят съкровището. Поп 

Мартин предложи на всеки да се даде по една монета за 

спомен. Предложението се прие и то остана като закон в 

дружината: Когато се намери съкровище, на всички, взели 

участие в издирването и откриването му, да се дава по една 

монета за спомен! Независимо от другото възнаграждение, 

ако има такова! 

(И до днес тази традиция се помни и се спазва от 

търсачи на съкровища и иманяри. На всекиго се дава по 

една жълтица за спомен. Ако си поделят съкровището, то на 

мястото му се оставят толкова монети, колкото са били 

откривателите. – б.а.) 

─ На семейството на загиналия четник – продължи поп 
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Мартин – да се занесе злато, да може вдовицата да отгледа 

челядта му. Дружината прие и това. 

Челебията предложи да изпратят на Султана три товара 

злато, за да му известят, че са намерили нещо, иначе той 

може да се усъмни и да прати потеря. Решиха българи да 

отнесат златото на Султана и това да са Стефан, Найден и 

малкия Колю, които много добре познаваха Цариград. 

Тримата, предрешени като турски войници, получиха 

писмо от Челебията, подпечатано с пръстена, даден му от 

Султана като негов личен знак. Научи ги как да влязат при 

Султана, как да се държат и какво да говорят. Ако ги пита 

къде са служили, да му кажат, че са служили при Челебията 

и той ги е извикал за тази специална работа. 

Вълчан им даде да занесат злато и на майстор Василя, с 

което да купи каквото трябва за нови униформи, но да 

остане и за него, като подарък от дружината, и за издръжка 

на момчетата изпратени от Вълчан, занаят да учат при добри 

майстори в Цариград. 

Хората, които бяха дошли да подсилят дружината за 

пленяването на кервана, Войводата възнагради богато и ги 

пусна да си вървят. При себе си остави стотина души. 

 

6.  БУНТЪТ НА ТУРСКИТЕ ВОЙНИЦИ 

 

Поляната под скалите на новото скривалище побра 

кервана. В средата близо до огъня, опънаха палатки за 

Челебията и италианците. Коне и каруци скътаха на завет до 

скалите. 

Някои турци си направиха палатки, в които спяха по 

пет-шест, а други спяха на открито като българите. Своите 

хора Вълчан нареди околовръст да пазят лагера, а той, поп 

Мартин и Стамат спяха на малката площадка, от която 

тръгваше пътеката за скривалището. 

На втория ден, след като освободи хората, подсилили 

дружината, Вълчан изпрати десетима по околните села да 

накупят храна и каквото е потребно за дружината. 

Пленените низами решили да използват момента. През 

нощта тройка дежурни обикаляше лагера. Димо се отби в 

храстите и поизостана от другарите си. Четирима турци 

скочиха внезапно и забиха ножовете си в гърбовете на 

двамата. Димо видя и стреля. Изстрелът събуди всички. 

Кръстосаха се ятагани и ножове. Започна сеч. В суматохата 

петима турци хукнаха да бягат. Застреляха един, друг падна 

ранен. Третият се наведе да го вдигне и беше заловен. Двама 

потънаха в гората. Докато ги върнат в лагера вързани, 

раненият умря. Остана жив само един, Хасан. 

─ Челебията! – изкрещя Вълчан и се спуснаха към 

палатките. Когато стигнаха до тях, видяха, че палатките се 

пазят от българи. Вълчан и попът влязоха при Челебията, а 

Стамат при италианците. 

─ Ти ли направи тази работа? – викна Вълчан. 

─ Аллах ми е свидетел, нищо не знаех! – Ако бях 

усетил, нямаше да разреша! Дал съм дума, че ще работим 

заедно. Държа на нея! – отговори вързаният началник. 

─ Ще я удържиш ли като видиш какво стана вън? 

─ Каквото и да е станало, държа на дадената дума! 

─ Развържете го! Ще дойде с нас! – нареди Вълчан. 

Когато се разсъмна и преброиха убитите, оказа се, че 

липсват само двамата бегълци. Между убитите се намери и 

единият от италианците. 

При разпита заловеният призна, че са искали да избият 

хайдутите, да освободят Челебията и да вземат златото. 

После сами да си продължат възложената им от Султана 

работа. Не може да се примири, че на Султана били 

изпратени само три товара злато, а хайдутите взели над 

двеста – бил преброил всички магарета потеглили за новото 

скривалище. Били 227 товара. Като чу всичко това, Вълчан 

викна ядосан: 

─ Махайте го! 

─ Не, чакайте! – намеси се попът – Щом златото е в 

очите му, затрупайте го със злато до шията, да видим ще 

може ли да излезе от него и да го отнесе на Султана. 

Това внесе оживление сред хайдутите. По-младите 

хукнаха нагоре по пътеката към скривалището и кой с торба, 

кой с дисаги започнаха да пренасят злато и да го трупат 

около него. На турчина краката му се подкосиха и той падна 

на колене. За кратко време бе затрупан до шия със златни 

монети. Хайдутите се наредиха в кръг и се надпреварваха да 

се шегуват, като всеки се стараеше да бъде по-остроумен. 

Войводата излезе в средата, пред затрупания със злато 

Хасан и с висок глас закле: 

─ ВСЕКИ, КОЙТО ДРЪЗНЕ ДА ПОСЕГНЕ КЪМ 

ТОВА ЗЛАТО, КРЪВТА МУ ДА ИЗТЕЧЕ ВЪРХУ НЕГО, 

КАКТО НА ТОЗИ ТУКА! – замахна и отсече главата на 

заровения. Кръвта му обагри златните монети. 

Загиналите българи погребаха на поляната над 

скривалището, а труповете на турците събраха в малка 

пещера в скалата, настрани от скривалището. Наближаваше 

пладне, когато зидарите вече зазидваха отвора на 

гробницата на низамите. Вълчан, Челебията, поп Мартин и 

Стамат се бяха оттеглили на площадката, в началото на 

пътеката за скривалището и оттам мълком наблюдаваха края 

на кървавата трагедия. 

─ Вълчане – тихо заговори Челебията, без да го 

погледне – мъртвите са си мъртви, но живите трябва да се 

хранят. Една войска не бива да стои гладна, а това е грижа 

на началниците. 

Вълчан подскочи като ужилен. Изправи се и огледа 

лагера. Оджаците не пушеха! Казаните бяха празни! Той 

наведе глава и се замисли. Такъв пропуск досега не беше 

правил - но и дружината досега не беше преживявала такъв 

ден. 

─ Вълчане, българинът знае „две и двеста”! Ще се 

оправим! – успокои го поп Мартин – Готвачи в дружината 

се намират. 

─ Не е страшно! – намеси се Стамат ─ Сега ще събера 

момчетата и за един час ще приготвим такава горска чорба с 

гъби и гъбена каша, та чак ушите ви ще пращят! 

Вълчан обиколи бивака. Мина край казаните. Отхлупи 

един – два, за да се увери, че са празни, стисна здраво 

ятагана си и закрачи насам – натам по поляната. Възбудата 

му беше голяма. Досега хич и не беше се замислял, че 

цялата дружина се храни от походните казани на турския 

керван. „Та те са могли досега хиляди пъти да ни изтровят!” 

Сепна се. „А не го направиха!... И все млади левенти!”. Той 

се разтресе целият. За пръв път му дожаля за турци! „Но 

това бяха млади невинни момчета!” Стиснал здраво ятагана 

си той крачеше ускорено и забеляза, че се върти в кръг по 

поляната. Като че ли в някакъв омагьосан кръг се е завъртял. 

Той не можеше да познае сам себе си. Не искаше и в 

мисълта си да допусне, че може да се срещне с турчин и да 

не го посече. А тези му дожаляха! Спусна се към каруците. 

Обиколи цялата редица. Влезе сред конете. Погали тези, 

край които мина, излезе на пътеката и закрачи нагоре. 

Стамат понечи да тръгне след него, но попът го спря. 

─ Ще му мине! Дай ние да се заемем с казаните! 
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Вълчан излезе на високото при гроба на убитите Асен 

и Петър. Там видя чука и длетото на каменоделеца, който 

беше започнал да изчуква върху надгробния камък две 

кръстосани пушки, но се беше запилял нанякъде. Вълчан 

грабна чука и длетото и настървено задълба големия камък. 

ударите на чука проехтяха. Околните височини им 

отговориха, като че ли поемат част от мъката му. 

Стамат изпрати една група в гората за гъби, друга за 

вода, трета да стъкне огъня под казаните. А те двамата с поп 

Мартина се заеха да проверяват какви продукти имат. 

Челебията също се зае да помага. 

В една от каруците, под провициите, намериха скрито 

буре с вино. 

─ Какво е това? – изненада се Челебията. 

─ Вино! – отговори му Стамат. 

─ Но ние вино не пием! Забранено е от Корана! 

─ Може да е забранено от Корана, но твоите войници 

са си попийвали! – обади се поп Мартин. 

─ Буренцето не е пълно до горе! – добълни Стамат. 

Челебията не продума нищо срещу това. Наведе глава 

и се замисли. 

─ Да си го завием на мястото! – предложи Стамат – То 

ще му си дойде времето и на него! – двамата затъкнаха 

добре тапата на буренцето, обвиха го, да не се вижда и го 

затрупаха с провизиите. 

─ Да продължим нататък! – рече Стамат, като скочи от 

каруцата. 

Сега вече много старателно претърсваха  и багажа в 

турските коли. И не се изненадаха много, когато в една от 

тях, Стамат и попът намериха три нови пушки с барут и 

фишеци, обвити в платнища. 

─ Челеби, какво ще кажеш за тази находка? – подвикна 

му поп Мартин, че той беше изостанал при предната да 

подреди багажа. Попът вдигна в ръце двете пушки, а Стамат 

държеше третата. 

Челебията се стресна. Плесна се по челото и едва 

изрече ─ Аллах да ми е на помощ! ─ И това не съм очаквал! 

Не допусках, че сред момчетата които сам подбирах, е 

имало такива, които са ме лъгали! – откачи ятагана си и го 

подаде на Стамата. Стамат и попа се спогледаха. 

─ Не, Челеби! – рече поп Мартин – Окачи си го на 

мястото му. Вълчан ще реши това! А ние да си продължим 

работата! – претърсиха и останалите каруци, взеха това, 

което им беше необходимо да приготвят обяда на 

дружината и се върнаха при казаните. 

Горе от високото силните удари на чука върху длетото 

продължаваха да огласят планината. От всички страни ехото 

ги връщаше и се получаваше една канонада от удари. 

Тежко изживяваше Вълчан мъката по загубата на 

двамата си другари Петър и Асен. Тя дълбаеше сърцето му 

по-дълбоко отколкото острото длето дълбаеше твърдия 

камък под силните удари на големия чук в ръката му. 

Издълбаните кръстосани пушки трябва да запазят за 

поколенията споменът за Вълчан войвода и вярната му 

хайдушка дружина. 

─ Стамате, моля ви, оставете на мене да кажа на 

Войводата за намерените пушки – заговори Челебията 

когато отиваха към казаните – Много му се струпа! – И той 

е човек! Нека му помогнем! Вярвайте ми. Нищо не знаех, и 

не допусках такова нещо! Аз съм му дал дума за вярност! 

Държа на нея! И няма да му изменя, каквото и да става! 

Моля, ви, оставете аз да му кажа! 

Стамат и поп Мартин се вгледаха в него. 

─ Ето ми ятагана! – той го откачи от кръста и го подаде 

на попа – Нямам друго оръжие! Разрешете ми да отида горе 

при него. 

─ Да не опиташ нещо! Малко ще е животът ти, да 

платиш! – поп Мартин се загледа остро в него. 

─ Аллах ми е свидетел! Не ви лъжа! Искам да помогна 

в трудния момент! Повярвайте ми! Ще докажа, че съм, и ще 

му остана верен! Аз съм без оръжие. Ако той реши да ме 

накаже, може да го стори. Там при гроба на загиналите му 

другари! 

Стамат и поп Мартин останаха в недоумение. Трудно 

им бе да се решет да оставят Войводата си сам срещу врага. 

─ Вълчан лесно ще се справи с него! – промърмори 

Стамат. 

─ Добре, тръгвай! – реши поп Мартин – Но внимавай! 

Ще те следим! Я си замахнал, и си паднал! 

Челебията се поклони на двамата поотделно, обърна се 

и закрачи бавно по пътеката нагоре. Те не отделяха поглед 

от него. Поп Мартин подаде ятагана на Стамат, измъкна 

пищова си и го зареди. Той беше добър стрелец и вярваше 

на ръката си. Челебията се изкачи горе при Вълчан. Спря се 

пред него и го изчака да спре с чукането. Може би нарочно 

застана така, че Стамат и попа да го виждат в цял ръст. 

Вълчан спря и се загледа в него. заприказваха. Вълчан 

остави чука и длетото, обърна се и го покани да седне. 

Двамата седнаха с лице към лагера. Поп Мартин не сваляше 

поглед от турчина. Пръстът му беше на спусъка на готовия 

за стрелба пищов. Челебията започна да говори спокойно. 

Вълчан го слушаше. Отведнъж скочи и сграбчи ятагана си. 

Поп Мартин трепна, но задържа ръката си. Челебията остана 

спокоен на мястото си. Вълчан закрачи наоколо. Челебията 

продължаваше да говори, като държеше ръцете си отворени, 

настрана от тялото. Вълчан се усмири. Приближи се и седна 

срещу него. Челебията продължаваше да говори. Вълчан 

каза нещо. Започна се разговор. Поп Мартин отпусна ръката 

си. Той се убеди, че така както бяха седнали, Вълчан няма 

да позволи да бъде изненадан. Стамат, оставил продуктите 

при казаните, се върна при попа. Двамата не откъсваха 

поглед от Челебията. Горе вече се водеше спокоен разговор. 

Изпратените в гората за гъби се връщаха с пълни 

торби. Минаха край двамата, поздравиха и им показаха 

събраното. Вълчан и Челебията им отговориха на поздрава. 

Момчетата се спуснаха към казаните. 

─ Какво правят горе? – запита поп Мартин. 

─ Ами, нищо. Говорят си! – отвърна запитания. 

─ Стамате, заемай се с манджите, аз оставам тук! – 

рече поп Мартин и понамести пищова. 

Не се мина и час, и както обеща Стамат, яденето беше 

готово. Откъм казаните се носеше приятното ухание на гъби 

и стигаше до обонянието на двамата. Вълчан стана 

спокойно, след него и Челебията се изправи и двамата 

тръгнаха към пътеката, като Вълчан даде път на Челебията 

да мине пред него. 

─ Къде са пушките? – бяха първите думи на Войводата, 

когато дойдоха при казаните и срещнаха попа. 

─ В колата са! Чакаме какво ще кажеш. 

─ Предайте ги на караула! Да се ползват от тройката 

при охраната! – нареди Вълчан и се обърна към казаните – 

М-м, май стана време за обяд! Стамате, дайте си му ятагана! 

– и тръгна към мястото, където се хранеха. 

Челебията благодари за оказаното му доверие, пое 

ятагана си и тръгна след него. 

Откакто българите облякоха турските дрехи и 
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прибраха оръжието, една голяма група пое охраната на 

лагера при престой. Нарекоха я „КАРАУЛА”. Вълчан 

възложи на поп Мартин да отговаря за него, а на Челебията 

– да се заеме с военната организация на групата. 

Освободила се от турските войници, дружината 

продължи работата си спокойно. Димитър поиска от Вълчан 

да му даде няколко дена да поработи в новото скривалище. 

─ Какво ще правиш ? – запита го Войводата. 

─ Ще направя така, че да не може лесно да се намери и 

извади съкровището. 

─ Добре! Имаме време, работи! 

Прибраха наново златото, без да го мият от кръвта на 

Хасан, останала като заклинание по монетите. Димитър с 

трима помощници влезе при съкровището. Вълчан забрани 

други да влизат, докато те са вътре. 

Изпратените по околните села за продукти се 

завърнаха с пълни товари. Вълчан, попът, Челебията и 

останалите живи двама италианци продължиха да проучват 

документите и да кроят планове за издирването на 

останалите съкровища. До края на лятото, пък и през есента 

в този район имаше много хубави дни. Можеха да ги 

използват. 

 

7. ВТОРИЯТ ДОКУМЕНТ 

 

─ При проучването и подреждането на документите, 

като втори обект бях определил ето този – каза Челебията и 

извади от сандъка един свитък – Скривалището се намира в 

стар рудник около Демиркьой. От крепостта се вижда 

морето. Долу под скалите откъм морето тече рекичка, а от 

другата страна, на високото, минава път – разгъна 

документа и посочи: 

─ Ето мястото! Вижте, нарисувано е! 

Войводата и поп Мартин се надвесиха. 

─ Да дойде Кондю! – нареди Вълчан. 

─ Тук съм, Войводо! Чух за Демиркьой – приближи 

Кондю. 

─ Щом си чул, знаеш ли го къде е това? 

─ Знам, Войводо! На високото край голямата чешма 

при саите на дядо Гецо. Като деца играехме по тия стени. 

Оттам се вижда морето! 

─ Знаеш ли там да е имало рудници? 

─ За рудници не съм чувал, но знам, че има едни 

вонливи дупки. Плашеха ни, че там имало таласъми. Те и 

така им викат – „Таласъмските дупки” и никой не смее да 

припари при тях. 

─ Какво е това „таласъм”? – запита италианецът. 

Челебията се опита да му обясни на френски. 

─ В документа пише „Страшните дупки”. Ето вижте! 

Има и знак, нещо като Щит, но е зацапано – посочи с пръст 

италианецът. 

─ Кондьо, колко са дупките там? 

─ Три. До третата най-мъчно се стига. Пред нея 

пътеката е много стръмна и плъзгава и само отгоре с въже 

може да се спусне човек. 

─ Чети нататък! – подкани Вълчан. 

Италианецът се вгледа, позамисли се и продължи – 

Тука пише, че третата галерия има два отвора. Единият е на 

високото, а другият е по-ниско – от страната на вятъра 

откъм морето. Ето тука пак има знак: Щит и върху него 

глава на две кръстосани копия. 

─ Значи това е знакът, с който са белязани отворите! – 

заключи поп Мартин. ─ Чети нататък! 

─ За да се отвори галерията, трябва да се пробият 

местата по скалата, белязани със знака, и да се чака три дни. 

После, в тунела, да се събори стена със същия знак. Там ще 

се отвори място, където трябва да се вкарат две магарета да 

се разхождат. Така е означено – да се разхождат. 

─ Това трябва да е някакъв капан! – рече попът. 

─ Чак когато магаретата се изнесат и се разчисти – 

продължи да чете италианецът – вече може да се влиза. Като 

се освети стаята от вратата, да се събори Щита – зад него е, 

което се търси. Друго няма! 

─ Тоя ще ни озори повече! – каза поп Мартин, като 

разгледа плана и го подаде на Вълчан. Той, на свой ред го 

подаде на Челебията. 

─ Проучил съм го подробно. Само мястото не знаех – 

отвърна той. 

─ Сега вече и това знаеш! 

─ Ами тогава не остава друго, освен като привършим 

тука, да се стягаме за път! – предложи поп Мартин. 

─ То е съвсем близо! – обади се Кондю – Няма и ден 

път ако тръгнем по реката, но смятам, че по билото е по-

лесно. Ще излезем направо на високото, при стените. Там 

някога е имало и път. Сега тревата го е закрила, но каруци 

могат да минат. Там е равно и гората е по-рядка. 

─ Да отварям ли друг свитък? Запита Челебията. 

─ Не бързай! Нека оправим първо този, после другите. 

Може да ни се сторят по-лесни и да ни подлъжат – пошегува 

се Вълчан. 

Потеглиха в същия ред, но с променен състав. От 

кервана на Челебията останаха само той, италианецът, 

преводачът и петдесет и два коня, навързани след каруците. 

Водеше Кондю. Минаха по билото и спряха на поляната 

пред старата крепост, току пред мандрата. 

Овчарите от дядо Гецовите саи, като видяха, че турци 

идват към тях, изтръпнаха. Тук никога не бяха идвали 

турци, а и оттам, откъдето пристигна керванът, никой не 

знаеше да има път, затова и дядо Гецо бе избрал това място. 

Старият овчар го нямаше вече, но саите още носят неговото 

име. 

─ Иване-е-е-е, наши сме! – отдалеко извика Кондю, 

като позна своя връстник, който остана овчар при дядо му 

когато той отиде да учи занаят при леярите в Демиркьой – 

майстор леяр да става, но пътят му го изведе в дружината на 

Вълчан. 

─ Кондьо, ти ли си бре? 

─ Аз съм, Иване, Аз съм! – отговори Кондю и скочи на 

земята – Това е дружината на Вълчан войвода! 

─ Ами защо сте в турски дрехи? 

─ После ще ти разправям! Има ли с какво да ни 

гостиш? Няма да е бадева! – побърза да каже Кондю. 

─ Ще се намери! – отговори Иван – Колко сте? 

─ Към 120 души и ще останем тука бая време! Та си 

направи сметката. 

─ И двеста да сте, ще ви изхраним! Мандрата е пълна, 

пък и шилетата не сме продали. 

─ Тука ли са „Страшните дупки” – запита Вълчан 

овчаря. 

─ Тука са „Таласъмските дупки”, а „Страшните дупки” 

са от другата страна на скалите. 

─ И други дупки ли има? – изненада се Челебията. 

─ До тях никой не може да отиде, а който е стигал, 

пада долу и се пребива, та не може да каже какво е видял. 

Никой не знае от какво падат хората. Затова им викат 

„Страшните дупки” – обясни овчарят. 
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Приказките му никак не им се понравиха, но никой 

нищо не каза и повече не пита. 

Сутринта рано-рано закусиха с топло прясно мляко. 

Слънцето се канеше да изгрее точно срещу скалите, по 

които бяха „Страшните дупки”. 

„Светата троица”, Челебията и италианецът оглеждаха 

дупките отстрани, а Димитър, полегнал по корем и 

изпружил глава над скалите, ги оглеждаше отблизо. 

Набитото му око не пропусна да забележи, че отляво по 

скалата е работила човешка ръка. Вероятно там е имало 

стъпала. 

─ Вълчане – каза Димитър като се изправи – искам да 

огледам това място. 

─ Опасно е. Ще паднеш! 

─ А тия въжета защо ги мъкнем? Ще ме вържете от 

двете страни и ще ме държите. 

Дърварите издялаха два дебели кола и ги забиха. 

Преметнаха дългите въжета през тях и спуснаха краищата 

им към скалите, за които вързаха здраво Димитра. Един се 

надвеси да вижда майстора и да предупреди, ако стане 

нещо. Димитър започна бавно да слиза. Не беше сбъркал. 

При всяка крачка оглеждаше старото стъпало и обмисляше 

как да издялат нови. Броеше ги на ум. 

„Дотук са двайсет и две”, пресметна той като стигна до 

едно по-широко от другите и повече приличаше на 

площадка. Поизправи се да намести въжетата и 

несъзнателно погледна нагоре. 

„Хъ...” – хлъцна той и ако не беше вързан, щеше да 

полети в пропастта. Въжетата се опънаха и той увисна на 

тях, подпрял краката си в скалата. Очите му зашариха по 

небето. То бе чисто и прозрачно. Слънцето беше огряло 

скалите и лек ветрец подухваше откъм морето. 

Усетили рязкото дръпване на въжетата, отгоре ги 

поизпънаха и Димитър се изправи. Пред очите му изникна 

знак, досущ като този в документа. От изненада нямаше 

сили ни да извика, ни дори да продума. 

Затвори очи и постоя така докато се поуспокои. 

Погледна отново – знакът се стоеше. Тогава огледа добре 

около него и ясно разграничи зидарията от естествената 

скала. Горният отвор на рудника е бил зазидан. Сега 

трябваше да намери и другия, който е по-ниско. Димитър 

набра сили и извика: - Дигайте-е-е! 

Въжето се опъна и той се върна по обратния път. 

─ Има ли нещо? – запита Вълчан. 

─ Войводо, намерих мястото! Видях знака, който е на 

документа и зидарията около него, която затваря рудника. 

Трябва да открием и долната дупка. Преводачът бързо 

превеждаше думите му. 

─ Най напред ще трябва да се отвори горната галерия и 

тогава по-ниската! – побърза да припомни италианецът – 

Когато се отваря долната галерия, при горната не трябва да 

има хора! – допълни той. 

─ Така и ще бъде! – успокои го Димитър – но трябва да 

открием и долната галерия. 

Вятърът вече се беше усилил откъм морето и ясно 

показваше къде трябва да я търсят. Настрани от горната 

откъм наветрената страна на скалата. Забиха нови колове и 

опънаха въжетата. 

По тази част на скалата Димитър не забеляза следи от 

стъпала, но знака намери бързо. Разграничи зидария, която 

тук беше изградено по-грубо. „Отвътре са зидали” – 

прецени той и внимателно заоглежда скалата. Точно под 

краката си забеляза нещо като широк улей. Погледна надолу 

и на брега на рекичката видя малка могилка. Димитър 

съобрази: „оттук са изхвърляли изкопаната пръст и руда, а 

оттам са я събирали и товарили. Хората са влизали в 

рудника от горната дупка.” 

За три дни, като работеха вързани на смени, 

каменарите издялаха нови, по-широки стъпала. 

Осигурен с въжета и инструменти, Димитър пръв слезе 

свободно по тях. Огледа зидарията и заби лоста в най-

ниския камък. той не мръдна. Опита този над него. Поддаде. 

Извади го лесно. При следващия не употреби големи 

усилия, той почти сам падна, а след него рухна цялата 

зидария в краката му и рудникът се отвори. Димитър изчака. 

Поуспокои се – оправи въжетата и пристъпи плахо да зърне 

какво има в рудника. Това беше гладко иззидана галерия със 

сводест таван. Беше пуста. 

─ Готово! – наперено рече, като излезе горе. 

─ Сега е ред на долната галерия – каза Челебията. 

Групата се премести на новото място да наблюдават 

отварянето. Димитър взе големия токмак, длетото и дългия 

лост и бавно се спусна край стената. Останалите го 

наблюдаваха от малката площадка над долния рудник. 

Когато стигна до знака, заоглежда зидарията. Беше зидана с 

червеникава кал. Събарянето й не го затрудни. Камъните 

полетяха в дерето. Той погледна нагоре. Отведнъж от 

горния отвор излетя черен облак. Пушекът облиза скалите и 

вятърът го отнесе над дефилето. 

Като се върнаха на поляната горе, намериха кучето на 

овчарите умряло. Завъртяло се около мястото, където 

седяха, докато Димитър отваряше горния рудник, и там 

умряло. Ще да се е задушило от пушека. 

─ Или се е отровило! – подхвърли поп Марти. 

─ В документа пишеше, че като се отвори и долната 

галерия, ще трябва да се чака три дни и тогава да се влиза – 

напомни италианецът. 

─ Ще почакаме и тия дни! Дотогава ще имаме друга 

работа. Да вървим към саите! – каза Вълчан. 

Черният облак го видях всички. Овчарят Иван не 

можеше да прежали кучето си. 

─ Ако Вълчан не беше забранил да се ходи до рудника, 

на мястото на кучето щеше да има поне двайсет души, а и 

ние можеше да сме там! – успокояваше го старият овчар. 

─ И ние, ако не бяхме се изместили надолу с майстора, 

щяхме да сме там – тихо сподели Киро с Христо. 

През тези дни на изчакване, Вълчан и Челебията 

разпределиха хората: за готвачи, за фурнаджии и 

помощници при казаните, така както го изисква военният 

ред в походни условия, та всякога навреме да е готова 

храната. В дружината се намериха хора за всичко. Някои се 

заеха да помогнат в работата с овцете. Вълчан нареди конете 

на турските войници да се гледат много добре, и когато 

керванът се мести да бъдат винаги оседлани. 

От ранно утро на четвъртия ден бивакът беше на крак. 

Всеки искаше да присъства при влизането в рудника. 

─ Иване, ще трябва да жертваш още едно куче. Няма 

как! – каза Вълчан на овчаря. – Дай най-кльощавото! 

─ Те всички са хубави, Войводо! 

─ Е, все някое не ти е толкова мило, пък може и да не 

стане зян. 

Вързаха кучето с дълго въже и го спуснаха пред отвора 

на рудника. Димитър залюля въжето и когато кучето 

политаша към отвора отведнъж го отпусна. Всички чуха как 

кучето тупна на земята и млъкна. Въжето остана 

неподвижно. 
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─ Умря! – прошепна някой. 

─ Живо е! – подвикна радостно Димитър. – Дръпна 

въжето! Влиза навътре. 

При всяко подръпване, Димитър отпущаше още. 

Наложи се да донадят въжето. Кучето навлизаше навътре в 

рудника. Спря, забави се, после пак дръпна. „Живо е!” – 

зарадва се Димитър. После спря и дълго време въжето не се 

дръпна. Всички се умълчаха. Иван се обърна към гората. 

─ Ето го! Живо е! Излезе по стъпалата! – извика 

радостно някой. 

Иван се спусна, прегърна го и го развърза. Радостта 

беше всеобща. Увериха се, че в галерията няма отрова. 

─ Е, Иване, видя ли, че кучето се върна здраво. Сега 

вече и ние можем да влезем спокойно в рудника. Това куче 

свърши добра работа. Вземам го в дружината! – засмя се 

Вълчан. 

Пръв в рудника слезе Димитър, като опъна по 

стъпалата дебело въже. Последваха го Вълчан, Челебията, 

поп Мартин, италианецът и тримата помощници на 

Димитър. Другите останаха горе. Спуснаха още три въжета 

да висят пред входа. 

─ На четиридесет крачки от входа, по лявата страна на 

тунела трябва да търсим знака! – каза италианецът и тръгна 

пръв. Наредиха се подире му всички и всеки броеше 

крачките си и оглеждаше стената отгоре до долу. 

Възхищаваха се от добрата зидария. 

─ Такива майстори сега рядко се срещат – поклати 

глава Димитър. 

─ Е да, майсторе, ама тия са работили в други времена! 

─ За добрият майстор няма времена! – скастри го 

Димитър – Майсторът или е майстор, или е калпазанин! 

─ Ето го знака! Дайте светлина! – спря и рече 

италианецът. 

─ Взехте ли борина? – запита Вълчан. 

Всички се спогледаха. Борина нямаше. 

─ Аз ще донеса! – Киро се затича по стъпалата и след 

малко се върна с наръч борина, като държеше една запалена. 

─ Ти пак слизаш без да се държиш? – забеляза поп 

Мартин. 

─ Нали ви казах, че съм направил стъпалата така, че 

свободно да се разхождате по тях! – ухили се Киро. 

─ Ето знакът! – посочи го италианецът. 

─ Дайте още светлина! – поиска Вълчан. 

На светло знакът се очерта много релефно. Димитър 

определи точно размерите на отвора, който трябваше да 

пробият. Когато зидът рухна, пред тях се отвори просторна 

зала. 

─ Не влизайте! – предупреди италианецът – Опасно е! 

Първо трябва да пуснем магаретата! 

─ Сега пък магарета! – въздъхна Вълчан. – Как ще ги 

вкараме? С въжета ли ще ги спуснем? 

─ Магаретата са балкански и сами ще слязат по 

стъпалата. Затова ги направих широки... – обясни Киро. 

─ Иван има много магарета, ще вземем от неговите, 

пък после ще му купим други! – каза Вълчан – Дайте повече 

борина да осветим оттук и да огледаме помещението. 

Като вмъкнаха през отвора повече борини и 

талианецът извика: 

─ Ето го знакът! Ей го там, на отсрещната стена. 

Знакът светеше, като издълбан в стената. 

─ Вътре няма нищо! – разочарован сподели Киро, 

проврял заедно с борината и главата си в помещението. 

─ Което го има, е зад знака! – обясни димитър. 

─ Значи още ще събаряме! 

Иван отдели от магаретата и ги доведе до рудника. 

─ Ще минат ли по пътеката? – запита Стамат. 

─ Ще минат, ще минат! Но ще трябва отпред някой да 

ги води или да ги дърпа отвътре с въже – обясни Иван. 

Вързаха магаретата едно след друго. Калфата пое 

въжето и пръв слезе в рудника. Иван подкара магаретата 

към стълбата и извика: Дърпай! 

Животните тръгнаха спокойно по стълбите, теглени от 

въжето, и след малко се озоваха в рудника. Развързаха ги и 

едно по едно ги набутаха в помещението. Те, обаче се 

спряха и не искаха да се разхождат, както пишеше в 

документа. Киро грабна една дебела борина и я стовари 

върху гърбовете им. Те се защураха насам натам в днете 

посоки и миг след това страшен гръм разтърси рудника, 

ведно с предсмъртния рев на животните. Хората побягнаха и 

се прилепиха но отсрещната стена. 

─ Таванът се срути! – каза Димитър. 

Изчакаха докато прахът се уталожи. Сега всички 

забелязаха какво течение става в рудника. Осветиха отново 

помещението. Магаретата не се виждаха. Падналият таван 

ги бе затрупал. Димитър взе борина и предпазливо влезе. 

Стъпваше върху срутилата се зидария и внимателно 

оглеждаше стаята. Таванът, целия беше гладък. 

─ Вече не е опасно! Таванът е чист, всичко се е 

срутило. Ама стените са много ошарени! – обясни той като 

излезе в тунела. 

─ Язък за магаретата! – промърмори попът. 

─ Язък, язък, ама на тяхно място можехме да сме ние! – 

обади се преводачът. 

Изхвърлиха пръстта и магаретата в дерето. 

Стените на голямата стая бяха изрисувани. Какво ли 

нямаше по тях. Италианецът изпадна в захлас. 

─ Аз съм професор по история. Казвам се Лоренцо! – 

едва сега той се представи и помоли да го наричат по име – 

Много неща съм видял. Но това няма равно на себе си! Тук 

има рисунки отпреди римския разцвет. Тези колесници не са 

римски. Има рисунки, които са по-стари и от египетските. 

Тук, на това място, по тия земи е имало висока култура. 

─ Но къде е знакът? Нали го видяхме от вратата? – 

чудеше се Вълчан. 

Заоглеждаха стената, но не го откриха. 

─ Да излезем отвън! – предложи италианският 

професор. 

Когато отвън осветиха стаята, знакът лумна на 

отсрещната стена срещу тях. 

─ Ето го! – в един глас възкликнаха всички. 

Влязоха бързо в стаята и се насочиха право към 

стената. Знакът бе изчезнал. Излязоха отново и осветиха 

отвън. Знакът блестеше насреща. Внесоха борината вътре, 

знакът веднага изчезна. 

─ Хитро направено! – възкликна професорът – Вижда 

се само като се освети от вратата и като влезе човек вътре и 

почне да го търси, ще стъпи на ключалката на капана и 

таванът ще се стовари отгоре му. 

─ Ето защо в документа е писано „Магаретата да се 

разхождат из стаята” – допълни Вълчан – Я огледайте 

тавана дали няма още нещо да падне! 

─ Огледах го добре! Нали ви казах? Всичко е паднало! 

– обади се Димитър, който пръв влезе в стаята – Таванът 

падна на два пъти! 

─ Затова е трябвало да има две магарета. Капаните са 

били два! – каза Челебията. 
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Замълчаха всички. Всеки, вглъбен в себе си, започна да 

разглежда стенописите. Лоренцо потърка с пръста си в края 

на една от рисунките. 

─ Боята е землена! – каза той на Челебията, който 

заинтересуван се доближи до него – Рисунките са отпреди 

римската култура. 

─ Да излезем отвън, а Димитър да остане вътре! – 

предложи Вълчан. 

Отново осветиха стаята – знакът блесна пред очите им. 

─ Димитре, виждаш ли го? 

─ Не, Войводо, само колесниците с войника. 

─ Тръгни напред! – каза му Вълчан – Допри се до 

стената! Вдигни дясната си ръка! Ха така! Премести я 

надясно! Стой! Вдигни я малко нагоре! Ето там е знакът! 

Сега ръката ти е точно в средата му. Виждаш ли нещо? 

─ Виждам голямата рисунка с колесницата, но знак не 

виждам. Ръката ми е точно върху гърдите на войника! 

Хората отвън останаха изненадани. Никой от тях не 

виждаше колесницата и войника, а знакът блестеше. 

─ За такова нещо не съм чувал! – удиви се Лоренцо. 

Димитър държеше дясната си ръка на мястото на знака, 

а с лявата почукваше стената с държаката на ножа си. Той 

постепенно стесняваше към себе си и на едно място спря. 

Почука по-близко, после по-далеко. Повтори и потрети. 

После с ножа си постави резка. Сетне смени ръцете си и 

направи същото от другата страна на знака. Определи пак 

границата между двете почуквания, при които чуваше 

различен шум и пак драсна черта с ножа. 

─ Войводо, тука има врата! – извика той. 

Всички влязоха. Знакът изчезна от погледите и на 

негово място видяха колесницата с двата коня и в нея 

войник с вдигната ръка. 

─ Ето, оттук до тук е вратата! – разпери ръце Димитър 

до двете резки, които бе направил. 

─ Удивително! – възкликна Челебията – Белезите 

попадат точно на двата края на колесницата, а на мястото на 

знака сега виждаме кръглия щит на войника. 

Сега забелязаха, че конете нямат поводи. 

─ Димитре, виж какво е при вдигната ръка на войника! 

– покани го поп Мартин. Вълчан и Челебията го повдигнаха. 

─ Отворът е точно до тук! Ръката опира свод. 

─ Колелото на колесницата пък опира до земята! – 

допълни Лоренцо. 

─ Няма как. Ще трябва да я жертваме! – продума 

Вълчан. 

─ Да оставим за утре! Без туй стана късно, а днес 

свършихме бая работа – предложи Челебията. 

─ Димитре, ще можем ли да извадим щита цял и да го 

запазим? – запита поп Мартин майстора, когато рано на 

другия ден влязоха в стаята. Вътре се дишаше леко. Вълчан 

разреши да слязат с тях още пет души от зидарите и трима 

да светят с борините. Слезе и Стамат. Лоренцо под 

светлината на борините изучаваше всяка рисунка и я 

прерисуваше в голям тефтер. 

─ Ще опитаме! – отговори Димитър и започна да 

опипва мястото. 

─ Пак ли ще му баеш? – запита го попът. 

─ Елате да ви кажа нещо! – покани Димитър. Всички 

се приближиха. – По стената на мястото на щита, знакът е 

изрисуван с малки лъскави камъчета, полепени по 

мазилката, която е изравнена с тях. След това е нарисувана 

цялата колесница, като щитът пада върху лъскавите 

камъчета. Шарките на щита пречат да се забележат 

лъскавите камъчета, когато рисунката се гледа отблизо. Но 

като се освети отвън, така както и ние направихме, 

камъчетата лъсват и знакът се очертава, а боята с която е 

нарисувана колесницата и щитът се слива с боята на стената 

и не се разграничава отвън. Затова и ние видяхме знака от 

вратата, а не забелязахме оттам колесницата. Но като 

влязохме в стаята, видяхме колесницата, а знакът изчезна. 

Това е магията на този знак, който кара влезлите крадци да 

го търсят по стената и да стъпят на ключалките на капана. 

Да бъдат зарити от падналия таван, както стана с магаретата. 

─ Вижте, вижте! Погледнете на тавана! – подкани ги 

калфата, който светеше с борината. 

Всички видяха знака изписан на тавана. Киро премести 

борината и знакът смени мястото си. Попът се прекръсти. 

Лоренцо постави ръка между борината и стената със знака. 

Очертанията на тавана изчезнаха. Отстрани я – знакът се 

появи. Той хвана ръката на Киро с факлата и почна да я 

движи. Очертанията по тавана следваха движенията му. 

─ Фантастично! – възкликна Лоренцо. Сетне обясни на 

всички защо става така. 

─ Това нещо ще трябва да се запази! – настоя поп 

Мартин. 

─ Ще го запазим, попе! Знакът е направен само на един 

плосък камък и ние ще го извадим цял! – заяви Димитър. 

─ Вълчане, да пуснем и другите да погледат това чудо. 

Горе дружината умира от мерак! – настоя Стамат. 

─ Добре! – съгласи се Вълчан – Но да слизат един по 

един като държат за въжето, да не загубим някого. 

Целият ден отиде в разглеждане на тунела и 

изрисуваната стая с местещия се по тавана знак. Преводачът 

се зае с тълкуването на рисунките, като за всяка намираше 

обяснение, а когато местеше знака по тавана, фантазията му 

нямаше граници. Хората излизаха захласнати. 

Димитър с помощниците си обходи рудника. Целият 

беше иззидан с гладки камъни. На две места откриха пак 

такива стаи, но по-малки и без стенописи. Вътре не влизаха 

– бояха се от „капани”. 

Тунелът слизаше надолу с лек наклон. След завой 

отпреде им светна отворът, на който събориха преградата. 

Димитър отиде до края и погледна. Той беше познал, че 

отворът е зазидан отвътре. Покрай стената имаше големи 

дялани камъни, които бяха артисали. „Отворът ще да е бил 

зазидан, когато е трябвало рудникът да бъде изоставен” – 

реши той – „Тогава са поставили и знака в средата на зида”. 

Мира не му даваше един въпрос: „Откъде се взе този черен 

облак, който излетя, когато съборихме стената?”. 

Вечеряха в големия двор, пред навеса на саята, който 

беше пригоден за храненето на дружината, като бяха 

наредили дълги дъски върху големи камъни – за маси и по-

ниски за сядане. 

Оживлението беше необикновено. Видяното долу и 

удоволствието от поднесеното след храна парче кътма 

навита с мармалад, която готвачите се постараха да 

приготвят, докато другите бяха в рудника, даваха 

възможност на всекиго да каже по нещо. 

Луната беше напълнила първата четвърт от питата си и 

правеше вечерта още по-приятна. 

Вълчан нареди обходният караул да се сменя по-често 

и да излизат по две тройки, та в тази залисия да не стане 

някоя беля. 

На другия ден, Димитър с помощниците си, направи 

скеле пред стената със знака. Постепенно и внимателно 

извадиха камъка и го пренесоха в другия край на стаята. В 



  
3300  

стената зейна дупка. Качиха се на дъската и осветиха през 

отвора. Когато светлината на борината заигра по златните 

съдове, дъхът им спря. 

─ Бягай да викаш Вълчана! 

Калфата тръгна, ала се повърна: 

─ Ха, той иде, мойсторе! 

Вълчан, Челебията, поп Мартин, Лоренцо, Стамат и 

преводачът влязоха един след друг. Изумлението беше 

всеобщо. Никой никога не би могъл и да предположи, че 

тук, в Странджа, може да има такова богатство. 

─ Събаряйте стената! Но внимателно! – нареди 

Войводата. 

Камък по камък Димитър и хората му разграждаха 

стената. До към обяд беше изваден и последният камък. 

вратата се оказа широка. Там се скупчиха – гледаха и не 

вярваха на очите си. 

─ Бил съм в Двореца в Париж и Султанския Сарай в 

Цариград, но такава красота не видях! – рече Челебията. 

─ Такова нещо не съм сънувал! – допълни Лоренцо. 

Възклицанията нямаха край. 

─ Я, колко злато! – изненада се Вълчан. Отначало 

захласнат по красотата на съдовете, не беше забелязал 

купчината злато – Димитре, можем ли в нашето скривалище 

да направим такава стая? 

─ Уха, и още как! Ще стане и по-хубава, ама ще отиде 

бая време. 

─ Колко? – засече го Вълчан. 

─ Ами – Димитър се позамисли да пресметне – ако 

събера хората си и поработим мъжката, там скалата е мека, 

ще сколасаме за 15-20 дена. 

─ Ти 15-20 деня бая време ли ги смяташ? – изсмя се 

Вълчан ─ Та ние поне един месец ще го пренасяме! Докато 

го извадим оттука и го занесем дотам! А ще можете ли да 

направите и нещо за защита? 

─ Е, и това може! – съгласи се Димитър – Войводо, ще 

направя таваните също да падат ако в скривалището 

проникне неканен гост. А може да излязат и по-харни. 

─ Виж, това е умно! – каза попът. 

─ Челеби, ти ще си избереш каквото ти хареса, та като 

се прибереш и се ожениш, да се уредиш както трябва. Ще 

дадем и на Лоренцо да си занесе в Италия. 

─ А на мене? – обади се преводачът. 

─ И за тебе ще има – засмя се Вълчан. 

─ Откога ли е това съкровище? – запита поп Мартин. 

─ Ако се съди по документа, стаята е затворена преди 

около 1500 години, но като гледам съдовете, те са правени 

много по-рано – поясни професор Лоренцо. 

─ Това значи, че са пренесени! – заключи попът. 

─ Може и така да е, но като гледам рисунките в стаята, 

можем да предположим, че който ги е намерил тука, е 

прибавил и нещо свое и пак е запечатал стаята. Ето, знакът, 

който е поставен, ми прилича на римски, а рисунките и 

колесниците са по-стари. 

─ А златото? 

─ Съдовете, които виждам насреща, ето там тези 

големите, с животните по тях, не са римски. По тях може и 

надписи да се открият! 

До края на деня дружината се изреди да гледа 

съкровището. Иван закла няколко шилета и вечерта бяха на 

чеверме. 

─ Вълчане, да подсилим стражата! – подсети 

Челебията – Сам знаеш какво може да докара един гуляй! 

─ Прав си, Челеби! Постави стража и на брега при 

съкровището! Де да знаеш! – Вълчан се загледа в своя ортак. 

Той като че ли искаше да му каже още нещо, но не се 

решаваше да заговори. 

─ Какво те тревожи, Челеби? Какви кахъри имаш? 

─ Ами двама от моите избягаха. Познавам ги, няма да 

останат мирни. Всичко в конака ще разкажат, а може и до 

Султана да стигнат. От Истамбул може войска да изпратят. 

Вълчан го прекъсна: 

─ Нали затова наредих конете винаги да са готови. 

─ Ако разрешиш, ще прегледам оръжието на хората. 

Виждам, че не чистят пушките. А и не са обучени. Така 

срещу редовна войска не се излиза. 

─ Добре, Челеби, добре. От утре се заеми с тази работа, 

аз пък ще изпратя хора по селата да поразпитат и да 

предупредят нашите, та ако забележат нещо, да ни известят. 

Тази нощ Вълчан не можа да заспи. Въртя се, въртя се 

под чергата, па стана да се поразходи и да провери караула. 

─ Браво бе! Седнали сте на лаф моабет и пумкате ли, 

пумкате тютюна. 

Тримата от караула скочиха като ужилени. 

─ А ма, ама, ние, Войводо, гледаме към пътя! – 

заоправдава се най-старият. 

─ Вие гледате към пътя, а мене не ме видяхте откъде 

дойдох. С едно дърво можех да ви светя маслото. Пък и сте 

седнали с тия цигари, таман като нишан. Да не мислите, че 

ако някой ни нападне, ще тръгне срещу нас със зурни и 

тъпани? 

Хайдутите наведоха глави и не продумаха. 

─ От кога сте излезли? 

─ Откак месечината зайде! 

─ Хайде сега огледайте района, пък утре ще се 

разправяме! Калпазани такива! 

Вълчан бавно навлезе в гората. Искаше да остане сам. 

Това лято го изправи пред нови проблеми. Досега нападаха 

и грабеха чорбаджиите за отмъщение и за да съберат злато 

да помогнат на пострадалите, както и да праща младежи да 

учат занаят при знатни майстори. А сега? Тия богатства?... 

Ще съумее ли да ги съхрани? Или след него ще ги разграбят 

алчни души? В дружината не се съмняваше. Бяха верни и го 

слушаха. Знаеше, че възложената работа ще бъде свършена. 

Всеки мислеше, когато работеше. Влагаше цялото си 

знание. В трудни моменти не тичаха да се оплакват, а 

намираха сили и умение да се справят и винаги успяваха. 

Неясен му беше Челебията. Що за човек е той? Алчен 

ли е? Честен ли е? Ще остане ли до край с него? или като 

турчин, при първа сгода, ще избяга при своите? 

На заранта Вълчан изпрати трима души из селата да 

доведат още хора. Челебията се зае с оръжието на 

дружината. Викаше ги по двама, по трима и си вършеше 

работата като военачалник. 

─ Войводо, дълго мислих! – заговори Димитър – 

Предлагам това съкровище да го пренесем в пещерата на 

„Ченгене скеле”. 

─ Тая с кривата дупка ли? Но тя е далеко. 

─ Е, вместо за един, ще стигнем за два дни. Но там ще 

свършим работата по-бързо и ще е по-сигурно – няма да я 

знаят тия дето избягаха. Яд ме е, че ги изпуснахме. Не ми 

излизат от акъла. 

─ Добре! Така и ще направим! – одобри той. 

─ Иване, доведи пак кучето и донеси няколко парчета 

месо от снощното! – нареди поп Мартин на овчаря. 

Когато стигнаха до брега над съкровището, караулът си 

беше на мястото и не пущаше никого да слезе по стъпалата. 
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Имаше вече двайсетина души дошли отрано да помагат. 

Лоренцо се яви с по-голям тефтер под мишница. 

─ Ти какво, златото ли ще описваш? – закачи го 

Стамат. 

─ Интересува ме от кого и кога са направени тези 

съдове, пък ми се ще и да нарисувам някои от тях – обясни 

той. 

Един подир друг влязоха при съкровището. 

─ Иване, набучи парче месо! – рече поп Мартин и 

подаде върха на дългата пръчка, която носеше. После 

отъркаля месото по купа със златото. – Ха сега нека кучето 

изяде месото! 

Иван изпълни заръката. Кучето се спусна, пробяга през 

купа и заръфа мръвката. Поп Мартин взе друго парче и го 

запрати в другата страна на голямата стая. Кучето протича и 

и изяде и това парче. Поп Мартин взе трето парче и го 

хвърли натам. Кучето се спусна, провря се между големите 

съдове, поразбута ги, повали няколко на земята, навря 

муцуната си между две големи кани, намери месото и го 

изяде. Вълчан хвърли още едно парче в противоположния 

ъгъл на стаята. Кучето на няколко скока премина през 

златото, поразрови с крака малката купчинка, зад която 

беше паднало месото и след като изяде и този къс впери 

поглед в ръцете на стоящите до вратата хора. Иван подаде 

ръката си и направи жест, като че хвърля нещо към другия 

край на стаята. Кучето пробяга пак през купа и почна да 

рови и да търси. 

Стаили дъх всички с напрежение чакаха да видят какво 

ще стане. Иван разигра кучето още няколко пъти из стаята. 

─ Няма отрова! – рече Вълчан. 

─ Може да действа бавно! – усъмни се Лоренцо. 

─ Ще почакаме, ще видим! – реши поп Мартин. 

Кучето само дойде до Иван и той го изведе. Дадоха му 

вода. Изчакаха повече от час. То весело подскачаше около 

господаря си и не го гледаше в ръцете. Иван и Киро го 

разхождаха по цялото протежение на тунела. То тичаше 

напред – назад и все душеше нещо по стените. 

─ Може ли аз пръв да вляза при съкровището? – 

помоли Лоренцо – Искам да огледам как са подредени 

съдовете и кой до какво е поставен. За историята това е от 

значение! – допълни той. 

─ Може, влизай, отрова няма! – разреши Вълчан. 

Докато Лоренцо рисуваше и описваше съдовете, той 

събра хората да обмислят как да извадят и пренесат 

богатството на новото място. Всички настояха, макар и да 

няма отрова, съдовете първо да се занесат на чешмата и 

хубаво да измият. Някой предложи да постъпят така и със 

златото. Решиха обаче, първо да се подготвят каруците в 

които ще се товарят съдовете и да се накоси много трева, 

която да се поставя между тях, та да не се смачкат при 

тръскането по пътя. 

През целия ден дружината подготвяше превоза. Късно 

след обяд откъм гората се зададе препускащ конник. 

─ Стою е! Вълчан позна един от пратениците, 

заминали по селата. 

─ Войводо! – извика Стою и скочи на земята. – На 

големия дъб при Карадере имаше окачен съдран бял ръкав. 

Ето го! – и го измъкна от пояса. 

─ Съдран е отдолу до лакътя. – Вълчан огледа ръкава и 

го подаде на Стамат. 

─ Това не е на добро! Търсят ни! – каза попа. 

─ Стамате, виж колко цепки има! 

─ Пет, Войводо! Преброих ги като го взех! 

─ От Игнатя ще да е тази вест! Някой е отишъл горе 

при саите и той ни търси за помощ! – отсече Вълчан. – 

Днеска там изпратих Ставри, той до обяд е стигнал и ако 

има нещо, довечера ще е тук – заключи Вълчан. – Челеби, ти 

днеска какво направи? Оръжието в ред ли е? 

─ Имаше тук-таме позацапано, но сега всичко е чисто. 

Момчетата знаят да боравят с него. Проверих, и джепане 

има. 

─ Огледай мястото и разпредели хората! Ако ни 

нападнат, оттук ще се браним. Няма да ги оставим да 

стигнат до съкровището! Стойо, ако до довечера нямаме 

вест от Игнатя, вземаш трима души и отивате при него. На 

връщане забираш и хората от селото. Ще тръгнете през 

нощта, та на разсъмване да сте там. 

Не се мина много и от гората излязоха трима конници. 

Единият яздеше хубав бял кон. Отпреде му бе преметнат 

пълен чувал. 

─ Ха, та това е Игнат! – позна го Вълчан. 

До него яздеше Ставри. И пред него бе преметнат 

чувал. Следваше ги Спирт Димитър. Багажът му беше зад 

седлото. 

Спирт Димитър (името му беше Спиритус Димитриус), 

беше грък. Преди държеше дюкян в Текенджа. От него 

Стамат и дружината се снабдяваха със зехтин, маслини и 

други стоки, с по някоя пушка и барут. Един ден онбашията 

на заптиите влязъл в дюкяна му, взел си стока и излязъл без 

да плати. Спирт Димитър го застигнал на улицата и му 

казал, че неговият дюкян е гръцки и че всичко се плаща. 

Онбашията платил, но вечерта дюкянът пламнал. Спирт 

Димитър стрелял през оградата в прозореца на онбашията, 

но не го убил. Куршумът минал през ръката му. Така 

онбашията осакатя, а Димитър се присъедини към 

дружината на Вълчан. Помагаше на терзиите. Ходеше по 

селата да продава стоката им, да купува аби и да слухти из 

империята. Ставри го завари при Игнат. Бил тръгнал с един 

товар козени дисаги, да ги продава по селата. 

Вълчан ги посрещна. 

─ Войводо, носим ти армаган! – подвикна Игнат и 

хвърли чувала. 

─ Ай! – изрева някой отвътре. 

─ Какво е това? 

─ Ще видиш! – засмя се Игнат, скочи от коня и се 

наведе към чувала. Ставри също свали своя. Отвътре 

изтърсиха двамата бегълци турци. 

─ Али и Сабри! – позна ги Челебията. 

Двамата бяха осъмнали в гората далеко от бивака, 

където се разигра кървавата драма. Цял ден се лутали. Те, 

цариградски момчета, не знаели нито къде се намират, нито 

накъде да вървят. И  втората нощ прекарали в гората гладни. 

На другия ден видели малко момче да пасе крави. За да му 

вземат торбата с хляба, го убили. Много дни се скитали из 

гората. Прегладнели една заран се приближили към саята на 

Игнат. Той тъкмо бил извадил от пещта топлия хляб. 

Забелязал ги да се крият край оградата. Извикал им на 

български, те не се обадили. Чак когато подвикнал на 

турски, се показали. 

─ Насам, не се бойте, кучетата са вързани! – подвикнал 

им Игнат. Бегълците приближили плахо. 

─ Дай малко хляб! – рекъл единият. 

- Загубихме се в гората и свършихме храната – казал 

другият. 

─ Закъде сте тръгнали? 

─ За града, да търсим работа! – отговорил първият и се 
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опрял на оградата. 

─ Влезте! Тъкмо съм извадил топъл хляб. Ще ви дам и 

прясно масло и мерудия. 

Двамата влезли. Игнат разчупил един топъл хляб и им 

дал по комат. 

─ Ще ви донеса масло и мерудия! – им казал и се 

затичал към саята. Веднага разбрал, че не им е чиста 

работата – предрешени като българи, пък не знаят ни 

думичка български. 

Взел Игнат паницата с прясното масло и солницата с 

мерудия. Добавил и две лъжици от омайното биле, което 

давали на овцете, кога искали да приспят някоя от тях, и пак 

така бързо се върнал при гостите си. Лепнал им по една 

голяма лъжица прясно масло върху топлия хляб и го 

поръсил тлъсто с мерудията. 

─ Да ви е сладко! – подканил ги той и им подал едно 

бакърче с айран. 

Прегладнели, те изяли хляба. Дал им още. 

─ Седнете, бе момчета! Защо стоите прави? 

Още на втория комат задрямали. Игнат ги поизчакал да 

заспят дълбоко. 

─ Сега да вържем най-напред ръчичките! Ха сега 

двамката за голямото дирече, че като ви гледам – бая сте 

ячки, като се събудите да не земете да съборите саята. Пък 

като се наспите, ще видим откъде сте и накъде сте тръгнали. 

Оставил ги да се наспят хубаво. Като прибрал 

ножовете им, видял, че и двата са кървави. – Не е на хубаво 

това! – си рекъл. 

Три дни ги хранил в устата и ги разхождал из двора, 

вързани като добичета, като в дясната си ръка държал 

дебелата гега, и чакал в неделя да дойде някой от селото. И 

ето днеска Ставри подсвирнал от храстите. 

─ Ха! Али и Сабри? – познал ги той – Добра ви среща. 

А ние се чудехме, къде пропаднахте. – И разправил на 

Игнатя цялата история. 

─ Ето ти ги сега армаган, Войводо! – завърши Игнат. – 

Белият ръкав на дъба го турих, та ако го видите, да дойде 

някой – добави той. 

Дружината си отдъхна с облекчение. Вълчан погледна 

за Челебията. Видя го спрял се чак зад каруците край гората. 

Отиде при него и запита: 

─ Челеби, какво да ги правим? 

─ Тези глупаци ли? Аз ги осъдих, още като ми зяносаха 

аскера, като ми погубиха момчетата – каза тъжно, обърна се 

и тръгна към гората. 

─ Майсторе, ела да видиш нещо! – Киро тръгна 

навътре в рудника със запалена борина. 

─ Какво има там? – запита Димитър, като клекна ниско 

при него пред стената на рудника. 

─ Гледай! – Киро доближи борината до изровена 

цепнатина. Тя всмука пушека и пламъка. 

─ Ха! – изненада се майсторът – Значи отзад има 

отворен тунел! Как го откри? 

─ Докато Иван разхождаше кучето изрудника вчера, аз 

им светех. То тичаше навътре, и при нас се връщаше, но 

колкото пъти мина край тази стена, все се спираше и 

душеше на едно и също място. Така открих пукнатината. 

Поизрових от мазилката и бутнах дългото шило, то хлътна в 

кухина. Поизрових по-широко и приближих борината да 

поогледам. Пламъкът се всмукна навътре. 

─ Тичай да извикаш Войводата! 

Заедно с Вълчан в рудника слязоха поп Мартин, 

Челебията, Лоренцо и преводачът. 

─ Пробийте стената! – нареди Вълчан. 

Зад стената се разкри просторен тунел със сводест 

таван, който с лек наклон се изкачваше нагоре, а дълбоко 

навътре правеше завой. 

─ Къде може да води! – зачуди се Челебията. 

─ Сега ще видим! – Димитър прати помощниците си да 

съберат от гората съчки и суха шума. 

─ Войводо, пръсни хора горе в района и в крепостта да 

има, да гледат откъде ще излезе дима – каза Димитър. 

Струпаха клада във входа на тунела. Щом поднесоха 

борината, течението поде пламъка и шумата се запали. Гъст 

пушек нахлу в тунела. Не мина много и горе на поляната 

завикаха: 

─ Пуше-е-к! Пушек! 

Димитър остави чираците да поддържат огъня и се 

затича навън. Пушекът излизаше между струпани камъни на 

петдесетина метра от чешмата, откъм вътрешната страна на 

разрушена крепостна стена. 

─ Съберете се повече хора и разчистете камъните! – 

нареди Вълчан. 

Въодушевени, хайдутите се заловиха за работа. Накрая 

димът започна да излиза от кръг с диаметър два метра. 

Работата се ограничи в него. Започна да се разкрива отвесна 

стена. Като отместиха един голям камък пушекът избухна 

като от комин. Оказа се, че тунелът е затрупан само от 

камъните на разрушената стена. Докато разчистят до 

основата, пушекът секна. 

─ Охо, хо, хо-о-о! – извика право в тунела един от 

хайдутите. 

─ Е, хе, хе-е-е! – отвърна глас отвътре. 

─ Войводо, тунелът е чист! Можем да влезем! 

─ Не бързайте! – спря ги поп Мартин – Иване, доведи 

кучето! 

─ То е тука! – отговори Иван. 

─ Прати някой да занесе прясно месо в рудника. Да го 

дръжат на течението вътре в тунела, а ти задръж кучето 

тука. 

Кучето подуши миризмата и наостри уши. 

─ Дръж! – подвикна Иван и го пусна в тунела. То с лай 

се втурна навътре и се изгуби. Чуваше се постепенно 

заглъхващият му лай. 

Когато от другата страна видяха блесналите очи на 

тичащия насреща им звяр, изумяха, хвърлиха месото в 

тунела и се разбягаха встрани. Кучето с лай стигна до 

месото. След като го изяде, то излезе от тунела, дружелюбно 

размахало опашка. Един от по-смелите го погали, свали 

колана, преметна го през врата му, взе запалена барина и го 

поведе в тунела. Кучето дръпна по обратния път и повлече 

водача си. 

─ Отвътре иде някой! – в хор извикаха няколко души, 

които стояха до овчаря и чакаха да разберат какво ще стане 

с кучето. От тунела първо изскочи то, освободило се от 

ремъка, и малко след него изпотен излезе храбрецът. 

─ Войводо, чисто е! Може свободно да се минава! – 

едва поемайки си дъха докладва той. 

─ Щом ти стигна до тука жив и здрав! – похвали го 

Вълчан. 

─ Тук-там има по някой камък, в който се препъвах, но 

инак е равно и чисто. Лесно се върви! Ще мина пак и сега 

ще вървя по-бавно! – отвърна той и тръгна обратно. 

Останалите се разбъбриха. Коментираха тунала и 

предназначението му, изхода до чешмата и връзката му с 

рудника. Лоренцо предполагаше, че той е имал връзка с 
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чешмата, която може би е била вътре в крепостта. Увлечени 

в разговора, те се изненадаха, когато от тунела излезе 

зидарската група на Димитър, всеки с факла в ръце. Някои 

носеха събраните в тунела камъни. Изхвърлиха ги на общия 

куп. 

─ Оттука ще изнесем и съкровището! Няма да 

обикаляме по поляната и със страх да качваме стълбите! – 

заяви Киро. Вълчан прие. 

─ Войводо, тунелът е дълъг точно 628 крачки! Броих 

ги, като почнах отвътре та до тук – похвали се Гроздан. 

До края на деня всички минаха през тунела и в двете 

посоки. Обраха и най-малките камъчета, така че по пода не 

остана нищо, в което да се препъне натоварен човек. 

Последен мина Иван, повел след себе си едно магаре. 

Прекара го през тунела, разходи го из рудника, вкара го в 

стаята с рисунките, обиколи я два пъти, спира пред входа 

към съкровището, и го изведе обратно при групата край 

чешмата. Като излезе рече: 

─ Войводо, магаретата свободно минават. Празни се 

разминават, но натоварени не могат. 

─ Колко магарета имаш? 

─ Дал Господ, цяла чарда са, и все яки! – усмихна се 

Иван. 

─ Дико, докъде я докарахте? 

─ Ха, Войводо, готово! – трепна Дико и отмести 

погледа си от шарките по каруцата – Прегледахме всички 

каруци, постегнахме каквото можахме, намазахме колелата 

с катран и ги приготвихме за път. 

─ Колко отделихте за съкровището? 

─ Двайсе, най хубавите, но ако потрябва още ще 

подготвим. 

─ Какво си се загледал в тая? 

─ Войводо, има три каруци, правени по моя терк. 

Много са салтанатлии. Виж, тази е едната. По шарките 

личи, че е работена в Цариград, но от българин. Намерих му 

и подписа, ето: „Майстор Драго от Алфатар”. На трите 

каруци тасовете бяха изкривени и не пееха. Сега ги 

оправихме. Слушай! – рече Дико и разклати силно каруцата. 

Весели звуци прозвучаха от главините и малки звънчета 

допълниха съзвучието. 

─ А тия топчета тука за какво са? – Вълчан бутна с 

пръст едно метално топче на канатата. Топчето удари 

метална плочка, която издърнча приятно. – Не съм ги 

виждал по други каруци. 

─ Не си обърнал внимание, Войводо. Точно по тях 

познах, че каруците са по моя терк. Това са чукчетата, които 

удрят плочките, когато каруцата подскочи – обясни Дико. 

Дико дойде в дружината от Северна България и затова 

го кръстиха „Северняка”. От малък бе сирак. Турци убиха 

баща му на нивата и затриха майка му. Дядо му го изпрати 

да учи занаят при добри майстори – колари в Силистра. Учи 

Дико занаята и израсна в добри ръце. Стана от майсторите 

по-майстор. Пеещите му каруци се прочуха в цяла 

Добруджа. 

─ Какви ви са конете? – първо питаше Дико 

мераклиите. Това му беше потребно за да определи разкрача 

им в тръс и по това да разкрои каруцата така, че като пее, да 

допълва зиловете при всяка крачка на конете. Искаше да 

донасят и зиловете, а ако нямаха, той им ги правеше. 

Дико прослушваше всяко звънче и го настройваше 

така: Когато се тръска целия гердан, хем да се чуват всички, 

хем да звучат в един глас. После вземаше герданите на двата 

коня и ги тръскаше двата заедно. 

─ Когато ги тръскаш в ръцете си или ги наденеш на 

врата на конете, те трябва да пеят, както пеят момите на 

седянка и ти ги слушаш отдалеко. Хем чуваш общата песен, 

хем да можеш да познаеш и гласчето на твоята изгора! – го 

учеше старият майстор. 

А когато изчукваше тасовете, караше го той да тръска 

зиловете и да слуша звука от наковалнята, на която 

майсторът ги отъняваше, докато ги настрои по зиловете. 

Тасовете пък на четирите колела ги настройваше да пеят на 

четири гласа. А малките плочки по канатите, които Дико 

прибави към песента на колата, удряни от железните 

чукчета, трябваше да се обаждат между звука на тасовете и 

то така, че да следват звука на таса от срещуположната 

страна. 

─ Когато впрегнеш конете и подгониш каруцата по 

пътя, трябва да слушаш цяла музика! – му обясняваше 

майсторът – А когато с твоите каруци водят жените към 

нивата, те трябва да се настройват за песен, а вечер на 

връщане да забравят умората, унесени от песента на 

зиловете и пеещата каруца. 

Дико изучи занаята до съвършенство. Старият майстор 

вече го оставяше сам да се справя с всичко и му разреши да 

учи и млади чирачета. Канеше се на него да остави 

работилницата, че той си нямаше мъжка рожба да го 

наследи. Дико вече спря да брои колко каруци е направил. 

Станаха много, но при всяка нова се стараеше да прибави 

нещо, да я направи по-хубава, по-писана от предната. 

Възмъжа, заергени се и почна да го тегли към седенките. 

На Гергьовден, в тяхното село Голям Кайнарджик, 

имаше сбор. Дико беше обещал на чорбаджи Йордан, че ще 

му откара новата каруца, с нея да изведе челядта си. 

На ранина, още по тъмно изкара конете. Лъсна ги и ги 

накичи със здравец. Целуна ръка на майстора, скочи в 

каруцата и дръпна поводите. Конете в тръс изскочиха от 

двора. Песента на зиловете и каруцата огласиха селото. 

Майсторът се заслуша в нея  и остана неподвижен, докато 

песента заглъхна в далечината по пътя към сбора. 

─ Ашкулсун! Добре я измайстори Дико! Чорбаджи 

Йордан ще остане доволен и ще се курдисва на сбора с 

новата си каруца, пък и конете му са хубави! – рече си 

майсторът и пристъпи бавно да затвори портата. 

Призори, Дико вече беше преминал голямата гора. 

Дърветата оредяваха. Заслушан в песента на каруцата се 

унесе в мечти, как ще се представи в село пред другарите си 

и пред... 

Внезапно три-четири пушки изпукаха от дясно. Един 

кушум удари коня в главата и го събори. Друг пропука в 

канатата на колата, а останалите изшутуртяха в листата над 

него. Дико скочи от другата страна и драсна в гората. Турци 

се спуснаха към колата. Като видяха, че са убили коня, а 

изпуснали каруцаря, вдигнаха врява. Дико се спря на 

безопасно разстояние и се вслуша в гласовете. Той разпозна 

тайфата на Кара Хасан от Силистра, която беше плячкосвала 

в селото. 

Този Гергьовден реши по-нататъшната съдба на Дико. 

Чорбаджи Йордан научи от сборяни къде е новата му 

каруца, останала с един кон, и си я прибра, а за Дико нищо 

се не чу. Десетина дни по-късно намериха Кара Хасан 

заклан пред портата му. За по-малко от месец същото 

сполетя цялата тайфа и никой не разбра кой свърши тази 

работа. 

Една нощ се потропа тихо на прозорчето на стария 

майстор. 



  
3344  

─ Аз съм, майсторе! – прошепна Дико. 

─ Така си и знаех, влизай бързо! Откога те чакам да се 

обадиш! 

Дико се прости с него. Нарами торба с два хляба и 

колкото сирене имаше в къщи и още същата нощ напусна 

Силистра. 

От гора в гора, от село на село, той стигна в Странджа. 

Научи за Вълчановата дружина, търси го и го намери. Още 

същата зима Вълчан му даде пари за инструменти и за нова 

работилница в яташкото им село, но не толкова за да прави 

каруци, а да събере млади момци от околните села и да ги 

научи на занаят. За четири години Дико даде занаят на 

повече от 20 младежи и ги разпрати по селата им като 

майстори. 

На младите майстори Вълчан купуваше хубави коне, за 

които те сами трябваше да направят нова каруца със 

собствени инструменти, набавени по време на обучението. 

С това изпитваше майсторлъка им. 

Когато Вълчан събираше хора за посрещането на 

кервана, извика и Дико. Той дойде с десетте си помощници, 

като натовариха и инструментите си в една каруца, и така 

остана с Вълчана до края, до разпускането на дружината. 

...Вълчан подхвърли още два пъти топчето. Плочката 

отговори с приятен звън. Загледа се простото устройство и 

се замисли. 

─ Ето, виж сега! – прекъсна мислите му Дико – когато 

едното колело подскочи, настъпило някое камъче, каруцата 

се наклонява нататък, издрънчават тасовете от другата 

страна и веднага след тях се обажда тази плочка. Когато 

колата се изправи – издрънчават тези тасове и се обажда 

другата плочка. През това време конете правят една крачка 

и зиловете се обаждат два пъти. И така зиловете на конете 

поддържат постоянно такта в своето съзвучие, а каруцата в 

зависимост от пътя и бързината на конете запълва паузите и 

така се получава музиката. 

Вълчан погали шарките на каруцата и рече: 

─ Утре започваме пренасянето! – Въздъхна доволно и 

тръгна към чешмата, където съветът се беше събрал. Като 

стигна заговори: 

─ Утре Иван ще докара шест магарета. Стамат и 

Димитър да разпределят хората по групи – кои ще водят 

магаретата, кои ще ги товарят, кои разтоварват. В тунела ще 

вървят по две магарета. Смяната ще става тук при чешмата. 

Когато излязат натоварените, празните ще влизат. А долу, 

когато празните излязат от тунела, пълните ще тръгват 

нагоре. Тук при чешмата, златото ще се сипва в малки 

кошчета, Иван ги има много, и ще се изплаква във всички 

ялаци, от последния до този при курните, и най-накрая ще 

се полива с чиста вода, направо от чешмата. Сетне, сипано в 

дисагите на Спирт Димитър ще се тегли на кантара, окачен 

на дъба, и ще се товари на каруците. Съдовете, големите ще 

се носят по един, или най-много по два, а дребните може и 

по повече, но в кошчета, а не в торби. Ще се мият един по 

един, и ще се носят в каруците с тревата. Тук ще теглим 

златото, а вътре в рудника Лоренцо ще описва всичко, 

каквото се изнася от съкровището. 

─ Добре! – зарадва се професорът, когато преводачът 

му преведе ─ Аз сам щях да предложа да се опиша цялото 

съкровище – довърши той. 

─ Хайде сега да видим с какво ще ни гостят 

домакините. Утре работа ни чака. Челеби, постави трима 

души и от тази страна на тунела. Да се сменят по-често. 

─ Вече го сторих! – усмихна се Челебията. 

В зори дружината беше на крак. Очакваха момента, в 

който ще се докоснат до богатството. 

─ Е, да вървим! – каза Вълчан и тръгна към тунела. 

Поп Мартин се прекръсти, благослови и го последва. 

Наредиха се Челебията, Лоренцо, преводачът, Димитър и 

неговата група, нарамили инструментите си. Всеки държеше 

запалена борина. Проточи се дълга върволица с факли. 

Гледката беше тържествена. Хората се бяха стаили. 

Пуснаха първом овчарите с магаретата. Върху 

самарите им се люшкаха празни дисаги. Стамат огледа 

всичко наоколо и последен влезе в тунела. Кучето на Иван, 

оставено отвън, излая няколко пъти и се шмугна в тунела да 

догони своите. 

Пръв при съкровището влезе калфата. За повече 

светлина – държеше две борини. Момчетата на Димитър 

изнесоха дъските, с които бяха преградили стаята, и 

изчистиха всичко за да могат магаретата да се движат 

свободно. Киро огледа отвътре добре осветената стая: 

─ Я, тука имало място и за борините! – От двете страни 

на вратата зееше по една наклонена широка дупка. Като 

набута едната борина, нещо изщрака. Докато закрепваше 

втората, със силен грохот пред него падна тежка метална 

преграда. 

─ Ха! Втасахме я! – възкликна Вълчан, който чакаше 

отвън. 

─ Киро, жив ли си? Чуваш ли ме? Обади се! – викаше 

Димитър на калфата си. 

─ Жив съм, майсторе, жив съм! Нищо ми няма! – се чу 

приглушен глас от другата страна на металната преграда. 

─ Какво направи бе, та падна тази чудесия? 

─ Нищо, майсторе! – отвърна Киро. 

─ Как нищо, бе?  Какво правеше преди да падне 

вратата? – извика отново майсторът. 

─ Видях от двете страни на вратата по една дупка в 

стената! – заоправдава се той – Реших, че са за поставяне на 

факли. Най-напред набутах борината откъм лявата страна, 

като гледате вие насам. После, като набутах втората, вътре 

нещо силно щракна и преградата падна. 

Хората отвън не смееха ни да мръднат, ни да продумат. 

И най-куражлиите бяха пребледнели. 

Майсторът пръв преодоля страха. Опипа с ръце 

падналата метална преграда и я заоглежда. Преградата се 

беше плъзнала плътно до стените на вратата, но там нямаше 

жлеб, който да я задържа. 

─ Киро! – извика той – Отстрани се от вратата и не 

прави нищо! – Опитното му око веднага усети, че 

преградата е леко наклонена навън. – Бързо излезте! – 

изкомандва той. 

Когато остана сам, отново огледа падналата преграда и 

около нея. Забеляза, че там където сочеше вдигнатата ръка 

на войника в колесницата, стената се е напукала и малко 

издула навън. 

─ Киро! – извика Димитър. 

─ Чувам, майсторе! 

─ Застани настрани от входа и извади борината, която 

последна набута – тази, при която щракна силно. Бъди готов 

да избягаш веднага в ъгъла на стаята. 

Димитър набързо прибяга в ъгъла. Чу леко 

прищракване, но не се случи нищо. 

─ Киро, извади ли борината? 

─ Извадих я! Нещо вътре щракна. 

─ Добре. Сега много внимателно, но бързо мини от 

другата страна и, като застанеш настрани от вратата, 
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издърпай и другата борина. 

Димитър отскочи пак в ъгъла и зачака, загледан в 

горната част на вратата. Не успя да преброи и до четири, 

когато нещо силно щракна при тавана. 

От мястото, където сочеше ръката на войника от 

колесницата, изхвърчаха парчета от мазилката и в този миг 

преградата полетя напред и със силен гръм се стовари на 

пода. Целият рудник се разтресе. Вдигна се пушилка. 

Светлината на борините помръкна. Трусът се усети от 

всички, които бяха вън, чак при чешмата и в саите. 

Калфата подаде глава навън. 

─ Майсторе, живи ли сте? – на свой ред тревожно 

извика Киро. 

─ Живи сме, живи сме! Ама за малко да станем зян! – 

едва посъвзел се рече Димитър. – Добре, че не си извадил 

борините веднага като падна преградата. Всички ни щеше 

да смаже тази проклета стена. 

Изчакаха, докато прахът улегне и се проветрят стаите с 

рисунките и съкровището. 

Пръв отвън надникна Вълчан. 

Всички се заеха да оглеждат падналата преграда. 

Изправена изглеждаше, че е направена от една дебела 

гладка метална плоча. Сега видяха, че дебелината й около 

една длан, а от вътрешната страна е нашарена на линии. 

─ Лоренцо, това имаше ли го писано в документа? – 

запита Вълчан на италиански. 

─ В документа пише само за магаретата. 

─ Значи тука са работили двама души! – заключи поп 

Мартин – Първият, скрил съкровището, е измайсторил 

преградата – капан. Вторият е донесъл златото и златните 

монети и ги е струпал на куп. Той е зазидал вратата и е 

направил тавана да падне, когато някой влезе в стаята. Той 

не е знаел за преградата и затова в документа нищо не е 

споменато. После е начертал знака с лъскавите камъчета и е 

нарисувал колесницата върху зазиданата врата. Нали и 

Лоренцо каза, че тя се различава от останалите рисунки! – 

заключи поп Мартин. 

─ Чакайте да помислим! – предложи Челебията и 

продължи гласно да разсъждава – За да се откачва тази 

преграда отвътре, това означава, че този, който иска да се 

запази, влиза в стаята и пуска преградата, за да се спаси от 

нападатели, които го преследват. Нападателите идват до 

преградата и почват да я разглеждат, така както и ние 

направихме. В този момент оня отвътре освобождава 

ключалката, както Киро извади борината, и стената смачква 

нападателите... Чакайте! Те ще загинат и бягащият ще се 

освободи, ако нападателите са неколцина, както бяхме ние. 

– позамисли се и продължи: 

─ Но ако нападателите са много и след загиналите 

дойдат други? Тогава? Естествено ще минат навътре. От 

това следва, че в падналата преграда трябва да има още 

нещо, което хем да избие и втората група нападатели, хем да 

изплаши останалите без началници войници отвън. 

─ По металната плоча не бива да се стъпя! – нареди 

Вълчан. 

─ Киро! – подвикна майсторът – Можеш ли прекрачиш 

навън, без да стъпваш по падналата преграда. 

─ Мога, майсторе! 

─ Ела тука! Ще те подхванем! 

Киро излезе целият пребледнял. 

─ Ще трябва да жертваме още едно магаре! – предложи 

попът. 

─ Има и друг начин! – намеси се Димитър – Излезте 

всички вън! – Киро, донесете една от големите дъски и 

дългите въжета! 

Димитър изтъркули един голям камък, привърза го към 

дъската така, че да се получи нещо като боздуган и изтегли 

краищата на въжетата в двете посоки извън стаята. С 

изпънати въжета изправиха дъската с малък наклон към 

падналата преграда и я нагласиха така, че при отпущането 

на въжетата камъкът да падне в средата на плочата. Всички 

се отстраниха от вратата. 

─ Едно, две, три! – пуснаха въжетата и побягнаха по-

далеко. 

В тишината се чу тъпото падане на камъка с дъската 

върху металната преграда. Миг след това оглушителен 

трясък разцепи тишината. В насрещната стена на тунела, 

точно срещу входа на стаята с рисунките, на различни 

височини се бяха забили и продължаваха да трептят шест 

метални ленти. 

Димитър се престраши и погледна вътре. 

─ Ау-у! Елате да видите какво е станало! 

Всички се струпаха на входа и осветиха стаята. 

─ Майчице, какво оръжие! – Челебията се плесна по 

челото ─ Това не можех да си го представя! 

По всички стени на стаята, на височина не повече от 

човешки ръст имаше набучени такива метални ленти. Само 

една се беше забила в тавана. Други се търкаляха по пода. 

Вълчан изтегли ятагана си и чукна с него по една от 

лентите. Чу се тънък звън. Удари още веднъж и по-силно. 

Разнесе се пак същия звук и металната лента затрептя. 

─ Ех, какви ятагани ще станат от тия ленти! – възхити 

се Михаил, един от помощниците на Димитър. Той беше 

ковачът, който изчукваше и закаляваше шилата и бургиите, 

и беше голям майстор на ятаганите. Той взе една от 

падналите на пода, огледа я внимателно и я отнесе при 

ковачите на Дико да изпробват ковка ли е. 

Димитър вдигна една да я разгледа. 

─ Погледни, Войводо! Виж ръбовете как са изсечени 

косо, източени са като на брадва. 

─ Вълчане! – обади се челебията – Във военната 

академия в Париж изучавахме какви ли не старинни оръжия, 

но за такова чудо там никой не е чувал. А това е страшно, 

жестоко оръжие. То може да избие отведнъж сума ти 

войници. 

─ Димитре, я виж накъде са хвърчали! – забеляза 

Вълчан – По всички стени насам има набучени ленти, и в 

галерията изхвърчаха, а в стаята на съкровището няма нито 

една! 

─ Уникално! – възкликна Челебията – То не стреля 

срещу своите! 

─ Ай-й, мамка му! – изкрещя някой от насрещния ъгъл. 

─ А бе, Страхиле, какво направи? – спусна се Димитър 

към своя помощник. 

─ Опитах да го извадя от стената, а то ми сряза 

пръстите! – От дланите на двете му ръце обилно течеше 

кръв. 

─ Бързо при колата, там са билките! – Стамат го хвана 

под мишница и го поведе навън. 

─ Я излезте да обмислим какво да правим! – нареди 

Вълчан – И магаретата изведете горе! 

Под големия дъб край чешмата се събра цялата 

дружина. Съвещаваха се до късно. 

─ Войводо-о-о! – екна гласът на Иван в ранното утро – 

Кучето умря! 

Викът стресна бивака. 
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─ Кое куче е умряло? – питаха 

─ Онова, дето пуснахме върху златото! – обясняваха. 

Стамат тръгна бързо към кошарите, последван от 

Вълач и цялата дружина след тях. 

─ Кога видя, че е умряло? – запита Стамат. 

─ Като излязох от саята, го повиках. Не дойде и не се 

обади. Нещо ме жегна под лъжичката и тръгнах да го търся. 

Намерих го умряло до плета. Ето го там! 

Стамат огледа кучето. Беше се сгърчило. Обърна го по 

гръб и раздуха козината. 

─ Отровено! – заключи той. 

Вълчан наведе глава и бавно излезе от кошарата – 

Златото е посипано с отрова! – каза той на чакащите отвън и 

продължи към чешмата. 

─ Бавна отрова! – прошепна си Челебията – Днес е 

трети ден, откак кучето беше при златото. 

Всички смълчаха. Чановете на раздвижилите се овце 

единствено нарушаваха тишината. 

Вълчан подложи глава под чучура на чешмата. 

Наплиска обилно лицето си и като се изправи, разтърси 

буйните си коси. 

─ Какво ще правим сега? – запита Челебията. 

─ Ще го измием още там, на мястото му, в саята! – 

вместо Вълчан отговори поп Мартин. 

─ Тази отрова мие ли се с вода? 

─ Може, може! Тя бързо се измива. Ако се изсуши 

добре и се държи на сухо място отровата не губи силата си, 

може и векове да издържи. Но разтворена във вода, тя не е 

трайна, бързо се разлага и не е отровна – обясни Стамат – 

Но аз искам предварително да вляза вътре и да поразгледам 

нещо – настоя той. 

─ Какво ще гледаш? Да не направиш беля? 

─ Да видя каква е отровата! Ако е от гъби, то вътре в 

купа непременно ще има следи – пуснати тънки влакна. 

Искам това да проверя! 

─ С какво ще носим водата? – запита пак Челебията. 

─ С големите гюмове – намеси се старият овчар – по 

два на магаре. Те са свикнали! 

Вълчан нареди да доведат шестте магарета, които да се 

движат по три. Стамат определи четирима от своите 

момчета – Христо, Кръстьо, Ванко и Добрин. Накара ги да 

обуят нови ботуши, от турските, та като обливат с вода 

златото, да не им се намокрят краката. Пред устата им върза 

по една мокра кърпа от цедилките в мандрата и дебело 

намаза ръцете им със свинска мас. Намериха се доброволци, 

които да доставят водата. Поп Мартин и Лоренцо останаха 

при чешмата да помагат, а Челебията се зае да осигури 

охрана. 

Стамат влезе при златото и разрови с пръчка. 

─ Охо-о! – възкликна той – Дай борината насам! 

Освети разровеното място! – Монетите навътре в купа бяха 

обхванати и обвити в тънки паяжинки от изсъхналия мицел 

на отровната гъба. 

─ От гъба е отровата! – каза той на Вълчана, когато 

излезе в стаята с рисунките. Мицелът е изсъхнал, трошлив и 

ще се измие лесно. 

Първата тройка магарета вече бяха в рудника. 

Момчетата отвътре поеха гюмовете и изляха водата върху 

златото. 

Всички очакваха, че водата ще потече през стаята с 

рисунките и затова излязоха вън. Но в стаята беше сухо! 

При толкова много вода, която изляха, трябваше да се 

наводнят и двете стаи. 

─ Вълчане, в стаята няма вода! – сподели изненадата си 

Стамат. 

Влязоха и хубаво огледаха. Само до вратата към 

съкровището имаше мокри петна от гюмовете. Пристигнаха 

нови гюмове. Вълчан и Стамат наблюдаваха поливането. 

Димитър взе нова факла. 

─ Погледни насам! – подкани го Стамат – В насрещния 

ъгъл на стаята като че ли има вода. 

Вълчан също се загледа натам. Димитър намери камъче 

и го хвърли върху мокрото петно. То цопна в плитка вода и 

остана да се вижда. Изсипаха още гюмове върху монетите. 

Водата при камъчето не се покачи. 

─ Войводо-о-о! – чу се вик откъм рудника. 

Всички изскочиха навън. 

─ Войводо, от празната стая потече вода! – каза един от 

помощниците на Димитър, който осветяваше рудника. 

От средата на насрещната стена на стаята, близо до 

пода, струеше вода, която се стичаше навън. 

─ Тук трябва да има тунел! – каза Димитър. 

─ Може и така да е – толкова много вода изляхме, а 

виж колко малко е изтекла насам – рече Стамат. 

─ Като излеем и другата, ще видим! 

─ Войводо-о! – извика някой откъм горния отвор на 

рудника. 

Погледите се насочиха натам. В рудника слезе един от 

караула. 

─ Войводо, ние с Гиргин пазим при стълбището. Бяхме 

се загледали надолу към реката и отведнъж видяхме, че от 

скалата потече вода. Сетне водата спря. После пак потече – 

разказа момъкът от караула. 

─ Къде е дупката? – запита Димитър. 

─ Ниско долу. Близо до рекичката. 

─ Значи, стаите са свързани с изходен тунел! – заключи 

Димитър. 

─ Продължавайте да носите вода! – подвикна Вълчан 

на носачите, загледали се да видят какво ще стане – 

Доведете едно празно магаре! – поръча той – Но да не е от 

големите! Някое по-кльощаво! А ти бягай горе и гледайте 

колко пъти водата ще спира и ще протича. 

─ Защо ти е магаре! – запита Стамат. 

─ Ще го изпратим на разходка из стаята! – усмихна се 

Вълчан. 

Магаретата водоносци продължаваха да пристигат. 

Момците поливаха все по-навътре върху куповете злато и 

монети. 

Киро поведе магарето, набута го във входа на бялата 

стая  и го удари със сапа на кирката. Магарето се затича 

напред и се спря пред насрещната стена. Огледа се и като 

заобиколи край стените, се върна при входа. Киро го натири 

да обикаля из стаята и го удари още по-силно. Магарето се 

затича, обиколи цялата стая и пак се върна при входа. Киро 

го насочи по единия, после по другия диагонал. Магарето 

разбрало, че при входа бият, се спря вътре в средата, огледа 

празната стая и продължи да се разхожда край стените, но 

към входа не приближаваше. 

─ Какво стана? – запита Вълчан. 

─ Нищо няма! Магарето мина навсякъде. 

─ Аз ще огледам пак! – каза Димитър, взе борината от 

Киро и влезе при магарето. 

Вълчан го следеше с напрежение. Димитър огледа 

цялата стая  спря при мястото, откъдето струеше водата. 

─ Войводо, тук има отвор! – заговори той, без да се 

обръща, загледан в малката цепнатина на стената. Водата 
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чучуркаше в локвичаката пред нея – Влез, влез! Няма 

опасност! – обърна се към него ─ Ето, тука е! – и разпери 

ръце да покаже ширината му. 

Киро хвана магарето, поведе го да обиколят още два 

пъти из стаята и го изпрати живо и здраво на стопанина му. 

- Извикай момчетата да съборят стената! – заръча му 

Вълчан и наново спря поглед върху нея. 

Киро вече беше свършил тази заръка и четирима от тях 

се изправиха пред входа с инструменти в ръце. Зад стената 

се разкри малък тунел, дълъг около пет-шест крачки и 

водещ натам, където шуртеше водата. При съкровището 

току що беше излята нова партида вода и шумът на потока 

се засили. 

─ Голям ще да е наклонът на тунела! Водата тече 

бързо! – обърна се Димитър към войводата. 

─ Сега няма да се занимаваме с тунела! Първо да 

оправим съкровището! – рече Вълчан. 

─ Поне да пуснем едно куче да мине по него – 

предложи Димитър. 

─ Та да се отрови от водата! – засече го Вълчан. 

─ Прав си! – съгласи се Димитър. 

─ Разчистете камъните! – нареди Вълчан на Киро – 

Изнесети ги при долния отвор, но навън да не изхвърляте! 

─ Кръстьо, какво правиш? – запита Вълчан, като се 

върна при съкровището. 

─ Разравям златото и го обръщам, та да го измием и от 

другата страна – отговори Кръстьо, без да спира работата 

си. 

Той прехвърляше златото с лопата така, както се 

обръща сено. Златните монети звънтяха при прехвърлянето 

им и Вълчан се заслуша в приятния звън. 

Новата вода изляха вече на обърнатото злато. 

─ Колко вода изсипахе! – запита Вълчан. 

─ Това беше тринайстия сефер. Аз ги броя и драскам 

по една черта на стената – обади се левента, дето държеше 

борината пред вратата. 

─ Ей, бая ни озори това съкровище! Дано няма друго 

премеждие! – заговори Димитър, като се отдръпна в ъгъла и 

се загледа в рисунките и в изровената от лентите стена. 

─ Къде прибрахте железата? – запита Вълчан. 

─ Наредихме ги покрай стената на мандрата и ги 

затрупахме с дърва, та да не стане някоя беля. Михаил 

изчуква едно. 

Двамата с Димитър излязоха и отидоха при караула, 

откъдето се виждаше къде изтича водата. Там вече се бе 

образувало малко поточе, което се вливаше в реката. 

─ Тоя тунел е по-дълъг от горния – пресметна Вълчан – 

И наклонът му е голям, гледай чак къде долу излиза. 

─ Може вътре да има стъпала – допълни Димитър. 

Приказките на вечерята бяха все за отровата и за новия 

тунел при съкровището. Стамат бе взел една монета и като я 

изми на чешмата, я даде на Лоренцо да му каже каква е. 

Професорът я заоглежда от всички страни и се замисли. 

─ Не е турска! – обади се някой от насъбралите се. 

─ Не е римска! – допълни Лоренцо – Нито пък е и 

гръцка! Макар, че буквите ми приличат на гръцки, не мога 

да ги разчета. И по големина се различават от тези, които 

познавам. Такава монета не съм виждал – накрая си призна 

той. 

─ Това не е ли Александър Македонски? – намеси се 

преводачът. 

─ Ей... Да бе! – Лоренцо се плесна по челото. 

─ Кой е този Александър Македонски! – запитаха 

младите хайдути. 

─ Александър Велики е Македонски император, който 

е владеел и Мала Азия – поясни преводачът. 

─ И турците ли е владеел? – запитаха любопитните. 

─ И турците, и Персите, и всичките тия около тях! Чак 

до Индия е стигнал и е владеел всичко. 

─ Иха-а! И турците са били роби! – възкликнаха 

хайдутите и заподскачаха от радост, повтаряйки – И турците 

са били роби! 

Някои се затичаха да занесат новината и на другите, че 

и турците са били роби на Александър Македонски. 

 

8. ЛИТУРГИЯТА 

 

─ Вълчане, спиш ли? – прошепна поп Мартин. 

─ Не. От много време съм буден. Какво има? 

─ Днеска е неделя! 

─ Тези дни се случи много. Момчетата се измориха и 

изнервиха. Дай да отслужим литургия! Добре ще им дойде. 

Няма да изгубим много време. Хората ще се успокоят и ще 

работят по-леко. 

─ Къде ще правиш литургията? 

─ На поляната край чешмата, близо до гората. Знаеш 

ли, имаме си и камбана. Вчера, докато вие бяхте вътре, аз 

огледах железата и избрах едно с много приятен звън. 

Окачихме го с тел на дървото и като го ударих, същинска 

камбана! 

─ Добре! Удряй го да стават! – отсече Вълчан и тръгна 

да обиколи бивака. 

Поп Мартин се зае да приготви за литургията. 

─ Какво е това? – Челебията тъкмо излизаше от 

палатката си и се натъкна на Вълчан: 

─ Попът ще прави литургия за християните, Челеби, но 

ти можеш да си се помолиш на твоя Аллах. Никой няма да 

ти пречи. Италианецът и той да си се помоли по своему. 

Цялата дружина се събра около попа. Дойдоха и 

овчарите. Челебията разреши на караула да приближи, но да 

бъде извън групата, в кръг около тях и очите им да шарят 

наоколо и към гората, в която отвреме навреме да обикаля 

по една тройка. 

Попът започна църковната служба. 

Челебията се скри някъде зад каруците, италианецът и 

преводачът влязоха в гората. 

─ Войводо! – един от хайдутите се приближи тиго до 

него. Вълчан наостри уши. 

─ Войводо, видях преводача да се кръсти – прошепна 

той – Но не знае как се кръстим, та турва пръстите най-

напред на лявото рамо и после на дясното. Ей го там в 

гората, с професора. 

Вълчан погледна към гората и тихо отговори: 

─ Трай си! Като свърши службата, кажи му да дойде 

при мене. 

Когато поп Мартин привърши и хората се размърдаха, 

Вълчан се приближи към него. 

─ Не се пръскайте! – подвикна на групата. 

Четниците се наредиха в хайдушки кръг около 

Войводата. 

─ Викал си ме? – запита преводачът. 

Вълчан се отдръпна малко, огледа хората в кръг, спря 

поглед на преводача и изкомандва: 

─ Сваляй гащите! 

─ Ама защо?... Как така да свалям гащите?... Какво съм 

направил? – изненадан и уплашен се стъписа той. 
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─ Сваляй гащи, да видим турчин ли си или не! 

─ Ама чакайте! Какво ще гледате? Не съм турчин! – 

припряно заговори той. 

─ А какъв си? – на свой ред изненадан, запита Вълчан. 

─ Италианец съм! 

─ Защо не си казал досега? 

─ Никой не ме е питал! 

Вълчан се усмихна. Стамат не можа да удържи смеха 

си и цялата дружина избухна в бурен смях. Имаше и такива, 

които не можаха да се задържат на краката си от смях и 

седнаха. 

─ Я разкажи какъв си, ама така, че да те чуе цялата 

дружина! – рече Вълчан. 

─ Аз съм италианец! – започна преводачът – Професор 

съм по източните езици. Знам турски, арабски, гръцки. Мога 

да говоря и пиша на тях. 

─ Какво е това професор? – извика някой. 

─ По нашему, по италиански, професор означава това, 

което по вашему е учител – „ДАСКАЛ”. Аз съм научил тези 

езици и уча други хора на тях. 

─ А професор Лоренцо и той ли е такъв „даскал”? – 

запита друг. 

─ И Лоренцо е такъв „даскал”! И нашият другар, който 

загина, и той беше такъв! Ние тримата в Италия работехме 

заедно. Различаваме се по това, че един знае едно, друг 

друго. Лоренцо познава историята, знае къде какво е 

станало. Най-много знае – кога и какво е станало по земите 

на турската империя, още преди турците да дойдат насам. 

Аз умея да говоря и да пиша на всички езици, които се 

говорят в империята. И български малко знам – изрече го на 

български. Нашият другар пък – Чезаре, който загина, 

знаеше славянските езици и руски и български. Знаеше и 

старобългарски. Ровеше се в българската история. Той 

намери документите за съкровищата. Много от тях бяха 

написани с гръцки букви, но думите бяха български и 

двамата ги превеждахме на латински език. Документът за 

това съкровище тук, беше написан с гръцки букви, но 

думите не бяха гръцки. Бяха като на старобългарските, или 

като на Траките, живели още преди българите и заедно с тях 

по тези земи. Чезаре ми ги превеждаше на италиански, а аз 

ги пишех на латински език. Ако той беше жив, щеше да ви 

каже повече работи – завърши преводачът. Огледа в кръг 

дружината и спря погледа си на Вълчан, в очакване на 

решението му. 

Всички се смълчаха. Никой не смееше даже да 

пошушне нещо. Вълчан наведе глава и се замисли. Погледна 

попа, после Стамат. Прекара поглед по цялата дружина. 

Всички вперили очи в него не мърдаха. Стояха като 

вкаменени в очакване какво ще каже войводата. 

Вълчан направи няколко крачки встрани. Спря се. 

После заобиколи преводача, като че ли искаше да го огледа 

от всички страни, и се върна на мястото си. Вторачи се в 

него: 

─ Как ти е името? – запита рязко. 

─ Антонио Гало! Но можете да ме наричате на 

български Антон, или Тони. Както ви е по-лесно. 

─ Антон? – промърмори Вълчан и нещо се замисли. 

Подръпна ятагана. Ръката му се стегна около дръжката, като 

че се канеше още с изтеглянето да съсече някого. 

Това му беше навик – когато решаваше нещо важно, 

хващаше се здраво за ятагана, готов да го изтегли и да сече. 

─ А знакът, който беше на рудника, и вътре, и в 

скривалището. РИМСКИ ЛИ Е, ИЛИ Е БЪЛГАРСКИ? – със 

силен глас, почти избухна Вълчан. 

─ БЪЛГАРСКИ! – веднага отсече Антон, без даже да се 

замисли – БЪЛГАРСКИ! – повтори той – НА НАЙ-

СТАРИТЕ БЪЛГАРИ, живели тук по тези земи, може би 

още преди траките и заедно с тях. 

─ А защо казахте, че е римски? – пак така остро и 

отсечено запита Вълчан. 

─ Войводо, чакай! Успокой се! Всичко ще ти обясня! 

─ Лоренцо, ти какво ще кажеш? – на италиански го 

запита Вълчан. 

Лоренцо, пребледнял от страх, не можа и дума да 

обели. Само повдигна рамене и разпери ръце безпомощен. 

Антонио веднага преведе на Лоренцо за какво става дума. 

Когато той разбра, отведнъж завика: 

─ Си, Си, Си! – думите му проехтяха така, като че ли 

гласът му бе заприщен някъде и сега отведнъж се отплесна – 

Булгаро, Булгаро! – допълни той, за да го разберат всички. 

─ Ха сега, булгаро, булгаро, а вчера беше римски! – 

подметна някой от дружината. Вълчан се извърна и хвърли 

сърдит поглед. 

─ Войводо, успокой се! Искам да обясня – повтори 

Антонио. 

─ Добре! Разказвай! – поомекна Вълчан и отпусна 

ятагана. За да му премине гневът, той се разходи в кръга. С 

бавни крачки и наведена напред глава направи две 

обиколки. Антонио, застанал в средата, се въртеше като 

пумпал, вперил очи във Вълчана. Не изпущаше и най-

малките движения. 

─ Хайде, разказвай! Защо мълчиш? – подкани го 

Вълчан, когато се спря пред него, вече успокоен. 

─ Документите готвехме за пред Султана и не искахме 

той да узнае, че богатствата са български. Страх ни беше, че 

ако разбере, ще ги вземе и на нас нищо няма да даде. Затова 

преписахме българските документи на латински и то така, 

че само ние можем да ги разчитаме. Ето примерно, ще ви 

покажа нещо в документа за съкровището. Ако го бяхте 

разчитали сами, таванът щеше да ви смаже, защото нямаше 

да знаете, че двете магарета трябва да се вкарат и разхождат 

в стаята. В документа има нарисувани две магарета, 

обърнати наляво. Вдясно, зад тях е нарисувана оградена 

градина, в която се разхождат, хванати под ръка, мъж и 

жена. На входа на градината има същия знак, който беше на 

вратата на стаята. Вие нямаше да се сетите, че магаретатта 

трябва да се вкарат зад знака да се разхождат. Това само ние 

си го знаехме. Такива неща сме направили и по другите 

документи, защото се опасявахме, че може и да ни ги 

вземат, а нас да ни очушкат. Не знаехме... не очаквахме... – 

засече Антонио. 

─ Какво не знаехте? Че ще налетите в нашите ръце ли? 

– подсказа му Вълчан. 

─ Не очаквахме да срещнем хора като вас! – продължи 

той. 

─ Лоши хора! Хайдути! 

─ Не, не! Вие не сте лоши хора! Между вас няма 

разбойници, пирати!... ако бяхте бандити, нямаше да 

запазите съкровището неразграбено. Няма да забравя това, 

как войводата пред всички отсече главата на зарития в 

златото аскер, със заклинание: „Всеки, който посегне към 

съкровището, да бъде посечен като него”. така вие запазихте 

това богатство за всички българи. Вие сте други хора! 

Добри хора! 
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При вас има дисциплина. – наблегна Антонио – Има 

другарство! Всеки си върши работата както трябва и всеки 

гледа да помогне на другите. Гледам, когато чистят конете. 

Много обичам коне. Вашите хора пеят, като чистят конете и 

ги целуват. Човек, който пее, когато чисти под конете и ги 

целува, не може да бъде лош! Лошият човек псува, когато 

рине фашкиите! Това аз ви го казвам! По това много добре 

се познава кой е лош и кой е добър човек! 

─ Че той бил наблюдателен! – удиви се някой. 

По лицата на хайдутите грейна усмивка. Останаха 

доволни от направената оценка. 

─ При вас има добра организация – продължи Антонио 

– Има добри майстори занаятчии, добри специалисти и до 

тях – млади момчи, които се учат на занаят, също както в 

училище – Антонио замълча. 

Вълчан се загледа в него. Наоколо цареше тишина, 

като че ли поляната беше празна. Песента на птичките в 

гората, като църковен хор, допълваше тържествената 

литургия. Челебията се беше присъединил към групата и 

безмълвно наблюдаваше този неочакван край на неделната 

служба на поп Мартин. Антонио се посъвзе. Изправи глава 

и със спокоен и ясен глас продължи: 

─ Войводо, искам да остана при вас! – Не ме блазнят 

съкровищата!... 

Искам да имам приятели! Добри другари! Дружината 

ще има полза от мене. Знам много неща, на които искам да 

науча тези млади момци. Позволете ми да го направя! – 

завърши Антонио. 

Поп Мартин се прекръсти и зачете молитвата. 

Откровението на Антонио замести нравственото поучително 

слово, което произнасяще след литургия в неделя. Попът 

благослови и завърши с „Амин!”. 

─ Амин! – в хор отвърна дружината. 

Никой не помръдна. Вълчан стоеше с наведена глава. 

Стискаше ятагана с две ръце. Стамат и попът се спогледаха. 

В такива моменти Вълчан беше страшен. Димитър се 

приближи към Стамата с желание да му каже нещо, но не 

посмя да заговори. Вълчан ги изгледа изпод вежди. Стоя 

още миг така, отпусна ятагана и се изправи. Тиха въздишка 

на облекчение премина по дружината. Напрежението 

спадна. Вълчан се загледа в Стамата и Димитра. Огледа 

дружината. 

─ Какво има да се прави днеска? 

─ Войводо, хората имат нужда да се поизперат и да се 

изкъпят. Мандрата може да се ползва като баня – предложи 

Стамат. 

─ Добре!... Като е неделя, неделя да е! 

Поляната забръмча като пчелен кошер при хубаво 

време. Слънцето се беше вече вдигнало високо и обещаваше 

топъл ден. Челебията тръгна да се погрижи за охраната на 

бивака. 

─ Стамате! – заговори Вълчан, когато тръгнаха към 

кошарите – Ако извадим от чашите и ги измием хубаво, ще 

може ли да се пие от тях? 

─ Какво имаш предвид? 

─ Има ли опасност някой да се отрови? 

─ Щом се измият хубаво, няма опасност, но по-сигурно 

ще е, ако ги изварим в големия казан на мандрата. 

─ Добре! Подберете и извадете десетина кани, още 

толкова табли и чаши за всички! 

─ Какво ще правиш? – озадачен запита Стамат. 

─ Нали казах, че като е неделя, неделя да е. 

─ Е, и? 

─ Довечера ще пием за съкровището от златни чаши! 

─ Айран? В златни чаши? – Стамат го загледа учуден. 

─ Забрави ли, че някъде има едно буренце? 

Стамат се почеса по тила и се усмихна. 

─  Ш-ъ-т! – Вълчан допря показалеца до устните си – 

Иван ще опече шилета! Довечера ще направим златна 

вечеря! Така както царете са яли и пили от тези чаши! Ха, 

ето и Лоренцо! – италианецът се беше запътил към чешмата 

─ Лоренцо, ела тук! – заговори Вълчан на италиански – Иди 

със Стамат да опишеш това, което ще извадят от 

съкровището! 

Вестта за подготвяната вечеря се разнесе бързо - в 

бивака настъпи необикновено оживление. Петте казана в 

голямата стая на мандрата, сега пригодена за пералня и 

баня, бяха пълни с вряща вода. Подклаждани отвън, за 

няколко часа те можаха да осигурят гореща вода и за 

прането и за изкъпването на дружината. Пред бръснарите 

под големия дъб се източи опашка. Масите в двора, където 

се хранеше дружината бяха потегнати. Целият двор се 

измете като за сватба. След банята, казаните бяха напълнени 

със златните съдове от съкровището за изваряване. 

Измитите табли, чаши, сахани и кани бяха наредени на 

трапезата в двора. 

Стамат се погрижи, откритото в турските каруци вино 

да се пресипе в три от приготвените за айран големи гюмове 

и да се пренесе в двора, без никой да разбере това. Тези три 

гюма бяха поставени от двете страни на местата, където 

сядаха Войводата и поп Мартин. 

Вълчан, поп Мартин и Челебията разпределиха 

смените на караула. Челебията лично провери оръжието на 

всеки поотделно. Патрулните групи бяха подсилени – към 

всяка тройка се прибавиха още по двама, които да се движат 

по на 15-20 крачки зад тях. 

─ Стамате, как е при тебе? 

─ Всичко е наред, Войводо! Конете са почистени, 

напоени и нахранени. Съдовете са вече подредени на 

трапезата, и всичко е както трябва! – усмихна се той. 

─ Колко извадихте? 

─ Професорът ги броеше, той ще каже! 

─ Ето го и него! – обади се поп Мартин. 

Лицето на италианеца сияеше. След него вървеше 

Антонио. 

─ Лоренцо, колко чаши извадихте? 

─ Сто седемдесет и пет и толкова сахана! 

─ Ей, много бе! Ние нямаме толкова хора! 

─ По добре да останат, отколкото за някого да не 

стигне! – обади се Стамат. 

─ Войводо на една от таблите имаше надпис. 

─ Ето я! – допълни Антонио и подаде таблата на попа, 

който се беше пресегнал. 

─ Ние с Антонио го разчетохме – продължи Лоренцо, 

отвори тефтера и се загледа в него. 

─ Надписът е на гръцки! – каза поп Мартин. 

─ Най-напред пише – зачете Лоренцо в тефтера – че 

таблата заедно със седем чаши и една кана е изработена в 

Амфиполис по поръчка на Антиох, за цар Котис! 

─ Да, така пише! – потвърди поп Мартин. 

─ Има още един надпис – поясни Лоренцо – 

Преведохме го по смисъл: според него „Цар Садалас е 

събрал всички златни съдове и скъпоценности от двореца в 

Астика и ги е укрил в това скривалище под крепостта, за да 

ги запази от римляните” – заключи професорът. 
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─ Очаквам, че и по други съдове ще намерим надписи 

– добави Антонио. 

─ Добре! А сега да видим какво става в двора, че 

прегладняхме! – каза Вълчан и всички тръгнаха към 

кошарите. 

Усмихнат и доволен, Иван ги посрещна пред вратата. 

─ Войводо, всичко е готово! Добре е да започнем, 

докато чевермето е топло! – предложи той. 

─ Стамате, ударете камбаната! 

Приятният звън на импровизираната камбана огласи 

простора. Хайдутите като че ли само това бяха чакали. От 

всички страни на поляната и откъм гората заприиждаха 

стройни, стегнати и пременени момци в хайдушките си 

дрехи. Всеки беше препасал ятагана си, а някои бяха 

затъкнали и пищовите си в пояса. 

─ А бе, вие да не сте тръгнали на сбор? – изненадан ги 

заоглежда Вълчан. 

─ А-а, Войводо, на такъв моабет не се отива в дрипи! – 

отговориха първите, доближили се до него, но тихо на 

български да не чуе Челебията. 

Всички се събраха и се подредиха на групи, както 

Челебията беше разпределил цялата дружина. Майсторите 

бяха с чираците си. 

Иван отвори вратата и като домакин ги покани да 

влязат. Пръв влезе поп Мартин и благослови трапезата. 

Вълчан, Челебията и Стамат влязоха заедно, следвани 

от Георги, незаменимият адютант на Челебията. За всекиго 

имаше златен сахан и златна чаша. По следата на трапезата 

по дължината й бяха разпределени златни кани пълни с 

айран. Всички в захлас се заглеждаха в златните съдове 

украсени с шарки. 

Михаил стана от мястото си, с двете си ръце вдигна над 

главата един нов лъскав ятаган и тръгна към мястото на 

Войводата. Очите на всички се насочиха към него. 

─ Какво е това? – запита Вълчан, когато Михаил се 

спря пред него. 

─ Войводо, направихме ти този ятаган от железата 

изхвърчали при съкровището. Много е як! В твоята ръка 

няма да се огъне пред нищо! Желаем ти здраве и да го 

носиш! – Михаил подаде ятагана през масата. 

Вълчан стана прав и с две ръце пое подаръка. Огледа 

от всички страни роговата дръжка, украсена със седеф, и го 

стисна здраво в дланта си. Дръжката легна в ръката му като 

по мярка. Със замах го вдигна над главата си да усети 

тежестта му и го развъртя на всички страни. Разхвърчаха се 

отблясъци като искри. 

Откъм другия двор, там където бяха мандрите и 

кухнята, се зададоха готвачите. Върху златни табли 

поднесоха печени агнета. 

─ О-хо-о! – тихо възклицание премина по целия двор. 

Първата табла поставиха пред Войводата. 

─ Донесете празни кани при мене! – прошепна Вълчан 

на готвача, който наместваше подноса пред него. 

─ Готови са, Войводо! Ето зад тебе Стойко ги държи в 

ръцете си! – пак тихо му отговори той и се усмихна. 

Готвачите знаеха какво има в гюмовете. Поп Мартин 

вдигна кръста, изрече набързо молитвата, благослови и 

погледна войводата. Вълчан изтегли ножа си и го заби в 

шилето. Подаде по парче месо на седящите до него и сам 

отхапа една хапка. Наред по трапезата отговорните на 

групите – майсторите последваха примера му. Започна се 

яденето. Вълчан се обърна към застаналия зад него с двете 

празни златни кани в ръце: 

─ Наливайте, но само по два юза! (около 200 грама) 

─ Какво е това? – изненадан запита Челебията, когато 

му поднесоха пълната с вино чаша. 

─ Почерпка от твоите аскери! – отговори му Вълчан. 

─ Но аз вино не пия! – смутено рече той. 

- Ти може и да не пиеш, но войниците ти са попийвали! 

– нали знаеш, къде намерихме бурето. 

Челебията наведе глава смутен. След първата 

наздравица, чашите продължиха да се пълнят с айран, който 

се лееше без мярка и правеше чевермето и топлия хляб още 

по-вкусни. 

(Тази „златна” вечеря щеше да се вреже дълбоко в 

паметта на всички. Из цяла Странджа се разнесоха какви ли 

не истории за този гуляй, който бил продължил цели седем 

дена. Допълвани от народа, историите се разказват и до ден 

днешен. Когато обикалях из Странджа, един стар иманяр ми 

разказа за „златната” вечеря. Той така се вживяваше, като че 

ли сам е присъствал. Беше намерил белезите „Магарето” и 

„Камилата”. Поискал съдействие от археолози, но те му се 

изсмяли, заплашили го със затвор и го изгонили. Поиска от 

мен съдействие, като изяви готовност да ме заведе и покаже 

белези и входове, но и аз не получих подкрепа от властите. 

Оттогава тази тайна и мъката, че не му вярват, тежат на 

сърцето му. След време научих, че археолозите сами 

тръгнали да търсят „Магарето” и „Камилата”! /Вж. „Змей-

Кале”, книга втора/ - б.а.) 

Гуляят беше в разгара си, когато в гората откъм пътя 

изтрещя пушка. Глъчката замря. Всички наскачаха. От 

гората проехтя силен вик: 

─ Войводо-о! Наши са!... – изскочи един от караула. 

Зад него Вълчан позна Игнатя по белия му кон, а след тях, 

не повярва на очите си, яздеха Стефан, Найден и Кольо, 

пратениците до Султана, следвани от още седмина. Вълчан 

излезе напред да ги посрещне. 

─ Войводо, водя ти гости! – вместо поздрав подвикна 

весело Игнат и скочи от коня. 

─ Видях, видях, Игнате! – те се прегърнаха за поздрав 

и Вълчан протегна ръце към цариградските пратеници – А 

това не са ли нашите момчета от Цариград – позна ги и 

строго запита – Защо ги водите? 

─ Трябваха ни хора, Войводо, а от тях по-верни не 

можахме да намерим! – отвърна Стефан. 

─ Какво докарахте? 

─ Цял керван! Шест чифте каруци със стока! Всичко, 

което поръчахте и малко повече! Оставихме ги при Иван. 

─ Ха, добре сте ни дошли! – Вълчан ги прегърна 

поотделно и ги покани да влязат. 

─ Какво е това? Какви са тези жълти канчета? – 

изненадан запита Стефан. 

─ От новото съкровище са! – поясни Стамат – Ха, 

заповядайте! 

Настаниха гостите с лице към войводата и поставиха 

пред тях по един златен сахан и чаша. 

─ Това вино е Сафааланско! Такава лоза има само в 

този край! Усетих го по миризмата! – отсече Стефан, докато 

им пълнеха чашите. 

─ Как стигнахте в Цариград? – запита Челебията. 

─ Челеби, носим ти писмо от Султана! – вместо 

отговор рече Стефан, откопча голямата си паласка, извади 

запечатан плик и му го подаде. 

─ И един пакет! – допълни Кольо и го поднесе. 

─ На Топ капия ни спряха. – продължи Стефан – 

Показах писмото, което Челебията ни даде, че като се 
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разтърчаха ония ми ти аскери, в чудо се видяхме. Докато се 

усетим, началникът им застана на кон пред нас, а други 

двама отзаде ни. 

─ Да вървим! – изрече той и ни заведе право в 

Султанския сарай. Там пак се разтърчаха. Докато слезем от 

конете, дойдоха цяла дружина войници. Началникът ме 

запита: 

─ Къде е багажът? 

─ На трите коня! – му посочих. Спуснаха се към 

конете. Като развързаха сандъка и го дръпнаха, той се 

изхлузи от ръцете им и за малко да се пръсне на земята. 

─ Какво е това? – извикаха войниците – Много тежи! 

Поведоха ни по дълги чардаци, през едни големи стаи, 

през една врата, че през друга, не помня колко бяха вратите. 

Накараха ни да чакаме в един голям салон с дълги пердета, с 

кьошкове покрай стените. През прозореца се виждаше 

морето. От една врата излязоха двама, огледаха ни и ни 

извикаха да влезем, ама още отвънка ни накараха да оставим 

пушките, а тия ни запитаха дали не носим пищови. Отвътре 

излязоха други, които подеха сандъците, а тези дето ни 

водеха останаха отвън. 

Спряха ни по средата на една дълга червена пътека. 

Пред нас оставиха сандъците, а те застанаха от двете страни 

на пътеката. По едно време, не помня колко сме чакали, 

излезе мъж на около 45 години, с голяма гъста, черна като 

катран брада. На феса му се подмяташе голям лъскав камък, 

окачен на копринен пискюл. Носеше черни градски гащи и 

ботуши. Яката на палтото му беше насипана с диаманти. Аз 

се загледах в него. Вървеше рязко и отведнъж спря. Нещо го 

беше стъписало. Следваше го възрастен мъж. Всички се 

бяха поклонили доземи и никой не вдигаше глава, само ние 

тримата стърчим прави. 

─ Султанът! – пошушнах на моите и тримата 

захлупихме мутрите си като направихме теманетата, на 

които ни научи Челебията. Погледнах под очи, видях – 

Султанът се усмихна, бързо премина две-три крачки и 

седна, но така и не разбрах стол ли беше това, кьошк ли, или 

нещо друго! 

─ Какво ми носите? – отведнъж запита Султанът. 

─ Дар от Ибрахим паша! – отговорих и като се 

изправих, измъкнах от пазвата писмото – И това писмо! 

─ Дай го! – отсече Султанът. 

Крачнах да му го дам, но един ме хвана за ръкава, 

дръпна писмото от ръката ми и го занесе. Когато го 

подаваше, едва не полюби килима пред султанските крака. 

Султанът разгъна писмото и почна да чете. След малко ни 

погледна и нареди да отворят сандъците. Хората му се 

спуснаха да изпълнят заповедта му, но не можаха, нали ние 

ги бяхме запънали и отстрани. Тогава ние клекнахме всеки 

пред един сандък и ги отворихме. 

─ Ай-й! – изненадаха се пашите, когато пред очите им 

блесна златото. Султанът сам стана и дойде при нас. Загледа 

се в сандъците. Разрови лирите, взе няколко в ръцете си и 

почна да ги разглежда. 

─ Ашкулсун! – рече той, подаде лирите на възрастния 

мъж, който вървеше след него, и му рече – Синът ти свърши 

хубава работа! 

─ Това е баща ми! – пошушна Челебията на Вълчан – 

Той е хазнатарят на Султана! 

Вълчан стреснат го изгледа. 

─ Нищо, нищо! – рече Челебията – Продължавай 

Стефане! 

─ Да се нахранят и да се настанят да починат! А утре 

ги доведете да им дам отговор! – нареди властно Султанът и 

излезе. 

Възрастният човек накара да затворят сандъците. 

Понесоха ги пред него. Изведоха ни в други стаи и там ни 

донесоха да ядем. Още не бяхме свършили с вечерята и при 

нас дойде възрастният човек. Покани ни да му гостуваме. 

Заведоха ни. Къщата му е до самия Сарай. На двора ни 

посрещна старецът и ни покани да влезем. 

Откъде мина тъй и не разбрахме. Беше весел, добър и 

духовит човек. Въведе ни в голяма стая на втория кат. Там 

имаше много канапета, маси и дървени рафтове, наблъскани 

с тефтери и книги. Имаше много прозорци и отвънка голям 

чардак. Донесоха ни сладко и шербет. 

Пожалехме сами да си оправим конете, че те не 

познават чужди хора и може да ритнат някого. 

─ Те са под сайванта и още не са разседлани! Елате, ще 

ви покажа къде да ги вкарате – рече старецът и ни изведе 

през друга врата. 

─ Хапнахте ли си добре? – запита Челебията. 

─ Царски! 

Вълчан погледна наоколо и едва сега забеляза, че 

цялата дружина се беше събрала около тях и слушаха 

разказа на Стефан. 

─ А бе, какво сте зяпнали? Месото ще изстине! – 

подвикна им той. 

─ А-а, тука е по-интересно, Войводо – отговориха 

предните. 

─ Много ни беше страх да не вземат да разседлават 

конете и да намерят нашето злато, което носехме за Уста 

Васил. Как щяхме да се оправдаем, че не сме го откраднали 

от Султанското? – продължи разказа Стефан – Когато 

видяхме конете си, олекна ни. Старецът ни показа къде да ги 

вкараме – един голям и много хубав обор. Отвори една 

стаичка и каза, че там можем да оставим седлата и багажа 

си. Имаше голям кьошк, постлан с дюшеци и възглавници 

покрай стената. Може ли и ние тука да спим, да сме близо 

до конете? – го запитах. Старецът се усмихна: 

─ Добре, може и така. Хайде, разполагайте се! – рече и 

излезе. 

Ние набързо прибрахме седлата и багажа, оправихме 

конете и тъкмо се настанявахме, кой къде ще спи, когато 

старецът пак дойде. Двама души след него носеха одеала, 

нови възглавници и чаршафи. 

─ Ама... – отворих уста да проговоря, но старецът ме 

превари: 

─ Като се оправите, елате в градината, ще ви чакам в 

беседката да си поприказваме! 

„Ха! Втасахме я” – спогледахме се ние. – „Ами ако 

почне да ни разпитва!” 

─ Само аз ще говоря! Вие ще се обаждате, ако пита за 

нещо познато! – казах на моите. 

В беседката старецът вече ни чакаше. Донесоха ни 

кафе. 

─ Лесно ли стигнахте до тука! – запита той. 

─ Лесно. Пътят беше чист! – отговорих бързо. 

─ Как е Ибрахим? 

Спогледахме се. 

─ Ибрахим паша! – уточни старецът. 

─ А, а, добре е! Всички сме добре! – отговорих веднага, 

като се сетих, че за тебе пита, Челеби. 

─ Как намерихте съкровището? – запита той. 

─ Бая зор видяхме! – обади се Кольо. 



  
4422  

Като разбрах, че много е запален по съкровища, 

започнах да му разказвам открай до край как сме го търсили 

по документа, как сме го намерили, как сме го вадили и така 

разтягах приказките, че да се чудиш откъде ми идваше на 

акъла всичко това, но исках така да стане, че за друго да не 

остане време. Старецът само цъкаше и слушаше много 

внимателно. Когато слънцето беше зайдело вече, един слуга 

дойде и каза, че вечерята е готова. Старецът ни пожела лека 

нощ и ни остави сами. 

На сутринта пак дойде. Донесе писмото, дето ти го 

дадох, Челеби, и каза, че вътре всичко било написано. 

─ Вие откъде сте? – запита отведнъж. 

─ От Кадънкьой! – рекохме тримата, както се бяхме 

наговорили. Познавахме добре селото, сега, като минахме 

през него, още веднъж го разгледахме и можехме да му 

кажем много неща – Насам не спирахме, защото се 

страхувахме за съкровището, но на връщане ще спрем за 

малко. 

─ Тука из Цариград имате ли работа? 

─ Ще обиколим пазара, да понакупим малко копчета и 

други неща, че дрехите ни малко се поокъсаха – обади се 

Найден. 

─ Ха! Защо ще купувате от пазара? – изненада се 

старецът – Колко души сте низами? 

─ Сто и двайсе! Без началниците! – отговорих. 

─ Добре! – каза старецът. Сега излезте се поразходете 

из чаршията, но няма да купувате нищо! Утре като тръгвате, 

ще уредим нещата! Довечера се приберете навреме. В 

салона ще има храна. Аз може и да не мога да дойда, но утре 

сутринта ще ви изпратя – рече той и ни остави сами. На 

вратата се обърна и каза ─ На портата съм казал да ви 

пускат! 

Останали сами, отидохме в стаичката да обмислим 

какво да правим. Сметките ни съвсем се объркаха. Първата 

мисъл беше как ще се обадим на уста Васил. 

─ Сега като излезем, право при него! – предложи 

Найден. 

─ Та ако ни проследят, да разберат какви сме!  - го 

засякох. 

─ Ще излезем на чаршията. Ще се пръснем и ще се 

съберем при моста на рибния пазар. Там има много народ и 

ако ни следи някой, ще ни изгуби, а до уста Васил оттам е 

много близо – предложи Кольо – Бачо Стефане, да си 

напълним джобовете и паласките с лири и да ги занесем на 

уста Васил – допълни той. 

─ Джобовете много ще увиснат, ще личи. Само в 

паласките. Все едно, че са пълни с патрони! – реши Найден. 

Напоихме конете, турихме им сено. Пристегнати 

здраво с каишите с паласки пълни с лири, излязохме от 

къщата. Войникът на вратата ни отдаде чест. След два часа, 

по живо по здраво, стигнахме при уста Васил. Беше в къщи. 

Когато изпразнихме паласките, майсторът ахна. Много 

събирали пустите му паласки. Чудехме се защо толкова 

много тежат. Разказахме му всичко от игла до конец. 

─ За един ден няма да мога да накупя всичко! Пък и 

хора ще трябват, каруци ще трябват! 

─ В Цариград има наши момчета! Защо да не ги 

съберем и да дойдат с нас? – посказах му. 

─ И на мен това ми беше в акъла! – засмя се Уста 

Васил – Така ще сторим. Те ще намерят и коне, и каруци. С 

лири в Цариград всичко може да се купи. Утре до обяд 

каруците ще бъдат в двора, пълни и със запрегнати коне. 

Хайде тръгвайте, че да не ви свари някой при мене! 

Взехме по лира, колкото да се почерпим по пазара. 

Прибрахме се рано след пладне. Прегледахме конете и 

бяхме полегнали, когато слугата дойде и ни покани за 

вечеря. Наядохме се и легнахме да спим. 

На сутринта вече бяхме оседлали конете, разтребили 

стаята, и ичакахме готови за път. Старецът отново дойде. 

─ Ето ви тескере за Топ капия и за из пътя. Ако ви 

стане някъде нужда от нещо, показвате го на бея. Вътре 

пише да ви се дава всичко, каквото поискате – обясни 

старецът и ми подаде изписан лист и пакета за тебе, който 

ти дадохме, Челеби. 

─ Вънка ви чакат три каруци, на тримата по една! – 

продължи старецът и се усмихна на нашата изненада – 

Конете ще вържете по два след всяка каруца. Натоварили 

сме зимни униформи за 120 низами и за началниците ви. 

Зима иде, ще трябва да имате добри дрехи. 

─ Хъ, ами сега? – намигнахме си ние. 

Набързо хванахме по два коня и излязохме. Отвън бяха 

спрели три чифте чергалии каруци, запрегнати с хубави 

здрави коне. Пред всяка каруца чакаше аскер. Сбогувахме се 

със стареца, като му целунахме ръка. 

─ Аллах да е с вас! – благослови той. 

Качихме се и потеглихме. По пътя се озъртахме, дали 

някой не ни следи. Спряхме на едно място, уж подреждаме 

нещо. Сетне пообиколихме малко из Цариград, та да мине 

още време, и да не чакаме пред портите на Уста Васил. 

Свихме по неговата уличка. Той ни чакаше пред портата и 

много се изненада, като ни видя с каруците. 

- От много глава не боли! – рече, като научи каква е 

историята. 

В двора ни чакаха още три каруци и седем души, 

готови за път. Момчетата поеха каруците. Оставихме на 

Уста Васил торбата с останалите лири, да помага на 

българите да се учат на занаят. Разцелувахме се и – на 

конете. 

На Топ капия, като показах тескерето, войниците 

застанаха мирно. Началникът, който ни изпрати, беше 

същият, дето ни посрещна и беше много доволен, че той ни 

е завел в сарая. Пожела ни добър път и да се завърнем 

здрави и живи. Така напуснахме тържествено Цариград. 

По пътя не срещнахме нищо страшно. В Сафаалан пак 

показах тескерето и оттам – право при наш Иван. Храната 

ни стигна чак до село, защото и Уста Васил беше турил 

нещо в колата. Оставихме багажа при Ивана и дойдохме и 

ние де пийнем айран със златни чаши! 

В двора писнаха две гайди. Костадин откри в 

дружината добри музиканти, на един направи гайда и го 

научи да свири. Другите бяха кавалджии. Двамата с Минчо 

си допаднаха и имаше ли повод, винаги двамата грабваха 

гайдите. Дико Северняка поведе хорото. Никой не чакаше 

покана. 

─ Султанът ми пише хубави неща. Много е доволен! – 

каза Челебията на Вълчан – но за това после! 

Войводата посегна към каната с вино. Наля на попа, на 

Стамата и на Стефан. Челебията предпочете айран. 

Веселбата продължи до смрачаване. Челебията се беше 

прибрал в палатката си, беше прегледал подаръците от баща 

си и за кой ли път препрочиташе дългото му писмо под 

светлината на борината, а Малкият Колю до късна нощ 

разказваше за срещата си със Султана. 

Каква вълнуваща неделя! 
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От рано хората бяха по местата си както при първото 

влизане в тунела. Вълчан ги огледа поред. Срещаше все 

бодри и усмихнати лица. 

─ Литургията свърши работа! – прошепна попа. 

─ Но и вечерята си я биваше! – отвърна той. 

─ Е, тогава да вървим! 

Пръв тръгна Киро с две запалени факли. След него се 

проточи пак процесията по влизането в тунела, само кучето 

го нямаше. 

─ Киро, виж дупките! Няма ли да втикнеш борините 

вътре? – закачи го Христо, когато влязоха в стаята при 

съкровището. 

─ Мъжко магаре веднъж се лъже! 

─ Хайде момчета, почвайте от този край! – подкани ги 

Стамат – И умната, да не стане беля! 

Приятният звън на монетите огласи стаята. 

─ Христо, сънувал ли си някога, че ще ти падне злато, с 

лопата да го ринеш? – на свой ред го закачи Киро. 

─ Злато не съм сънувал, но знам, че ти ще ми светиш! – 

отговори му Христо и сипа поредната лопата в дисагите. 

─ Стига! За да мога да ги вдигна! – Михаил нарами 

дисагите и ги понесе към магарето. 

Отвън при чешмата, висчко тръгна по определения път. 

От дисагите в кошове и от корито в корито до чешмата. Там 

ги измиваха последно под чучура и ги окачваха на кантара. 

Антонио теглеше с двама помощници, а Лоренцо 

преглеждаше и вписваше килограмите в тефтера. Златото и 

монетите натовариха в 14 каруци. Дойде ред на съдовете. 

─ Тях Лоренцо ще ги описва един по един, като ги 

праща по каруците! – каза Вълчан на товарачите – и ще 

пише кой съд в коя каруца е. Хайде,, почвайте от най-

малките канчета и саханите, които останаха. Тия дето 

извадихме за вечерята, горе ще ги опишем отделно най-

накрая. След тях ще изнасяте таблите и малките кани, и 

накрая – амфорите и големите кани дето са наредени покрай 

стената, зад канчетата! 

До смрачаване не можаха да натоварят всичко. 

Миенето ги забави. Стамат стоеше при чешмата и държеше 

всеки съд да се мие отделно. 

Товаренето привърши на втория ден след обяд. 

Натовариха двайсет и четири каруци. Съдовете обвиваха 

обилно с трева. Тъпчеха ги и отвътре, та да не се повредят 

при друсането по пътя. 

Когато изпразниха стаята от съкровището, видяха 

голяма желязна решетка през която се беше изтичала водата 

от миенето. Под решетката се разкри тунелът. Той се оказа с 

добре запазени стъпала и излизаше долу над реката. 

Изтичащата вода определи мястото на изхода му, но пътека 

от реката към тунела нямаше. На тази находка най-много се 

зарадваха овчарите, че ще имат пряк излаз на пътя към 

града, но радостта им беше кратка, защото през тунела 

можеше да бъдат изненадани от врагове и затова решиха и 

го зазидаха. 

Като оглеждаше процепа, от който падна желязната 

стена, Димитър забеляза прокрадващи се светлинки. Излезе 

отгоре и намери мястото, от което беше спусната вратата. 

Вълчан се приближи. 

─ Войводо, ето оттук е вкарана тая ужасия, зимъс ще 

дойда с момчетата и ще разбера как е била спусната и какви 

са и били ключалките. И на нашите съкровища ще направя 

такива капани! 

─ Добре, Димитре, но трябва най-напред да направим 

скривалището! 

Вълчан дари овчарите със злато, което многократно 

надхвърляше стойността на кошарите, овцете и всичката им 

стока, като им заръча да не продават шилетата, а да 

направят много саздърма, сирене и кашкавал за дружината. 

На всекиго войводата остави за спомен златната чаша, с 

която беше пил на вечерята. 

На третият ден, необезпокояван, керванът стигна до 

поляната близо до „Ченгене скеле”. Тук беше най-голямото 

им хайдушко скривалище: големи подземия с изходи от три 

различни страни. Единият от изходите беше високо над 

водата в отвесния бряг и там бяха направили подвижно 

скеле. То даде и името на скривалището „Ченгене скеле”. 

Съвпадението на името с това на пристана „Ченгене скеле” в 

Созопол им гарантираше голяма сигурност. Встрани от него 

– в скалата имаше дупка, която водеше в задънена, суха 

просторна пещера. Нея Димитър предложи за скривалище 

на съкровището. 

Докато керванът се устройваше на поляната, Димитър с 

момчетата си се зае да проучи пещерата. Той остави трима 

души в общата пещера, където преспиваше дружината, да 

слушат откъде Димитър ще почука по стената та да 

определят мястото на пробива между двете пещери, който 

трябваше да направят. Двамата с Киро се спуснаха с въжета 

от брега до дупката над реката и влязоха в нарочената за 

скривалище пещера. 

Димитър поразчисти пръстта, докато стигне до скалата 

и удари три пъти с чука. Отговор не се чу. Премести се два 

метра надясно и пак почука. И тук – без отговор. Отдръпна 

се наляво и пак почука. Веднага от другата страна му 

отговориха. Димитър се премести още по на ляво и пак 

почука. Този път отговорът беше по-ясен и по-отчетлив. С 

неколкократни почуквания наляво и надясно, той определи 

къде стената е най-тънка за да направи там отвора, и даде 

уговореният сигнал. Момчетата не чакаха покана. Веднага 

набиха шилото. Димитър се ослуша. 

─ Киро, така както започнаха, май оттука ще излезем. 

Двамата огледаха пещерата. Тя беше много по-голяма 

от стаята, в която беше съкровището. Имаше място за още 

две такива съкровища. 

─ Майсторе, как ще затворим дупката, та хем да е 

затворено, хем вътре да не се спарва? 

─ Скалата е от бял камък, наклонът отгоре е голям. 

Дупката е високо над реката и наклонът й е навън и няма 

откъде да влезе вода, а варовикът попива влагата и няма 

страшно, но ще оставим и отдушник, та като влизаме, да 

може да се диша. 

Докато оглеждаха пещерата, другите работеха 

здравата. Ударите от токмаците се чуваха все по-ясно и по-

силно. Димитър наостри уши. 

─ Йордан блъска с гголямата бургия за лахъми! – 

определи той и прекара ръката си по скалата. На едно място 

я спря и зачака. 

─ Бургията е много близко. Пази се! – предупреди той 

Киро и отскочи встрани. 

Киро едва успя да направи две крачки назад. От 

стената на пещерата се откърти голяма плоча и дългата 

бургия изскочи от дупката. 

─ Това само Спиро може да го направи! – възкликна 

Димитър. 

─ Майсторе, бургията стърчи две педи, а цялата бургия 

е два метра. Значи стената е дебела около метър и половина! 

– пресметна Киро. 
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─ Удари я с чука да се върне, та да я извадят, но леко 

да не нараниш някого. 

Киро удари два-три пъти. Бургията хлътна навътре и 

веднага я издърпаха от другата страна. От дупката излезе 

струйка прах. 

─ Майсторе, през дупката духа! Пещерата ще се 

проветрява! – радостно извика Киро и приближи факлата 

към стената. 

─ Свети, свети! – чуха те, че някой извика от другата 

страна. 

Киро бързо отстрани факлата. 

─ Грънци свети! – извика друг глас. 

Киро бързо пак постави факлата пред дупката. 

─ Как да не свети, бе? Я погледни! Светлината ще ме 

ослепи! 

Киро пак дръпна факлата настрани. 

─ Къде свети бе? Нищо се не види! 

─ Киро, не си играй! Ще ги скараш! – намеси се 

Димитър. Светни им! 

─ Гледай, чак на ръката ми свети! – чуха отново 

гърлестия глас на Спиро. 

Киро се приближи до дупката и извика: 

─ Ще отваряте ли или да се връщаме? 

─ Ще отворим, но докато излезете оттука, ще 

огладенеете – чуха отговора. 

Димитър и Киро се върнаха откъдето дойдоха. В 

пещерата пред дупката свариха Войводата и поп Мартин. 

─ Димитре, как е вътре? 

─ Войводо, всичко е наред. Място има! До утре ще 

отворим пробива и ще можем да подготвим мястото. 

За три дни тунелът беше пробит и разширен. Сега вече 

и магарето с товар влизаше свободно в пещерата. 

Пренасянето и подреждането на съкровището им отне 

дванайсет дена. Димитър с момчетата си остана още пет 

дена в пещерата. Отвън стоеше караул и не пускаше никого 

да влиза при тях. 

Лятото си отиваше. Трябваше да се мисли за 

презимуване. Олекналият от товара си керван потегли към 

старите убежища... 

 

9.  ЗЕСТРАТА 

 

Дойде есента. Заваляха дъждове. Зимата вече хлопаше 

на вратата. Дружината спря на бивак във високопланиско 

яташко село в околностите на Текенджа. Вълчан разреши на 

тези, които бяха от близките райони, да прекарат зимата при 

своите, като ги награди богато. Заръча им през март отново 

да се върнат в дружината. На всички, в чиито села имаше 

майстори абаджии, раздаде от донесения от Цариград плат, 

за да им ушият нови униформи по даден от Челебията терк. 

В други села Вълчан откри шивачници, дето шият дрехи за 

дружината. 

В голямата къща на верният ятак Иван се настаниха 

Вълчан, поп Мартин и Челебията. Предизвестени, селяните 

се бяха подготвили за гости през зимата. Стою покани 

италианците да му гостуват и прие още двама от караула. 

Селото се оживи. Хората се развеселиха. Дългите зимни 

нощи се огласяха от момински песни по седенките. 

Челебията държеше караула изкъсо и всяка вечер по две 

тройки патрулираха из селото. През свободното си време се 

въртеше из двора на хазаина, около конете и му помащаше в 

работата. 

Вълчан отдели десетина души от тези, които бяха от 

далечни райони и нямаха наблизо роднини, и организира 

малка конна хайдушка чета. Облечени вече като български 

хайдути, те шетаха под неговото име – Дружината на 

Вълчан войвода. 

Тя действаше в отдалечени от Текенджа райони за да 

отвлича вниманието от яташкото село и откликваше на 

всички сигнали за бедствия. Поддържаше духа на българите 

и всяваше ужас сред поробителите. Тяхна работа през 

зимата беше: опожаряването на един бейски чифлик край 

Факия, унищожаването на два турски кервана с реквизирана 

стока от българските села, като стоката беше върната на 

селяните. Наказани бяха двама заптии и един онбашия, един 

ходжа. 

Чрез пратеници, групата поддържаше връзка с 

войводата и Вълчан зорко следеше дейността им. 

Лагеруваха в мандрите и саите по високите места. 

Едно не му излизаше от акъла на Вълчан и човъркаше 

сърцето му. След литургията при съкровището, Лоренцо 

заяви, че е професор по история и че знае какви народи са 

живели по Българските земи. Той намери сгода и един ден 

покани професора и Антонио да му гостуват на кафе, за да 

си поприказват. 

Като се разположиха в голямата одая на Иван и той 

поднесе кафето, Вълчан запита професора: 

─ Лоренцо, ти каза, че си професор по история и знаеш 

историята на България. Я разкажи нещо, да чуем какво 

знаеш? 

Лоренцо се усмихна доволен от това, че Войводата 

прояви интерес към науката и познанията му. 

─ Какво искате да знаете? – запита той. 

─ Всичкото, което знаеш за България и за българите! – 

допълни поп Мартин. 

─ Но историята е много голяма! Не може да се разкаже 

за един ден! 

─ Зима сме! Дни и дълги нощи – колкото щеш! Така че 

време има! – заяви Вълчан. 

─ Историята на България и на българите е много дълга. 

Повече от пет години се занимавам с нея! Така открих и 

документите – започна професорът – Вие Българите сте 

много стар народ. Корените ви се губят някъде преди 4-5 

хиляди години. Като съдя по документи и истории – на 

колко места по земята съм срещал, че е имало българи и 

българска държава, склонен съм да вярвам, че в миналото 

българите са имали не една голяма и силна държава. – 

Лоренцо замълча, допи кафето и се настани удобно. – В 

едни китайски хроники срещнах, че много ги е било страх от 

българите. Това означава, че стара България е имала обща 

граница с Китай. Не можах обаче да установя дали оттук са 

отишли до Китай, както Александър Македонски от 

Македония е стигнал чак до индия, като е покорявал всички 

народи, или коренът на българите е от азиатски произход и 

оттам сте се разселили към Европа. Рових се много. Търсех 

и сравнявах думи, имена, местности и реки, и какво ли не. 

Вие например наричате планината „Балкан”, а и целият 

полуостров е кръстен от Българите „Балкански”. Тази дума 

„Балкан” е чисто българска. Тя не се среща нито в 

латинския, нито в гръцкия или други езици. Някои я смятат 

за турска, но не е турска, защото тази дума я има по места, 

докъдето турци не са стигали, а българи е имало. Турците са 

я взели от българите. Вие, българите, като траките, които са 

живели по тези земи, сте конни народи и сте притежавали 

най-хубавите и най-бързите коне в света. 
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─ А хубави коне може да има само народ с висока 

култура! – добави Антонио. 

─ Те действително са имали висока култура! Имали са 

и писмо, и са били страшни войни. Никой не е могъл да 

излезе насреща им. С бързите си коне са се явявали там, 

където врагът не е очаквал, и са го разбивали. Били са 

непобедими! – допълни професорът. 

─ Народ, който е могъл да изработи „тавата” която 

падна пред съкровището, е бил с много висока култура и 

познания – засече го Челебията – Такова оръжие не може да 

го изработи прост народ. 

─ А съкровището, което намерихме – тези великолепни 

златни съдини, показват не само висока култура, но и това, 

че тези царе и тази държава са били много богати. А по 

надписа на таблата можем да съдим, че тези царе са били 

силни царе! Защото на слаб цар не се подаряват такива 

скъпи златни подаръци – продължи Лоренцо. 

─ Нали видяхте, какво беше изрисувано по златните 

съдове. Каква красота! – възхитено подчерта Антонио – 

какви великолепни дрехи са носили жените им! 

─ И колко са били красиви! – обади се Челебията. 

 

Тези събирания, на чашка кафе в голямата одая на 

Иван, продължиха през цялата зима. Лоренцо се оказа 

неизчерпаем източник по история. Разказа им за Римляни и 

Византийци. За император Анастасий и за Юстиниян, който 

на територията на България е заровил много и големи 

съкровища, които ако имат късмет, ще открият. 

 

Една вечер поп Мартин и Стою бяха излезли из селото 

– на седянка да поседнат, и охраната да проверят. Вълчан и 

Челебията, останали сами в къщи, се бяха увлекли в 

разговор и очакваха вечерята. Навън валеше пухкав сняг. 

─ Вълчане, ще ми се да ти доверя нещо и да искам 

съвет от тебе – заговори Челебията и го погледна. 

─ Кажи, какво ти тежи? 

─ Ами..., знаеш ли..., не искам да се връщам в 

Цариград. Каил съм другаде да се уредя. Живял съм в 

Париж. Иска ми се да се задомя. 

─ Ами това е най-лесното, което може да се направи – 

успокои го Вълчан. 

─ Не е баш така! ... Харесал съм си една мома, но тя не 

е туркиня. Българка е и не знам дали ще се съгласи да се 

омъжи за друговерец. 

─ Хубаво е, че на мене казваш най-напред. Кое е 

момичето? 

─ Ами..., ами... – запъна се Челебията – момата е 

щерката на нашия ятак. Стойка. 

─ Да не си я закачил? – строго го изгледа Вълчан. 

─ Сакън, не съм! Тя нищо не знае! Ако ти не си 

съгласен, ще забравя тази хубост! Хубава е като гюл! Пълни 

ми душата като я гледам да ходи из двора. 

─ Добре! – поомекна Вълчан. 

Гаврътна наведнъж пълна чашка люта ракия, която 

Иван му беше напълнил, и се замисли. Челебията не посмя 

да продума повече. 

─ За тази работа ще трябва най-напред да се поговори с 

бащата – Вълчан помълча малко и повтори – Хубаво стори, 

че пред мене се откри. Ще говоря с Иван! 

На другия ден Вълчан не излезе из селото. Цял ден 

стоя до прозореца. Наблюдаваше какво става по двора. 

Гледаше Челебията как помага на стопанина. Досега си 

мислеше, че той ходи само да наглежда конете в обора, но 

днес се увери, че младият турчин се грижи и за добитъка. 

Вълчан забеляза, че Стойка се поспирва и скришом се 

позаглежда в работещия из двора другоземец. 

Вечерта Вълчан изпрати попа и Челебията да се 

разходят из селото. Покани хазаина на чашка ракия да се 

поразговорят. 

─ А бе, гледам, Челебията много се върти около тебе и 

в обора. Не те ли притеснява с нещо? Не ти ли пречи да си 

гледаш работата! 

─ Какво ти пречене? Близо два месеца така се е 

запретнал за работа и така хубаво я върши, че спокойно 

мога всичко да оставя на него, да се не начудиш! Коскоджа 

ми ти турски ага, пък работи по-добре от българските 

аргати. 

─ Това е добре! Мене ме е страх да не ти додява, като 

се върти все около тебе. 

─ Бе какво ти додяване? Приятно ми е – хем си 

приказваме, хем работата спори! 

─ Е, щом е така, да ти помага, докато сме тука, че 

напролет като хукнем, ще останеш самичък. Ха, наздраве! – 

подкани го Вълчан и му напълни чашката. 

Когато си замезиха с хубавата туршия, Вълчан похвали 

домакинята, че е майсторка на туршиите. 

─ То тия туршии не ги прави булката, а щерката – 

доволен обясни бащата. 

─ А бе, гледам го момичето бая голямо е вече. Не 

мисли ли за женитба? Не се ли навъртат ергенаши около 

плета? 

─ Въртят се! Отвреме навреме попоглеждат през 

оградата, но тя не се задява с комшийските. Акълът й май е 

в горната махала. Там има едно момче. Харно е! Личен 

момък! И ти го знаеш, по-малкият брат на твоя хайдутин 

Стою. Стою дойде в дружината ти, когато турците зяносаха 

баща му както си орал на нивата. 

─ Тодор ли? – запита Вълчан. 

─ Тодор я! Същият! Булката скоро ми каза, че техните 

искали да пращат годежари, та затова се и стягаме. Другата 

неделя е Ивановден. Ще ни дойдат на гости, нали съм Иван, 

та на тоя ден може и годеж да стане. 

─ Стою иска напролет да вземе брат си в дружината, но 

аз му отказах. От една къща един хайдутин стига! 

─ Вълчане, вземи го! При тебе ще е на по-сигурно! 

Момчето е яко и буйно. Много ме е страх, че ще се счепка с 

някои гъжви и ще стане зян като баша си. Нека с тебе да се 

поотрака малко и да поумнее. 

─ Но нали за зет ще го вземаш? Защо го пращаш 

хайдутин? 

─ Така е по-добре. Момчето ще научи много от тебе и 

ще знае как да брани себе си и другите. 

Вълчан си наля ракия, замези, позамисли се и продума: 

─ А ти знаеш ли, че нашият турчин е харесал Стойка и 

се заглежда по нея? 

─ Ох, да беше българин, сам щях да го калесам. Такъв 

момък не се намира по нашенско! 

─ Какво му пречи като е турчин? Нали момчето е 

лично! – реши Вълчан да изпробва ятака. 

─ Сакън!... Мани!... Как ще зачерня чедото си? Една 

дъщеря имам и да я дам на турчин? Да я закара в Цариград. 

В харема си! Де да го знаеш от каква вълна е скроен кюляфа 

му? 

─ Колкото до Цариград, той няма да се върне там. 

Очите му са към Европата. Пък и с това богатство, което ще 
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получи от нас, ще се нареди добре. А е и добър човек. Която 

го вземе, живот ще живее... 

─ Ама, ти? Ставаш каил за него? Да ми стане зет?... – 

прекъсна го изненаданият баща – Турчин да ми стане зет?!? 

Вълчане, ти да не си се побъркал от това злато? 

─ Ама и ти нали каза, че го харесваш за зет? – 

продължи Вълчан. 

─ Като момък е харен, ама е турчин!... Турчин е!... 

Разбра ли?... На турчин чедото си не давам! Ако това злато 

те е потурчило и тебе, махай се от къщата ми! Заедно със 

всичкото си злато! – ядно се тросна Иван. Обърна се към 

огнището и се загледа в огъня. 

─ Е, де, не се сърди! – Вълчан разбра, че попрекали – 

Исках да те поизпитам дали няма да те изкуши златото. 

─ Да не мислиш, че заради златото и парите ти те 

приемам в къщата си? Язък ти на хайдутлука, ако е така! 

─ Чакай, чакай! Тя стана дебела работата! – 

заоправдава се Вълчан – нали знаеш как обичам турците? 

Милвам ги по врата с ятагана си! Не съм се променил и 

няма да се променя! 

─ А какви са тия приказки дето ги приказваш? Турчин 

за зет да ми даваш. Ако не ти беше ортак и ако не беше в 

български дрехи, нямаше да го пусна да прекрачи прага ми! 

Какво като е богат? 

─ Чакай, моля те. Не ми се сърди! Обичам Стойка като 

моя дъщеря и не бих я почернил за турчин, но ми се поиска 

да се пошегувам и да те поизпитам!... Прощавай! 

─ Ти, дяволе! Такива майтапи с мене няма да правиш! 

– поомекна Иван – Като ме подпитваше одеве, дали не ми 

пречел Челебията, ми взе думата, че го харесвам като момък 

и реши да си поиграеш с мене. Харен е, казвам ти го! Но е 

турчин, разбра ли? И ти като баща си, Шейтан Пейчо, Бог да 

го прости, не можеш да се откажеш от тия дяволии. 

─ Вярно, помайтапих се. Но сега да не вземеш да го 

гониш? Честен е! Държи на думата си! Щом не се отметна, 

когато нашите насякоха войниците му, значи държи да 

остане с нас и да ни помага. Без него ние не можем да 

направим нищо. А това злато, дето го вадим, ще потрябва на 

всички ни. 

─ Няма да го гоня, но за това дето харесвал Стойка, да 

го избиеш от главата му! Ще му кажеш, че Стойка си има 

либе и на Ивановден ще правим годеж. На Ивановден! 

Разбра ли! Няма да отлагаме! 

─ Това остави на мене – успокои го Вълчан. 

─ Да не земе да направи някоя щуротия, че ще ви избия 

всичките наред. И тебе барабар с турчина! По цял ден се 

върти из къщи. Често остават и насаме със Стойка. Да не 

земе да посегне! Прави му сметката! 

─ За това бъди спокоен! Аз гарантирам! С него ще се 

разберем! – Вълчан напълни чашките и подкани хазаина си 

– Да пием за здравето на Стойка и Тодор! И аз съм съгласен 

за това момче! Щом ти искаш, и в дружината ще го взема! 

Това лято ще имаме нужда от повече млади и яки момци. 

Хайде, на Ивановден годеж, пък на есен сватба! – пожела 

Вълчан. 

─ Така да бъде, но сватбата ще е на Гергьовден! – 

отсече бащата и чукнаха чашките. 

На пруста се чу глъч. Попът и Челебията се прибираха 

целите побелели. Стойка ги посрещна и им подаде метла да 

изчеткат краката си, а тя сама събори снега от ямурлуците 

им. Попът поздрави и възкликна: 

─ Ех, че хубаво временце! Само за седенки край 

огнището! 

─ Вече седенкувахме. Беше много хубаво! – добълни 

Челебията. 

Вълчан и бащата се спогледаха. 

─ Заповядайте, седнете край огъня. Ще ида да видя 

какво става с вечерята – покани ги домакинът, подаде им 

столчета и излезе. 

─ Тази вечер нашият хазаин ме изненада с една новина 

– заговори Вълчан, когато двамата се настаниха на трикраки 

столчета около оджака. 

─ Да не би да е гътнал голямата свиня? – запита попът. 

─ И това ще стане. Другата неделя, на Ивановден, ще 

празнуваме освен именния му ден, нали е Иван, и годежа на 

Стойка. Тя си имала вече избраник – Тодор, братът на 

нашия Стою – рече Вълчан – Харесали се още през лятото и 

си дали дума. Старите решили да ги съберат, та другата 

неделя, на Ивановден, ще ги годяваме. А на Гергьовден ще 

ги венчаем! – дообясни Вълчан и погледна към Челебията. 

─ Тодор е добро момче! – одобри избраника поп 

Мартин. 

─ Напролет ще го взема в дружината. Много искал да 

дойде с нас, пък и Иван настоява... 

Челебията впери поглед във Вълчана. Без да продумат, 

се гледаха дълго. Челебията стана и тръгна към вратата. 

─ Къде? Стой тука! Сега ще носят вечерята! – 

разтревожен Вълчан се опита да го спре. 

─ Не се тревожи! За вечеря ще се върна! Ще се 

поразхода малко – отговори Челебията и излезе. 

─ Какво му стана? – запита поп Мартин. 

─ Нищо му няма? Щом каза, че за вечеря ще се върне, 

ще го направи – успокои го Вълчан. 

─ Стана му нещо на това момче. Толкоз весел беше 

цяла вечер, а сега отведнъж помръкна – учуди се попът. 

─ Не бой се. Като се поразходи, ще му мине! 

Стопанинът влезе с голяма софра и я постави с средата 

пред огнището. Стойка донесе сахани и прибори. След нея 

влезе майка й с голяма тепсия с гозбите. 

─ Къде е Челебията? – запита тя. 

─ Отиде да се поразходи. Сега ще се върне – отговори 

Вълчан. 

Челебията се върна. В ръцете си носеше голяма и тежка 

кожена чанта. 

─ Стойке, дай едно гърне! 

Стойка го погледна изненадана. Челебията с поглед й 

посочи към гърнетата, подредени на полицата. 

─ Другото, по-голямото донеси! 

Стойка го постави пред него. 

─ Вълчане – заговори Челебията – искам пред всички 

да кажа нещо. Откакто дойдохме в този дом, научих много 

неща. Досега съм живял при друг тертип, с други хора. Тук 

видях и научих много. Срещнах и обикнах вашето момиче, 

но съм дошъл късно... – откопча чантата и изсипа в гърнето 

златните монети. Взе пълното гърне и го поднесе на Стойка 

– Вземи този дар от мене и бъдете щастливи с Тодор! ... 

 

10. ОТНОВО НА ПЪТ 

 

В края на март дружината се събра в селото. Вълчан 

нареди всички да облекат турските униформи и с конете си 

да дойдат на мегдана. Като видяха, чу турци шетат из 

селото, селяните се изпокриха. Някои побягнаха в гората, но 

скоро разбраха каква е работата и се върнаха. Целият ден 

премина в поединични и групови военни упражнения. 

Вечерта Челебията рече на Вълчана: 
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─ Ако имам повечко хора като твоите, бързо бих 

създал цяла армия. Сега вече никой не може да каже, че не 

сте редовна турска войска – ги похвали Челебията. 

Така минаха няколко дена. През зимата за всеки от 

дружината Вълчан бе определил с какво да се занимава. 

Абаджиите ушиха дрехите, коларите потегнаха старите и 

направиха четири нови каруци специално за пренасяне на 

съкровища. Момците от караула пълнеха фишеци, а 

ковачите изковаха нови ятагани от железата, хвръкнали от 

„тавата” при голямото съкровище. Не остана заръка 

неизпълнена. Дружината беше готова за път. 

Прохлада лъхаше от ливадите и дърветата, опасали 

големия мегдан – нощес бе валяло. Утринното априлско 

небе светеше чисто и ведро. Птици се стрелкаха в простора. 

Пролайваха кучета. 

Дружината изпълни мегдана. Керванът се готвеше да 

тръгне. Хайдутите, преоблечени в турски униформи, 

разхождаха конете. Селото беше излязло да ги изпрати. За 

всекиго имаше китка. Беше гледка, невиждана през дългото 

робство. 

Сред множеството Стойка разговаряше с Тодор и го 

кичеше, него и коня му със здравец. 

Вълчан, поп Мартин, Стамат, Челебията, италианците 

и отговорниците на групите обсъдиха откъде да минат. 

Керванът потегли тържествено. Селяните ги изпратиха 

с веселие, цветя и пожелания за добър път и скорошно 

завръщане. 

Трябваше да стигнат района на Факия и после по 

реката – до Долно и Горно Алманли – големи подземия и 

тунели, в които също имало укрити големи богатства. 

Керванът не биваше да спира нито в едно село. Ще нощуват 

на открито. При лошо време можеха да се приютят в една 

пещера, известна сомо на Вълчан. 

На третия ден керванът стигна до нея и се разположи 

на бивак. Вълчан и Челебията с италианците отново 

разгледаха документите. 

─ Като се тръгне от Факия, нагоре по реката ще минем 

две села. Недалеч от второто реката прави остър завой и 

опира висок бряг, обрасъл с люляк. 

─ Това ще да е люляката под нашето село – обади се 

Кръстан. 

─ Знаеш ли я? Далеч ли е оттук? – запита Вълчан. 

─ Знам я! Няма и два часа пеша! Таман ще минем и 

покрай нас. 

─ Добре! – надигна се Вълчан – Като стигнем, ще 

четем по-нататък. 

Вече бяха при горичката. Лоренцо разтвори документа 

и зачете: 

─ Югоизточно от средата на люляковата горичка, на 

около тридесетина крачки има голям кварцов камък с 

издълбан на него кръст. 

Момчетата се спуснаха и бързо намериха камъка в 

храстите. Лоренцо продължи да чете: 

─ Като се разкопае пръстта в средата на люляковата 

горичка, на около лакът, трябва да има хоросанова замазка, 

дебела една длан. 

Разкопаха пръстта и намериха хоросана. 

─ Значи тука е! – обади се Стамат. 

Лоренцо продължи: 

─ Като се започне да се копае от големия камък към 

средата на горичката, ще се разкрие голяма стена. По нея ще 

намерите стрелки, които сочат към входа на съкровищата... 

Късно следобед изкопът се оформи, но въпросната 

стена я нямаше. 

─ Да оставим за утре! – нареди Вълчан. 

 

На третия ден изкопчиите станаха много. Димитър 

разпредели хората на широко. Намериха стената. На север 

от началния изкоп откриха и стрелката. Сочеше надолу. 

Лоренцо разгъна документа и го показа на Вълчана: Точно 

под стрелката имаше нарисувани един ред тесни дълги, 

отвесно градени камъни. 

─ Какво е това? – запита Вълчан. 

─ Знакът на входа – обясни Лоренцо. 

Продължиха да копаят само под стрелката. Скоро се 

показаха отвесно градените камъни на ширина почти два 

аршина. 

─ Това е! – потвърди професорът – Сега да видим 

какво да правим по-нататък. Събраха се да чуят какво пише 

в документа. 

─ Като се разкрие този белег, трябва да се копае, 

докато се стигне до здрава скала. Там стената под белега 

трябва да се срути и да се остави да се проветрява. Така 

пише! – рече професорът, после каза нещо на Антонио. Той 

се замисли и преведе: 

─ Има отрова! 

─ Чети нататък! – настоя Вълчан. 

Лоренцо се намести и продължи: 

─ Зад стената има малко помещение. Може да е празно, 

но може да е запълнено с пръст. На пода търсете голяма 

каменна плоча. Под нея е входът към подземието. 

Разчистването и слизането по стъпалата трябва да става 

много внимателно, защото от това място до съкровището са 

заредени седем смъртоносни капана. Пет от тях са 

поставени по стъпалата. Като слизате, бройте третото 

стъпало. Отпред то има издълбан улей. Потърсете двата 

клина за залостване. 

─ Димитре, ти ще слезеш и ще вървиш пръв! – нареди 

Вълчан. 

─ Добре, Войводо. 

─ Другото опасно стъпало е седмото – продължи 

Лоренцо – То пък се залоства като в пролуката между него и 

шестото стъпало се набие една клинова плоча. Тя се намира 

на седмото стъпало. Трябва само да се бутне назад и да се 

набие с чук в пролуката между двете стъпала. Така седмото 

стъпало ще се залости. 

─ Хитро са го измислили – обади се поп Мартин. 

─ Третият капан е на тринайстото стъпало – продължи 

четенето Лоренцо – То се различава от третото и седмото по 

това, че е подвижно – клати се. От едната страна върху него 

има клинова плоча. Само трябва тя да се премести към 

стената и да се набие в пролука между стъпалото и стената. 

Ако на места пролуката е запълнена, то като се набие 

плочата, тя сама ще избута пълнежа навътре и ще залости 

стъпалото. 

─ Тука по-майсторски са направени капаните – 

забеляза Димитър. 

Лоренцо четеше пояснението: 

─ Надолу ще стигнете до наклонени плочи, които 

покриват следващото стъпало капан. То е седмото, но 

броено отдолу нагоре. 

─ Има ли и други капани? – запита Найден. 

─ Не бързай, ще стигнеш до съкровището! – засече го 

Стефан. 
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─ Чакайте, тука има някакво кръстосване на стъпалата 

– обади се Киро. 

─ Мълчете да прочетем всичко! После ще умуваме! – 

смъмри ги Вълчан. 

Лоренцо продължи: 

 ─ Когато стигнете до наклонените плочи и ги 

почистите, ако по тях е паднал насип, много внимателно ще 

вдигате плочите една по една. Гледайте да не изпуснете 

някоя или да не стъпите върху стъпалото. То се залоства 

така както седмото отгоре надолу. 

─ С два клина отпред! – избърза Найден. 

─ Не е така! Май сбърка? – обади се Кольо. 

─ Третото стъпало се залоства с два клина отпред. 

Седмото – с плоча отгоре, а тринайстото – с плоча в лявата 

му страна! – намеси се Киро. 

─ Добре си запомнил! – похвали го Димитър. 

Професорът продължи: 

─ Под наклонените плочи, върху стъпалото ще видите 

пак такава плоча, както при горното седмо стъпало, която 

ще набиете в пролуката между двете стъпала. По стълбите 

остава още един капан – третото стъпало отдолу нагоре. Ще 

го откриете като броите обратно от седмото стъпало надолу: 

7, 6, 5, 4, 3. То, третото, е най-опасното. Никой да не стъпя 

върху него. 

─ Не може ли да се тури една дъска и да се минава по 

нея? – запита някой от групата. 

─ Не! Само внимателно ще го прекрачите! 

─ А то как се залоства? 

─ Когато стъпите на гладката трамбована бяла земя и 

се обърнете към стълбите – продължи професорът – в дясно 

на най-долното стъпало ще видите камък да стърчи от 

стената. Изваждате го внимателно. Ще се отвори дупка, в 

която може да се вкара лявата ръка до лакътя. 

─ Тъкмо за Петко левака! – пошушна Кольо на 

Найдена. Вълчан ги изгледа сурово. 

─ Като бръкнете в дупката с лявата ръка, ще напипате 

изправен камък, който се клати. Хващате го отгоре и го 

дърпате навън докато го съборите. Камъкът ще хлътне в 

леглото си и повече няма да може да се мести. Това ще го 

изпробвате като се опитате да го помръднете. Горната му 

страна ще остане хоризонтална. 

─ Това ли е всичко? 

─ Така камъкът заключва капана и стъпалото е 

безопасно. За по-сигурно проверете като хвърлите върху 

него голям камък. 

─ Другото ще четем долу! – прекъсна го Вълчан. 

Когато изкопът пред знака за входа към подземията 

стигна до здрава земя и разчистиха прохода пред него, 

групата слезе да огледа белега. Лоренцо го прерисува в 

тефтера си със всички нишани и особености по него. 

Вълчан нареди да съборят стената. Зад нея се откри 

дълго тясно помещение, което навътре се стесняваше. Освен 

камъни и пръст, по пода не се виждаше капак. Удари го 

вълна спарен, удушлив въздух. Оставиха го да преспи и да 

се проветри. 

 

През нощта Кръстан не се сдържа и слезе до селото. То 

беше пусто. Капаците на прозорците бяха захлупени и 

вратите залостени. Провря се през оградата на родния си 

дом. Почука, но отговор не чу. Стори му се, че нещо вътре 

шавна. 

─ Кунке, дядо Горане, аз съм, отворете! 

Чу плахи стъпки, но никой не се обади. 

─ Дядо Горане, отвори, аз съм, Кръстан! 

Резето щракна и вратата плахо се пооткрехна. 

─ Ти ли си бре, Кръстане? – за сигурност, пак попита 

старецът. 

─ Аз съм! Отвори! 

─ Що щеш тука, бре сине? По къра са плъзнали турци. 

Влизай бързо! – той отвори вратата, дръпна Кръстан за 

ръкава и бързо затвори вратата, като я залости с якото резе. 

─ Не бой се, дядо! Няма страшно! 

─ Как няма страшно? Цялото село се е изплашило и 

никой не смее да се покаже. Някои побягнаха и в гората. 

─ Тия турци сме ние. Вълчановата дружина, дядо! 

─ Ами защо сте с турски дрехи? 

─ После ще ти разправям. Как сте в къщи? Кунка как е? 

Децата здрави ли са? 

Изскърца вътрешната врата. 

─ Кунке, аз съм! 

Кунка изскочи и увисна на врата му. Просълзи се – и от 

радост, и от преживения страх. Събудиха се и децата и се 

хвърлиха да прегръщат баща си. 

Кръстан им разказа, че са предрешени като турци, за да 

могат свободно да се движат из тоя край. Поръча на дядо 

Горан да успокои хората, но никой да не ги спохожда. 

На заранта, още по тъмно, той се измъкна от селото и 

се прибра в дружината. После разказа на Войводата за 

изплашеното село. 

─ Така е по-добре. Нека да не идват насам, докато сме 

тука – одобри Вълчан постъпката му, но остро го сгълча 

задето, без да го пита, е слизал при своите – Сега ти 

прощавам, но ако се повтори, ще наказвам като за 

предателство, а знаеш какво е наказанието! – рече 

Войводата. 

Разчистването на входа не им отне много време. 

Стигнали до здравата скала като основа, те тръгнаха 

навътре. На около метър и половина от дъното на 

„Тунелчето”, както го нарекоха момчетата, лопатите 

удариха в голямата плоча – капак. 

─ Димитре, дайте два лоста, най-напред да го 

повдигнем от предната страна. 

Киро и Страхил забиха лостовете и напънаха. Камъкът 

помръдна. Пак натиснаха. Камъкът се отпори нацяло и зина 

като отворена уста. Отвътре ги лъхна миризма на спарено, 

но не така тежка, както когато събориха стената. 

─ Излезте всички вън! – нареди Вълчан. 

Не се мина много време и два големи смока изпълзяха 

отвътре и се плъзнаха към поляната. 

─ Ей и тука има змии! – извика Страхил. 

─ Това е на добро! – успокои го димитър – Значи вътре 

може да се диша спокойно. 

Когато вдигнаха капака и го подпряха на стената, пред 

тях се отвори подземието. 

Внимателно изпълниха указанията по документа и като 

запънаха ключалките по стъпалата и обезвредиха капаните, 

се озоваха в голям напречен, затворен от двете страни тунел. 

Тук трябваше да се справят с още по-сложен капан. 

─ Лоренцо, чети нататък! Какво трябва да се прави? 

─ Съкровището се намира надясно в дъното, Войводо, 

на стената има камък с дупка, който трябва да се върже и да 

се дръпне. Това пише! 

─ Чети нататък! – рече Вълчан. 

─ След като се разчисти – Лоренцо се загледа в тунела. 
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─ Чакайте! – намеси се димитър – Какво трябва да се 

разчисти? Тук в тунела няма нищо! Това значи, че нещо ще 

трябва да падне! 

─ Майсторе, ето го камъка, стърчи от стената! – обади 

се Киро от дъното на тунела – на него има дупка. 

─ Не го пипай! – извика Димитър. 

─ Излезте всички вън! – нареди Вълчан на навлезлите 

след тях помощници на Димитър. 

─ Това е шестият капан, Войводо! – продума Димитър 

като внимателно оглеждаше стърчащия от стената камък с 

дупка – И с него ще се справим! Киро, бягай донеси дългото 

въже. 

Докато донесат въжето Димитър огледа камъка и 

тавана по цялото протежение на тунела. Направи му 

впечатление, че по него има някакви ребра. 

─ Войводо, излезте всички! Не се знае какво ще стане! 

– рече той и пое края на дългото въже – Киро, изтегли 

въжето навън нагоре по стълбите! 

Димитър провря въжето през дупката на камъка, 

заклюпи го здраво и последен излезе по стълбите. Трима от 

помощниците му се заловиха за въжето, изпънаха го 

внимателно и отведнъж дръпнаха силно. Страшен грохот 

раздруса цялото подземие. Облак прах избухна от 

стълбището. 

─ Какво стана? – посрещна ги Вълчан. 

─ После ще видим – отговори Димитър и приседна на 

един камък. 

Четиримата бяха пребледнели от уплаха. Трусът и 

облакът прах, излизащ от тунелчето като от комин, събра 

цялата дружина наоколо. При обезвреждането на капана се 

бе срутил целият таван на напречния тунел, а в стената му 

от дясно постепенно се откри в пушилката входа към 

съкровището. Отляво светна. 

Вълчан и Димитър се спряха захласнати пред зиналата 

в стената дупка. В огромната стая три големи купа грееха 

под светлината на борините. Средният беше необработено 

злато, до него – куп златни монети, от другата му страна – 

златни накити, изпъстрени със светещи камъчета. 

─ Насам, насам! – Киро насочи факлите наляво. 

Окачени на голяма златна верига, на стената блеснаха 

невиждани накити, обсипани с брилянти. 

─ Да не се бара нищо! – строго нареди Вълчан. – Като 

дойде Лоренцо, ще четем още веднъж документа! 

Тримата стояха пред входа. Погледите им не се 

отделяха от тази прелест. 

─ Да вървим горе! – рече Вълчан – Там ще решим 

какво да правим... Лоренцо, дай да прочетем още веднъж 

документа, да не пропуснем нещо. С отварянето на вратата 

пред съкровището падна таванът на целия тунел, а такова 

нещо ти не каза! Ако Димитър не беше дръпнал въжето от 

стълбите, сега щяхме да ги ровим мъртви. 

Лоренцо разтвори документа и се зачете. Антонио 

също се надвеси. 

─ Съкровището ще трябва да се измие – въздъхна 

Лоренцо. 

─ Това го чухме! – прекъсна го Вълчан – Кръстан ще 

уреди миенето. 

─ Мулетата с гюмовете от село са тука, Войводо. 

Водата ще носим от голямата чешма – обади се Кръстан. 

─ Има ли още капани? – запита Вълчан. 

─ Капаните са седем – отговори Лоренцо. 

─ Дотук щракнаха шест, значи има още един! – сметна 

Киро. 

─ Окачените накити да се изнесат последни! – прочете 

Лоренцо. 

─ Ето последният капан! – възкликна Димитър. 

─ До довечера да се разчисти в тунела и да се измие 

съкровището, а утре ще товарим! – нареди Вълчан. 

Този път миенето не донесе загадки. Поливаха направо 

златото, а водата изтичаше към реката през светналия 

отляво на напречния тунел отвор. 

От рано на сутринта всички бяха готови. Дисагите на 

Спирт Димитър бяха изтръскани и приготвени. Когато 

Вълчан се показа от палатката, хората вече го чакаха. 

─ Днеска ще товарим съкровището! – заговори той – В 

подземието да няма много хора! Златото ще изнасяте с 

дисаги. Реда го знаете: от дисагите – в кошове. Поливате 

обилно от гюмовете и – на кантара, от него – на мулета до 

каруците. 

Момчетата с дисагите влязоха и почнаха да товарят. 

Стамат следеше работата и внимаваше да не стане беля. 

Вълчан и Димитър влязоха последни в подземието. 

─ Вълчане, по стената над окачените накити има 

някакъв знак и писано има, но не мога да го разчета – тихо 

заговори Стамат, като ги посрещна при входа на 

съкровището. 

Вълчан надникна през отвора и рече: 

─ Професорите ще го прочетат, като изнесем златото. 

Да не се пипа окаченото! 

Двамата с Димитър тръгнаха да огледат дългия тунел. 

Когато стигнаха до отвора над реката, разкрил се с падането 

на тавана, пред очите им се ширна чудна гледка. Реката, 

гората отсреща и склоновете и върховете над Сакар отвъд 

Тунджа заслужаваха палитрата на най-големите художници. 

─ Да вървим! – рече Вълчан – Това се вижда и от брега 

горе. 

Отвън работата вървеше добре. 

─ Последните две дисаги с лирите няма да ги пращате 

на каруците. Да останат тука при вас! - рече той на 

помагачите при кантара, като мина край тях – Толкова ще 

оставите и от накитите. 

Унесени в кроежите къде и как да приберат и съхранят 

това съкровище, Вълчан и Димитър налязоха в гората и 

потънаха навътре. Товаренето на златото, лирите и накитите 

от купа продължи до късно след обяд. Стамат следеше зорко 

някой да не посегне към окачените накити по веригата, 

докато не се разбере какво е написано над тях. Работата 

привърши и всички чакаха Войводата да се върне и нареди 

какво да се прави. Двамата се показаха от гората. 

─ Хайде бе, къде се дянахте? – посрещна ги поп 

Мартин – Хората прегладняха. Готвачите вече три пъти 

прегряват манджите. 

Късният обяд се услади на всички. Вълчан се изправи. 

Огледа поляната наоколо, загледа се в дисагите, донесени до 

него, и заговори: 

─ Всеки от вас ще идва тук и от едните дисаги ще си 

взема по една лира за спомен от съкровището, а от другите 

дисаги ще бърка, без да гледа вътре, и ще вади от накитите 

по толкова, по колкото жени и моми има в къщи си, заедно с 

роднинските в селото. За сватбата на Стойка, сега на 

Гергьовден, всички жени да се нагиздят с царски накити. 

Нито една да не остане без накит! 

А на тия жени от селото, които нямат роднини между 

вас, ние ще им дадем. За да няма сръдня, всеки ще вади 

каквото хване. Избор няма да има! Всички накити са хубави 

и скъпи. Четирите дисаги са пълни. Ще има за всички. Стою 



  
5500  

и Стамат ще стоят при дисагите! – нареди Войводата. 

Бивакът се оживи. – Който си вземе пая, веднага да се стяга 

за тръгване, и докато ние оправим останалото долу, 

керванът да е готов за път та да стигнем навреме и да не 

окъсняваме! – довърши Вълчан и погледна към Лоренцо. 

Двамата с Антонио бяха зяпнали по него, удивени от 

щедростта му. 

─ Вие по колко жени имате в къщи? – ги запита той на 

италиански. 

─ По една! – отговориха двамата. 

─ А дъщери, майки, баби нямате ли? 

─ Имаме! – пак заедно отговориха те. 

─ Така, по колко женски имате в къщи, по толкова 

накити ще вземете и вие. Ако имате някои много близки и за 

тях вземете! 

Когато и последният бръкнал взе пая си, останаха още 

накити и много златни монети. 

─ Челеби, а тези накити, които останаха, са за твоята 

бъдеща булка. Вземи ги и да ги носи със здраве! – весело му 

предложи Вълчан. 

Челебията се приближи, бръкна в дисагите и извади 

една огърлица. В шепите му, огрята от слънчевите лъчи, тя 

заблестя като пера на приказна птица. 

- То само това й стига! – усмихна се Челебията. 

- Вземи, вземи! Ще живеете в Париж и ще трябва да се 

издокарва. Вземи и лирите за спомен от това голямо 

съкровище – настоя Вълчан. 

Челебията благодари с поклон. 

─ А сега, Димитре – заговори тихо Вълчан на 

застаналия до него майстор – събери момчетата да видим 

долу как ще се справим. Повикай професорите са слязат – 

допълни той и тръгна към подземията. 

─ На къде? – засече го попът. 

─ Ела и ти с мене! – и двамата слязоха долу 

придружени от зидарската бригада с майстора им. Лоренцо 

и Антонио ги последваха. 

В изпразнената голяма стая влязоха всички. Поп 

Мартин се загледа в писаното и се замисли. 

─ Значи тук е надписът! – възкликна Лоренцо. 

─ Ти знаеше ли, че има писано? – засече го Вълчан на 

италиански. 

─ В документа се казва, че в съкровищницата има 

писано, но не се посочва къде – посяни той. 

─ Защо не каза за това? – смъмри го Вълчан. 

─ Но това не е свързано с търсенето на съкровището – 

заоправдава се професорът. 

─ Прочети какво пише! 

Лоренцо и Антонио се приближиха към стената и се 

загледаха в стенописа. Лоренцо зачете, Антонио 

превеждаше. Поп Мартин сверяваше превода с писаното: 

„Ти, който си стигнал до тук да откачиш тези накити с 

диамантите и успееш да ги вземеш, ти си умен и добър 

човек. Вземи всички тези богатства за благото на твоя народ 

и всички да добрувате с тях...” 

Лоренцо замълча и се вгледа в надписа. 

─ Това ли е всичко? – запита Вълчан. 

─ Има още! – обади се поп Мартин. 

─ Има и друго, но то... – запъна се Лоренцо. 

Антонио се приближи и се загледа в надписа. 

─ Чети нататък! – нервно нареди Вълчан, недоволен от 

замълчаването на Лоренцо. Професорът продължи да чете: 

„Ако не си умен, ще си останеш тук. Народът ти може 

и без тебе.” 

─ „Амин” – дочете Антонио. Професорите се 

спогледаха. 

─ Това ли е всичко? – Вълчан свъси вежди, беше се 

хванал с две ръце за ятагана си. 

─ Така е! – обади се поп Мартин – Значи и тука има 

някакъв капан. 

─ Излезте всички вън! Да останат само майсторите! – 

ядосан нареди Вълчан. Той не можеше да прости на 

професорите, че са премълчали този страшен надпис. 

Киро се приближи внимателно до веригата и бавно се 

опита да я повдигне и откачи от куката забита в стената. 

─ Майсторе, куката се движи нагоре! – изненадан рече 

той. 

─ Видях, Киро. Внимавай! – прошепна майсторът, 

който застанал до него, го гледаше в ръцете. 

Киро бавно отпусна веригата. Куката си остана на 

мястото. 

─ Ох-х! – въздъхна майсторът – И на тая дяволия ще й 

намерим цаката! 

Димитър привърза два тежки камъка и ги окачи на 

двете куки зад веригата с накитите. 

─ Киро, пробвай пак внимателно! 

Киро повдигна бавно веригата. Куката си стоеше на 

място, не шавна. Той внимателно откачи веригата и я подаде 

на майстора. Димитър пое тежката верига, а Киро пристъпи 

към другата кука. И от нея веригата беше откачена и 

двамата бързо изнесоха накитите вън в тунела. 

─ Изиграхме го! – с треперещ глас продума Киро. 

Лицето му беше побеляло от страх. 

Димитър се подпря на стената и приседна. Едва сега 

усети, че краката му треперят. Вълчан, загледан в накитите, 

ги изчака да се поуспокоят. Димитър се изправи. 

─ Така ли ще го оставим? – запита Вълчан. 

─ Дума да не става! Утре ще влезе някой и ще 

пострада. Сега ще видим имало ли е опсност или не – рече 

Димитър. Той върза клуповете, окачени на куките, с две 

дълги въжета и ги опъна навън. Киро и Страхил хванаха 

краищата. 

─ На „три” дърпате силно! – каза Димитър. 

Камъните тупнаха на пода и миг след тях се срути 

таванът с много камъни и пръст. 

─ Хитро е пипано! – възкликна поп Мартин. 

─ Димитре, и тези капани съборете, да не стане зян 

някой сиромах! – нареди Вълчан, когато излизаха по 

стълбите нагоре. 

─ Малко е рисковано, но ще опитаме. 

Керванът беше готов за път. Натовариха и последните 

накити от съкровището. Поп Мартин и Челебията огледаха 

навред и докладваха на Войводата, че всичко е готово. 

Вълчан пое юздите на коня си и понечи да се качи, когато от 

тунелчето на съкровищницата долетя тътен от няколко 

последователни срутвания. 

─ Готово, Войводо! Сега вече е безопасно! – след 

малко докладва Димитър. 

Вълчан се метна на седлото и поведе кервана. Когато 

минаваха край селото, той изпрати Кръстан да занесе една 

торба с лири на дядо Горан – да раздаде на сиромасите и да 

помага на младите, които искат да учат. Привечер керванът 

се разположи на поляната до хайдушкото скривалище. 

Рано сутринта Вълчан излезе да огледа бивака. Откъм 

пещерата се зададе Димитър. Вълчан го пресрещна. 

─ Войводо, огледахме голямата пещера. Става за 

скривалище на имането. 
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─ Как ще го пренесем? 

─ И за това помислихме. Взехме от хлебарите една от 

големите нощви, пробихме дупки на четирите ъгли и 

провряхме дълги въжета. Прокарахме едните въжета през 

тунелчето и така издърпваме нощвите ту навътре, ту 

навънка от голямата пещера. Ще турим повечко хора да 

дърпат отвътре и готово. 

─ Нощвите не са ли големи? Ще минат ли през 

кривината на тунелчето. 

─ Ще минат, Войводо, пробвахме. Тези се издърпват 

по-лесно, че не се обръщат при дърпането в кривината. 

─ Добре! Тогава да започваме! 

Шестимата, определени да дърпат отвътре, се провряха 

през тунелчето и като оправиха въжетата се приготвиха да 

дърпат. 

От кривия тунел се дочу приглушено подсвиркване и 

въжетата трепнаха, придръпнати отвън. Това беше сигналът, 

че коритото е пълно. Двете тройки опънаха и почнаха да 

теглят въжетата. Отвън работата ръководеше Стою. 

Коритото тръгна плавно и навлезе в тунела. 

 

Пренасянето на съкровището и подреждането му в 

пещерата им отне десет дни. Още два дни му трябваха на 

Димитър за довършване на неговата работа по осигуряване 

на скривалището, да затвори тунелчето и входа на външната 

пещера. Той така измайстори всичко, че външен човек 

никога да не може да открие входа на пещерата и мястото на 

кривата дупка – „тунелчето” към съкровището. 

 

Наближаваше Гергьовден. Дружината потегли с 

повишено настроение. Всеки имаше за какво да си мисли, 

мечтае и говори, но главната тема беше сватбата на Стойка 

и Тодор, за която всеки се готвеше да отпразнува най-

весело. 

Прехвърлиха височините и заслизаха към дефилето на 

Велека. Позабавиха хода, за да успокоят конете и да ги 

напоят на реката. Заслизаха по криволичещия път. Зад един 

завой се натъкнаха на голяма група бягащи селяни. Мъже, 

жени, старци, девойки и деца, нарамили кой каквото можал, 

бягаха да търсят спасение в планината. Някои водеха кози, 

други – теленца, натоварени магарета. При вида на 

„турските” войници, бегълците захвърлиха всичко и 

драснаха към гората. На пътя останаха само немощни 

старци, смирено да дочакат своя край. 

Вълчан скочи от коня и на български запита какво е 

станало, та бягат в планината? 

─ Да не си българин? – запита един от тях. 

─ Българин, дядо! Аз съм Вълчан! 

─ А какво търсиш с тези гъжви! 

─ Тези хора са моята дружина. Не се плашете, че са в 

турски дрехи. Българи са! – успокои ги Вълчан и ги накара 

да съберат побягналите. 

Един от по-младите разказа, че бил отишъл в Бургас да 

търси работа. Имало много турски войски. Водела се война 

между Турция и Русия. Руснаците разбили турците и 

превзели Созопол. Сега части от разбитите турски полкове 

плъзнали по българските села, избивали хората, грабели и 

опожарявали селата. Тази заран турци нападнали долната 

махала на селото им, а те, от горната, нарамили кой какво 

може и хукнали към планината. 

Тази вест разтревожи дружината. Вълчан нареди да се 

приберат селяните в кервана. Остави охрана и препусна с 

останалите към селото. От последната височина видяха, че 

то гори. Без команда пришпориха конете. Челната група – 

Георги Вълчан, Тодор, Челебията и поп Мартин, се 

насочиха право към дома на Иван, където бяха оставили 

Стойка с родителите й. Пътем бяха ужасени от видяното: 

насечени и разпрани трупове на мъже, жени, старци и деца, 

по улици и дворовете. Къщите горяха... В двора на Иван 

картината беше още по-страшна. Стойка и майка й – 

разголени, с разкъсани дрехи бяха проснати по гръб на 

хармана, целите в кръв, насечени с ятагани. Иван, вързан по 

корем на колата. Ръцете му опънати напред и окачени на 

клемията. Къщата догаряше. 

Тодор се хвърли върху трупа на своята годеница 

Стойка. Зарида с глас и почна да я милва, да целува 

окървавеното й чело. Вълчан и попът се спуснаха към баща 

й, който още даваше признаци на живот. Челебията остана 

вкаменен на място. Не можеше ни да помръдне, ни да 

продума. Георги се спусна да гаси къщата и да спасява 

каквото може. Развързаха Иван и го плиснаха с вода. Той се 

посъвзе малко, събра сили и рече: 

─ Вълчане, закълни се пред мене, докато съм още жив, 

че ще отмъстиш! 

─ Заклевам се! – Вълчан го целуна по челото. 

Когато се посъвзе още малко, бащата разказа какво се 

беше случило: 

─ Рано сутринта, в селото нахлуха турски войници... 

Били са много... Защото цялото село отведнъж писна... 

Когато нахълтаха в двора, излизах от обора... 

Веднага към мене се спуснаха четирима..., хванаха ме и 

ме вързаха за крушата край хармана... Други се втурнаха в 

къщата... Оттам на ръце изнесоха Стойка и жената... Стойка 

успя да издраска лицето на един от тях... Проснаха жените 

на хармана и пред очите ми ги насилиха... Почнах да 

викам... Един от турците се изсмя и ми кресна да мълча... и 

да гледам какво ще стане... пък после щели и мене да 

оправят... Междувременно къщата пламна отвътре. Почна да 

се руши... Подпалвачите, и те се спуснаха към жените... По 

двама души ги държаха за ръцете и ги притискаха към 

земята... останалите... Последните двама посякоха с 

ятаганите си изпадналите в несвяст жени... 

Тогава ще да съм изгубил съзнание... Повече нищо не 

помня... Когато се посъвзех... в двора влизаха други турци... 

Те приближиха жените... Един ги ритна и двете, за да се 

убеди, че не са живи... Друг се приближи към мене и викна 

останалите: „Този е жив!”... Всички се спуснаха към 

крушата... Вързаха ме по корем върху колата... Колко са 

били не мога да кажа... защото съм припаднал... Вълчане...” 

– думите му секнаха. Вторачи се и предаде богу дух. Умря в 

ръцете на попа. 

─ Вълчане... – едва сега Челебията можа да проговори 

– Ако с очите си не бях видял всичко, никога не бих 

повярвал, че нашите низами са способни на такова нещо. Не 

мога да го преживея! – Сълзи покапаха от очите му – 

Вълчане... Златото що намерихме, а и това което ще 

открием, трябва да използваш за освобождаване на 

българите! 

─ То за тази работа не се иска само злато! Трябват 

хора! Трябва войска! – отвърна Вълчан. 

─ Хора имаш, Вълчане! Аз ще ти помощна! Ще ги 

обуча и ще ти създам войска! Завършил съм във Франция 

военна академия... Султанът ме готвеше за 

главнокомандващ на войските си... 

─ Готов ли си да се закълнеш? – сурово го запита 

Вълчан. 
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─ Готов съм! – твърдо отговори Челебията. 

─ Ела тук! – Вълчан изтегли ятагана си и се приближи 

към труповете на жените. 

Челебията без колебание застана от другата страна на 

трупа на Стойка. Вълчан поряза ръката си и му подаде 

ятагана. Челебията го взе и на свой ред поряза ръката си. 

Кръвта им покапа по голата снага на Стойка и се смеси с 

нейната. 

─ Заклевам се! ... – започна Вълчан. 

─ Заклевам се! – твърдо повтори Челебията. 

─ Че ще направя всичко, което е по силите ми, за 

освобождаването на българския народ! – довърши клетвата 

Вълчан. 

Челебията повтори без колебание и продължи: 

─ В името на жената, която обичах!... 

─ Заклех се! – потвърди Вълчан. 

─ Заклех се! – повтори Челебията. 

Вълчан хвана порязаната му ръка и пи от кръвта му. 

Челебията на свой ред направи същото. 

─ Благословено да е това побратимяване! – благослови 

поп Мартин и набързо изрече молитва. 

Дружината се погрижи за убитите. Когато гасяха, което 

бе останало от къщата, Челебията забеляза под падналата 

полица гърнето със златото, дарено от него на Стойка. 

─ Вълчане, зестрата на Стойка! 

─ Вземи я и елате при гроба й! 

Изкопаха малък трап над главата й, спуснаха гърнето и 

го заровиха. Отгоре, като паметник, поставиха голям камък. 

на него Вълчан издълба един четириъгълник и в средата му 

изчука кръст. От този ден нататък на всичките си големи 

скривалища и съкровищници, той започна да поставя този 

знак – четириъгълник с кръст в средата. С него Вълчан 

започна да украсява и оръжието си, и инструментите си. 

(Четириъгълник с кръст е поставен на много места в 

България, там където Вълчан се е задържал по-дълго или е 

имал тайници. На по-големите си съкровищници той 

изчуквал и образа на Стойка – само главата или гола до 

кръста, така както последно я видя и запомни. – б.а.) 

Привечер покрусената дружина се събра на мегдана, от 

който преди около месец потегли, изпратена с цветя и 

благословии. Пристигна и керванът, с който бяха 

побягналите селяни. 

─ Стойо, как е увас? – запита Вълчан брата на Тодор. 

─ Както и в цялото село – отговори той – Старите – 

посечени, къщата – запалена. Конете ги няма, но и сестрата 

я няма! Ни жива, ни мъртва! Това много ме кахъри! Само 

магарето и кравата се въртяха по хармана. Може би старият 

ги е натирил с говедата и са се върнали по-късно. Стамат се 

отдели и по прекия път отиде да види как е в тяхното село. 

Каза, че утре рано ще дойде. – докладва Стою на Войводата. 

Дружината се погрижи да бъдат нахранени останалите 

живи след клането. Войводата нареди на всяко семейство да 

се дадат жълтици. Да заживеят дружно, да издигнат наново 

къщите и да не допуснат втори път турци да изгорят селото! 

Вечерта, когато остана насаме с Вълчана и поп Мартин, 

Челебията им припомни за разказа на младежа и какво е 

научил от гурбетччията. Като чуха това, поп Мартин 

решително рече: 

─ Вълчане, трябва да отидеш и да се срещнеш с този 

руски генерал! Да му ракажеш всичко за българите! Ще 

искаш помощ от него! Сега е сгода за тази работа!  

Руснаците са превзели Созопол. Колко остава да вземат и 

планината. Турците са се пръснали и кой където свари граби 

и избива народа. Такава войска не може да се бие. Пък и ние 

ще ударим в гърба им. Не губи време! Стягай се и заедно да 

идем при руснака! 

Вълчан помисли, помисли и отсече: 

─ Добре! Ще отидем и ще искаме помощ! – той стана, 

разтърси снага и тръгна да се поразходи. 

─ Накъде? – запита го поп Мартин. 

─ Ще намина да видя докъде я докараха! – сън го не 

ловеше. Не можеше да си прости, че увлечен посъкровища, 

допусна да бъдат избити толкова българи и селата им 

опожарени. Не допускаше, че турците ще спрат до тук. 

Мислено огледа района и местата, където те биха спрели за 

нощуване и селата, които биха нападнали през следващия 

ден. 

─ Стойо, подсилете караула тази нощ, а утре отрано 

дружината да бъде стегната с оръжието си! – нареди 

минавайки край мястото, където устройваха нощуването – 

Тия гадове няма да мирясат! – ядно заключи Вълчан и 

продължи разходката. Преваляше полунощ, когато се върна. 

─ Вълчане, Гергьовден е след пет дена! – заговори го 

поп Мартин. 

─ Дай да подремнем сега. Утре ще решаваме! – Вълчан 

показа, че даже не му се говори. Наметна се с ямурлука и 

обърна гръб на попа. 

Отрано той, поп Мартин, Челебията и Георги, на коне 

обиколиха селото. Неугасени, много къщи още димяха. 

Мъртвите бяха прибрани. Животните, останали без стопани, 

мучаха гладни из дворовете. Срещнаха и някои останали 

живи – тези които били по нивите или в гората и преспали 

там. Между тях имаше и две цели семейства с децата си. 

Имали колиби на нивите и там спели, та по чудо се 

отървали. 

На селския мегдан, под командата на Стою, вече 

привършваше разпределението на пришълците – кой в коя 

къща ще се засели и чий имот ще наследи. Стою беше 

събрал и дружината. Всеки разхождаше коня си и 

оглеждаше изправността на оръжието. Вълчан спря на 

средата и от коня огледа мегдана. Дружината го заобиколи. 

─ Всички ли сте тук? – запита той. 

─ Само Стамат го няма! – обади се някой – Обеща да се 

върне рано. Ако е прехвърлил билото, е близо. Ако е 

тръгнал по пътя, ще се забави. 

Вълчан им разказа за побратимяването с Челебията и 

клетвата му да помага за освобождаването на България. 

Радостен възглас премина през дружината. Поп Мартин 

благослови и понечи да свърже дружината с обща клетва да 

отмъстят за убитите. 

─ Иде, иде! Стамат иде! – извика някой. 

Всички се загледаха към него. 

─ Не е на добро! – промълви поп Мартин. 

─ Конят му, цял в пяна. Има нещо! – допълни 

Челебията. 

─ Войводо, турците нападат селото ни! – още не спрял, 

едва поемащ дъх, заговори той. 

─ Къде ги видя? – запита Вълчан. 

─ Като тръгнах от селото, преди да кривна по пътя през 

гората, чух зурли и тъпани откъм големия завой по 

дефилето. Вързах коня в гората и се върнах към пътя да 

видя кои са. Когато се показаха от завоя, замръзнах на 

място. Отпред вървяха десетина цигани със зурни и тъпани. 

След тях се клатеха на конете турски войници, всички 

пияни, барабар с началниците си. Всеки държеше стомна в 
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ръцете си. Конните отпред бяха около стотина души. 

Следваха ги още толкова пешаци даалии. 

Стамат пое дъх и продължи: 

─ Караха голям керван от каруци и зад тях навързани 

жени, момичета и деца. След навързаните имаше още 

петдесетина конници. Най-отдире един беше взел на коня си 

около осем годишно момиченце. Съблякъл го голо. Турил го 

разкрачено в скута си и се гавреше с него. Детето пискаше, 

та сърцето ми се скъса. Драснах нагоре въз баира. Кога 

стигнах високото, чух писъци от селото. Погледнах, първите 

къщи вече горяха. Вълчане, бързай! Да спасим каквото 

можем! Предупредих ги за опасност от нападения, но не 

знам какво са могли да сторят. През билото пътят е хубав. 

Могат по два коня да вървят. 

─ Всички готови ли сте? – викна Вълчан. 

─ Готови сме, Войводо! – отговориха в хор. 

─ Попе, клетвата после! ... Челеби, ха да те видим сега, 

на какво си научил момците! Поемай командата! – нареди 

Вълчан. 

Челебията се метна на коня си и извика: 

─ Всички на конете, тук пред мене! 

За по-малко от две минути, дружината беше наредена в 

конния строй, на който я бе научил. 

─ Провери оръжието! – изкомандва Челебията. 

─ Проверено, готово е! – отговориха всички. 

─ По пътя през гората ще яздим по двама! Преди 

селото се разделяте на групи по двайсет. Турците нападат по 

десет души, ние трябва да сме по двама на човек! Така по-

бързо ще свършим работата и без изненади! В дворовете ще 

влизате пеша! Две двойки да пазят конете! Боят ще се води с 

ятагани и ножове! Да се стреля само ако някой бяга и не 

може да се стигне! – Челебията се намръщи и продължи: 

─ В къщите никой да не влиза сам! Ще проверявате зад 

вратите да няма скрити! Останалото – как се работи с ятаган 

и нож – знаете! – свърши наставленията и като обърна коня 

каза – Войводо, готови сме! 

─ Най-напред ще води Стамат! Дайте му друг кон! – 

нареди Вълчан. 

─ Моят ще издържи, Войводо, пък и познава пътя! 

─ След него сме ние с попа! – продължи Вълчан – След 

нас Челебията и Георги. Подире им всички по двама! Никой 

да не изостава! Тръгвай! 

Броени минути след вестта на Стамата, дружината вече 

летеше да спасява каквото може. Като излязоха от гората, 

Челебията раздели групите да навлязат от различни страни в 

селото. За по-малко от час селото беше очистено от 

нападатели. Нито един не остана жив и никой не можа да 

избяга. Турците, не очаквали атака от „свои”, не успяваха 

даже да се хванат за оръжието. Много от тях бяха посечени 

като се гаврят с жените, други в момент на грабеж, трети – 

както бяха натоварени с ограбено. По-голямата част от 

селото беше спасена. Нападателите не успяха да стигнат до 

горната махала, където беше къщата на Стамат. 

Дружината не даде жертви. Имаше само двама ранени 

и то тези, които избързали и влезли в къщите сами. Вътре се 

натъкнали на турци и докато им дойде помощ, единият 

излезе с порязана буза, а другият се отърва с разкъсан ръкав 

и драскотина по ръката. Това беше първо бойно кръщение 

на обучената от Челебията чета от двеста души. С това той 

доказа на всички, че държи на думата си и на дадената 

клетва, че няма да измени на побратимяването. Дори сам 

участва в боя. Лично посече двама, които се гавреха с младо 

момиче и освободи още две завързани... 

Когато селото се умири, Стамат изпрати хора да 

съберат побегналите в гората след неговото предупреждение 

селяни, сред които беше и жена му с децата. Вълчан нареди 

да се съберат униформите и оръжието на турците. Като 

освобождаваха навързаните зад кервана българки, 

разпознаха много жени и от яташкото село. От тях узнаха, 

че това е четвъртото село нападнато от тези турци. Много от 

каруците в кервана бяха от яташкото село. В една от тях, 

покрита с чергило, Тодор и Стою откриха сестра си Божана, 

вързана и покрита с една черга. Тя им разказа всичко. 

Турчинът, който я хванал и вързал, й казал, че ще я носи 

като армаган на бея в Цариград. Тодор позна и хубавите 

коне на стойкиния баща и ги взе в дружината – един за него, 

другият за брат му. 

На погребението наброиха 87 загинали. Дванадесет 

невръстни деца, петнадесет мъже и двайсет млади жени. 

Останалите старци. Когато поп Мартин изпя молитва за 

упокоение на мъртвите, се обърна към всички: 

─ Братя и сестри, при смъртта на ятака ни Иван, с 

Войводата се заклехме, че ще мъстим за тия зверства. Сега 

сме изправени пред още жертви. Нека свържем двете клетви 

– за отмъщението и за готовността ви да се жертвате за 

освобождението, за вярна служба като войници на 

българската войска. Да се закълнем пред тленните останки 

на жертвите. 

Вълчан излезе напред и застана до попа. Веднага пред 

него се явиха 40 мъже, с молба да ги приеме в дружината и 

заедно с другите да положат клетва. Вълчан определи и прие 

в дружината само тези, които нямат жени и деца, а на 

другите нареди да положат клетва и да образуват местна 

селска стража, която да пази селото. След клетвата им 

остави пушки, ятагани и каквото беше необходимо за малка 

въоръжена дружина, която да се представя като дружината 

на Вълчан войвода. 

Селото беше голямо и беше на пътя, който минаваше 

през билото. В него имаше много занаятчии и абаджии. На 

тях възложи да изперат турските униформи, да ги изкърпят 

и ги приготвят за новите хайдути. Нареди им да си оставят 

една от униформите за модел, та като им изпрати плат да 

ушият и нови. 

Клетва положиха новоприетите хайдути, селската 

стража. Всички мъже от селото и всички, взели участие в 

боя. Наравно с тях положи клетва и Челебията. След това 

погребаха мъртвите. Вълчан изпрати Тодора с половината 

от дружината да се върнат в яташкото село, да върнат 

освободените пленници и да довършат работата по 

настаняването на хората, а другите останаха да нощуват в 

селото. 

На другия ден събраха и изброиха трофеите. Наброиха 

230 униформи, 300 пушки, револвери, ятагани, ножове и 

друго имущество от редовната турска войска. 

Избитите турци, общо 370 души, заровиха в голямата 

яма, зад завоя в дефилето, същата тази, в която навремето 

заровиха и тези, дошли да събират деца от селото. 

За да помогнат в селските работи Вълчан остави при 

Стамат и Стою още хайдути и Челебията да проведе 

обучение с новоприетите и новата селска стража, да ги 

научи да си служат с оръжието и да привикнат с употребата 

на ятагана. 

На четвъртия ден Стамат ги изпрати, а той остана да 

помогне на своите да се пооправят и на Гергьовден да се 

прибере в дружината. 
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На Гергьовден направиха голям курбан. 

След курбана, Вълчан, поп Мартин, Стефан, Найден и 

малкия Кольо поеха към Созопол да търсят начин да се 

срещнат с руския генерал. 

След победата над турските войници, славата на 

Вълчан се разнесе по цяла Странджа. От всички краища 

заприиждаха момци и зрели мъже, да се зачисляват в 

дружината. 

Стою и Челебията ги приемаха за обучение, но 

зачисляването им щеше да стане, когато войводата се върне 

и ги одобри за хайдути. Само Вълчан решаваше кого да 

вземе в дружината. 

 

11. СРЕЩАТА С РУСКИЯ ГЕНЕРАЛ 

 

Делегацията пристигна в Созопол. Вълчан се срещна с 

познат българин от Текенджа, Мавроди Стойко, водач на 

българска дружина, готова да се бие с турците. За 

предстоящото посещение той вече бил съобщил на руското 

командване. Двамата се споразумяха да действат задружно и 

направиха постъпки да се срещнат с генерала. 

Срещата с генерал Дибич се състоя на 10 май 1829 

година, на борда на кораба „Париж”. Вълчан разказа за 

теглилата на поробения народ и за това, че са готови да се 

борят за освобождението на България. Увери го, че може да 

събере много хора, но няма оръжие. Затова пък има много 

злато и с него може да заплати оръжията и всички разноски 

по войната. 

Домакънът предложи да изпрати адютанта си, 

придружен от двама висши офицери, които да видят 

златото, с което ще плаща разноските. Войводата веднага се 

съгласи и още същия ден потеглиха към планината... 

 

Когато се върнаха, тримата офицери изсипаха пред 

главнокомандващия златни монети. Адютантът разказа 

какво са видяли и му поднесе златна чаша, като дар от 

Вълчан войвода. 

─ Не успяхте ли да се ориентирате и да запомните къде 

се намира това съкровище? – нервно запита генералът. 

─ Не успяхме – гузно отговориха тримата пратеници. 

─ Запомних само това – рече адютантът – че когато ни 

качиха на конете и ни завързаха очите, много дълго яздихме 

и слънцето все в очите ми светеше, а морето плискаше от 

лявата страна... След това слънцето пак ни грееше в очите, 

но морето се чуваше зад гърба ни. Изкачвахме се нагоре, 

слизахме надолу. Стана ни хладно, после пак се стоплихме. 

Лазехме през дълги тесни тунели и като ни изправиха и 

отвързаха очите ни видяхме огромно златно съкровище. 

─ Освен монетите, от които донесохме, там имаше 

много златни съдове, на които би завидял всеки император – 

не се сдържа старшият. 

─ А накитите!... Това е нещо старинно... В Русия 

такива не съм виждал! – допълни младшият. 

─ Чашата, която ви изпратиха за подарък, е от това 

съкровище – поясни първия – Обясниха, че това са съдове 

от двореца на тракийски цар. 

─ Къде са водачите ви? – запита генералът. 

─ Оставихме ги да почиват при войниците. 

─ Кажете им, че сега не можем да продължим войната, 

но ще докладвам на Негово величество за случая. Дайте им 

150 пушки и всичко, каквото е необходимо за поддържането 

на една добра дружина. Нека се готвят. Сега не можем да им 

помогнем с друго – нареди генералът. 

 

Вълчан се срещна с руския генерал още веднъж. Но за 

почване на война с турската империя и дума не можеше да 

става. 

Засега ... 

 

Съкровищата на Вълчан – част втора 
 

1. РИМСКИЯТ МУЗЕЙ 

 

Почти неделя Вълчан не можеше място да си намери. 

Стиснал ятагана, свъсил вежди, той крачеше насам – натам 

и не даваше никому да се приближи към него, пък и кой ли 

имаше куража да се изпречи отпреде му. Нощем, яхнал коня 

си, препускаше из гората. Прибираше се призори. Къде 

ходи, какво търси – никой не дръзваше да попита. 

Само поп Мартин се престрашаваше да се приближи до 

него – я да го придума да хапне нещо, я някоя дума да си 

кажат, та да не се гледат като говеда, обаче Вълчан 

мълчеше, само рядко ще издруса някоя псувня. 

─ Вълчане, имали сме и по-тежки дни, и пак сме се 

оправяли! И сега ще му намерим колая! – поп Мартин се 

опитваше да го заговори. 

─ Какво ще му намериш колая, бе? ... И ти ли ще идеш 

с тях? 

─ Как можа да го помислиш? – зесече го попът. 

─ Това не са българи! – ядосан продължи Вълчан. – 

Крастави келемета! А се пишат български войводи! Лъжат 

народа да ги хрантути!... Толкова хора са тръгнали с тях, с 

вяра, че се борят за България!... За свободна България! А 

те?... очите им били в златото – в съкровищата. Идеше ми на 

място да ги накълцам! 

─ Вълчане, не всички са такива! 

─ Трима, от петима войводи. Малко ли са?! А колко 

хора стоят зад тях? Все яки момци! Напуснали близки, дом, 

семейства! Готови и живота си да дадат за свободно 

Българско! Ти ще им разправяш, че са малко!... 

─ Но Хайдутите не са с тях! Отдръпнаха се! Чакат 

твоята дума! 

─ Я виж Челебията... Турчин! И то не какъв да е! 

Заряза службата си при Султана и цяла година се трепе да 

обучава българска войска! Да освобождава България! 

Направи окопи пред селото! Да го пази от турски набези! 

Отказа се от такова богатство! А нашите?... Да съм им бил 

дал злато – тогава щели да дойдат с мене и да се „борят” за 

България! Сякаш са някаква наемна паплач и ги викам къща 

да ми градят! 

Вълчан не можеше думи да намери да изкара яда си. 

─ Това злато е народно! – отсече той като спря 

предпопа – Ще го ползваме само за общо благо на народа! 

За освобождаването на България! Който дръзне да посегне 

към него с главата си ще плати!... 

Поп Мартин се беше спрял под стряхата и не смееше да 

го прекъсне. 

─ Гадове! Срамят рода български. Пладнешки 

разбойници! Подлъгали и повели тия момчета!... – изрече 

Вълчан право в лицето му. 

─ Вълчане, - плахо заговори попът, - ще съберем 

дружината, ще чуеш кой какво ще каже... 

─ На тия ще им отсека главите! – изръмжа Вълчан. 

─ Няма ги! Събраха по пет-шест души и избягаха. 

─ От нашите има ли? 

─ Нито един! 
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─ Х-м! ... – прецеди през зъби Вълчан и пак закрачи. 

Поп Мартин го следеше, но го остави сам да се овладее 

и да надвие яда си. 

Вълчан трудно изживя тази история. Тя ориса целия му 

по-нататъшен живот. Той престана да търси съдействието на 

изявени български хайдути, за които научаваше, но 

избягваше да се среща с тях. Реши сам да събере войска и да 

поведе борба със Султана. Започна да събира оръжие, 

амуниции, дрехи и всичко каквото е потребно и да го трупа 

в свои скривалища. Но до такъв ден той не достигна. 

Тия пък, от своя страна, започнаха да разпространяват 

сред народа, че Вълчан е само един обирджия на хазни и 

трупа злато и съкровища само за себе си. 

 

На заранта Вълчан нареди на Челебията да прекрати 

обучението на хората и да прибере оръжието на караула. 

─ Какво е станало? – озадачен запита Челебията. 

─ Нищо! – отвърна Вълчан. – Докъде я докарахте? 

─ Научих ги как трябва да се води истинско сражение. 

─ Как възприемат? 

─ Едни са по-схватливи, други позабавят, но меракът е 

голям. 

─ Могат ли да се опрат на редовна султанска войска? 

─ Нашите ще се бият, но нямаме топове. Загърмят ли с 

тях отсреща, няма да устискаме. Вярно – момчетата научиха 

много неща. Могат да се опрат на пехота и кавалерия. Но 

захване ли се морабе, Султанът ще изпрати голяма войска, с 

топове и модерни английски пушки. В това съм сигурен! 

Ще докара низами от Анадола! А те са жестоки! Той няма 

да допусне в центъра на империята, пред стените на 

Цариград, да остане ненаказан бунт! А ние нямаме такова 

оръжие. Колкото и пушки да донесат момчетата, които 

изпрати в Цариград, пак няма да стигнат. Те топове не могат 

да докарат. Пък и на брой ще сме малко. Ще ни сметат за 

един ден... Ще затрият всички села в Странджа. Трябва да го 

знаем! А стане ли това, тук вече българин няма да има! 

Вълчан не го прекъсваше. Челебията все така бавно, 

разсъдливо обясняваше, че България няма сила сама да се 

освободи. На Франция и Англия не можеше да се разчита. 

Той е живял сред тях, познава ги! Сараят е пълен с 

французи и англичани. Те, не само че няма да отидат срещу 

Султана, но и на руснака ще попречат да се меси, и никога 

няма да позволят на Русия, макар и чрез друга своя страна 

да има излаз на Средиземно море. Така той виждал нещата. 

Преди да се започне война, трябва всичко да се огледа. 

Иначе ще пратят хората на клане. 

Вълчан се замисли... Сетне рече: 

─ Добре, Челеби! Доволен съм от съветите ти! Сега 

иди си свърши работата! Пак ще говорим. 

─ Стойо, какво ще кажеш? – запита Вълчан, след като 

Челебията напусна съвета. 

─ Прав е Челебията! Нямаме сили за една война! Нали 

видяхме с каква войска мина руснака през Странджа. Колко 

конница имаше, пехота, топове, а каруците от обоза – чет 

нямаха. И пак не се реши на война с Туркия, та ние ли – 

хиляда души само с триста нови пушки, дето ни ги даде 

генерала... Ще ни изтрепят като пилци... Селата ще 

затрият... 

─ Иска ли друг да каже нещо? – запита Вълчан. Стана 

прав и огледа всички от съвета. Това бяха хората, до които 

се допитваше, и с които решаваше трудните въпроси, 

засягащи цялата дружина. 

Никой не се обади. Всеки в себе си беше преценил 

възможностите на дружината – знаеха, че Челебията не ги 

лъже. 

─ Чуйте ме – рече Вълчан – гората оголя. Днес-утре 

може и сняг да падне. Всеки знае какво ще прави зимъс. Ще 

се съберем напролет. Стойо – обърна се към помощника си – 

докато хората са още тука, огледайте селото. Помогнете на 

селяните... Челеби, - подвикна Вълчан към спрелия на 

пруста – ела вътре, с тебе имаме малко работа. Другите сте 

свободни! – довърши Вълчан и тръгна към новопостроената 

къща в Ивановия двор. 

Опожареното село беше възстановено. Спирт Димитър 

отвори дюкян, от който безплатно се раздаваха храни, дрехи 

и други потреби, на всекиго според нуждите му. Накупиха и 

семена за посев, та на втората година селото вече имаше и 

своя реколта за изхранването си. Овчарите увеличиха 

стадата си. 

Новата къща, построена на мястото на изгорялата до 

основи Иванова, беше по-голяма. Тодор наследи двора и 

имота на Иван – Стойкиния баша, и стана стопанин на 

новата голяма къща, в която се настаниха Вълчан, попа, 

Челебията, Георги и италианците. 

В общата одая се събираха на храна и на разговори. Тя 

беше най-голямата стая в средата на къщата и от нея се 

влизаше направо в другите стаи, в които живееха. 

Прозорците й гледаха към големия двор с хармана. Другата 

голяма стая бе определена за работа по проучването и 

превода на документите. Стопаните на къщата заемаха 

помещенията от другата страна на кухнята. Голям коридор, 

през който се влизаше в къщата свързваше помещенията от 

двете страни с кухнята и с помощните стаи, които служеха 

като килери. 

Сандъка с документите Вълчан държеше при себе си, 

но стана нещо, което го разтревожи. Лоренцо 

недоволстваше, че вече втора година стоят на едно място, 

без да търсят съкровищата, и че искал скоро да се върне в 

Италия. От друга страна Стою му докладва, че Лоренцо се 

рови в документите – обръща, чете и търси нещо важно. 

Вълчан запита професора какво е търсел в сандъка. 

Лоренцо му обясни, че между свитъците имало един много 

ценен документ – за съкровище – Музей, в планината край 

града на Сердите. 

Вълчан сподели това с поп Мартин и двамата решиха, 

че не е изключено италианците да се опитат да избягат и 

документите да останат непреведени. Тогава Вълчан нареди: 

Италианците, поп Мартин и Стою да започнат да превеждат 

документите. Лоренцо ще превежда от латински на 

италиански, Антонио на турски, а поп Мартин и Стою на 

български език. До пролетта работата беше свършена. 

Останали веднъж насаме, Вълчан запита Антонио, дали от 

документите са правени копия. 

─ Разполагаме само с оригиналите! Това, което е в 

сандъка. Други няма! Изчезнат ли, никой не може да открие 

съкровищата. 

─ А на папата какво сте показали, за да ви разреши да 

ги търсите? 

─ Показахме му само три документа и то от малки 

съкровища. Едното от Странджа – първото, което 

извадихме, другото е край Шумла, третото е край град 

Вратица. Пръснахме ги така, та да имаме повече време за 

търсене. 

─ А за музея... знае ли някой? 

─ Това беше най-голямата ни тайна. 
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Тогава Вълчан забрани в преводите да се споменава за 

мястото на обектите и за белезите по които може да се 

открие. 

Данните да се разделят на два описа: в единият, който 

да се запази в тайна, да се описва точно местонахождението 

и нишаните, а в другия – какво е скрито в скривалището и 

как да може да се извади без опасност за живота. 

Съкровищата ще могат да се разкриват само ако притежават 

и двата описа. 

 

След неуспешната  им мисия при руския генерал 

Дибич, който впоследствие мина през Странджа и стигна до 

Одрин, без да се опита да освободи България, Вълчан се зае 

да подготви българска войска. Разпрати хора и събра, 

доколкото успя, действащите в Странджа и Балкана 

хайдушки чети. Искаше да ги обедини в мощна дружина. От 

близки и далечни села се явиха и доброволци. Вълчан 

изпрати Стефана, Найден и Малкия Кольо с много злато в 

Цариград да закупят оръжие и да го прекарат в Странджа. 

Облече ги като богати чорбаджии търговци. Даде им като 

слуги седемте момчета, които учеха в Цариград и бяха 

дошли с тях. Изпрати ги с поръчение при Бея, който в 

Бургас го прибра на гемията си и го направи моряк, да го 

уговорят срещу много злато, колкото той поиска, да прекара 

с гемията си пушките до Странджа. 

 

Челебията се зае с обучението на хайдутите. От най-

добрите и волеви създаде офицерско ядро по модел на 

Султанската армия. 

Край селото построиха малки къщички за караула и 

опнаха палатките. Получи се нещо като казарма. Спирт 

Димитър и помощниците му се видяха в чудо – трябваше да 

осигуряват прехрана не само на селяните, но и за войската. 

У тях стана навик да делят продуктите: „това – за селото, 

онова  - за войската”. 

Всичко вървеше добре до последното събрание на 

сборната дружина. Трима от войводите на четите поставиха 

условие да им даде злато от съкровищата. Това реши и 

понататъшната съдба на „първата българска народна 

войска” просъществувала една година, без да може да 

изпълни предназначението си. 

Войводата и ученият военачалник трябваше да решат 

какво да се прави. Бяха единодушни, че условията не 

позволяваха да се поддържа и изхранва дълго време голяма 

дружина в това малко селце. Пари имаха, но закупуването и 

превозването на големи количества храни и фураж в една 

посока, неминуемо щеше да направи впечатление на 

турските власти и можеше да се стигне до неочаквани и 

нешелани последици. Изобретателността на Спирт Димитър 

не даде възможност на властите да забележат потока от 

храни и товари към малкото високопланинско селце. Но не 

беше сигурно, че това ще остане скрито за дълго. Керваните 

от Текенджа се насочваха към мандрите на Иван при 

старите рудници и оттам, все по билото на планината, 

пристигаха в селото. Иван беше и главният доставчик на 

месо, сирене и кашкавал. 

Вълчан с мъка в душата си трябваше да подтисне 

бурната си страст към бързото и стихийно освобождаване на 

българския народ, но прие за правилни разсъжденията на 

Челебията. Освен науката, той добре познаваше отвътре 

турската империя и нейните приятели – политически и 

материално заинтересуваните Франция и Англия, които при 

всеки конфликт заставаха зад гърба на турската империя и 

засилваха влиянието си върху нея. 

Русия се очерта като единствената заинтересувана 

страна, която може и е в състояние да освободи България 

заради излаз на Средиземно море и влияние над проливите, 

но ще минат още години, докато се стигне до този момент. 

Минаването на генерал Дибич през Странджа и лекото му 

стигане до Едирне, а след това безславното му изтегляне, 

без да постигне нещо за българския народ, им даде 

двустранна поука: 

Първо, че турската армия не може да устои на една 

война за освобождението на България; и второ че 

заинтересуваните Европейски страни винаги ще бъдат на 

страната на Султана и трудно ще се съгласят да изгубят 

влиянието си над този стратегически район и да допуснат 

Русия да завладее Балканите и Проливите. 

Това, че след убийството на чорбаджи Божил, Вълчан 

се закле кракът му да не стъпи в Котел и той удържа на тази 

си клетва, го лиши от възможността да се срещне и запознае 

с видни български възрожденци от това време, у които вече 

зрееше идеята за освобождаването на България. Пък и беше 

се зарекъл да не търси големците – жадни за богатства, а 

мразеше и чорбаджиите. 

До Вълчан стигна и слухът, че към руската армия в 

Русия има и български дружини, чийто войвода е капитан 

Георги Мамарчев, който се обучават и готвят за война с 

Турция, но срещата му с генерал Дибич го разколеба и уби 

желанието му да търси връзки извън България. Опита се да 

събере тези, които бяха около него, но и от това не излезе 

нищо. Много му се искаше да обиколи Сърбия и Гърция. Да 

види там какво и как е станало, но заангажираността му с 

италианците и съкровищата, която работа сметна, че е 

неотложна, не му позволиха да стори това. 

Останал изолиран от надигащите се на Балканския 

полуостров политически борби за освобождаването на 

поробените народи, Вълчан не можеше сам да се ориентира. 

Силите и образованието не му достигаха да намери и тръгне 

по пътя на организираната революция срещу поробителя. 

Буйният му характер го поведе към стихийна борба на 

отмъщение срещу местните бейове и пресрещане и 

ограбване на държавните хазни. 

Какво ли би станало, ако той се беше срещнал с 

българските революционери и с тези съкровища беше 

финансирал българската революция?... Дали много от тях 

нямаше да се оядат, както тримата войводи на четите, и да 

забравят за революцията?... Това, никой не можеше да 

предскаже! Това историците ще го покажат! 

Челебията смяташе, че при един бунт, българското 

население ще бъде изтребено, а Странджа ще бъде заселена 

с турци от Анадола. Стане ли това, България вече нямаше да 

може да претендира за тези райони, като Български. Тези 

разсъждения като че ли стреснаха войводата и го принудиха 

да се откаже от открита война с Турската империя. 

Вълчан реши да раздели сборната дружина на малки 

чети, които да се пръснат по цяло Българско. Да се 

представят като дружината на Вълчан войвода. Да бранят 

селата, да отмъщават за нанесените поразии и да поддържат 

духа на българина с надежда за скорошно освобождение. 

Челебията участва в разпределението на оръжието и 

организирането на четите. Преди да се разпръснат, той 

проведе общи и поединични обучения. До края на октомври 

1830 година четите се пръснаха по страната. В селото остана 

да зимува само основната чета – „Дружината на Вълчан 
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войвода”, съставена от около 70 конници – прословутата 

„КАВАЛЕРИЯ” на Вълчан войвода. 

Преводачите се заеха с работата си. Челебията 

записваше турския превод, по който след това Вълчан 

сравняваше българския и допълваше пропуските. Четири 

документа привлякоха вниманието им: 

1.За стара тракийска подземна работилница за златни и 

сребърни позлатени съдове, фиали, чаши и други, намираща 

се западно от Никюп. 

2.Съкровището на Александър Македонски, възлизащо 

на над 120 хиляди таланта, укрито в Източните Родопи. 

3.За пещера с дванайсетте апостола – в планината край 

Вратица. 

4.За Римския музей – край града на Сердите. 

Това, което Лоренцо искаше непременно да види и 

тогава да си замине за Италия, беше Римския музей в 

планината близо до града на Сердите. Преводът на този 

документ им отне най-много време. Поп Мартин 

внимателно слушаше Антонио и все се кръстеше и не 

вярваше на ушите си, че са чули това, което италианецът 

превеждаше: 

„Този докумнт пази тайната на прочутия римски музей, 

намиращ се на територията на Сердите. Римският музей е 

единственият за времето си, когато е просъществувала 

Римската империя. Негов основоположник е римският 

консул доктор Марк, който е открил мястото и донесъл 

първите животни в него, които сам е балсамирал, по 

времето на император Клавдий. След него, в продължение 

на много години, са прокарани нови галерии, разкрити са 

нови зали. Много прочути майстори строители, ковачи, 

гравьори, художници и други, са украсили залите и са 

създали неповторими произведения на изкуството. Лекари 

са създали лаборатории, в които са имали изключителни 

постижения на медицината. Тази тайна трябва да бъде 

запазена, защото музеят може да попадне в зли ръце, които 

да заличат онова, що е създала майсторската ръка на тези 

хора. В подземния Дворец-музей може да влезе само човек 

без зли, алчни мисли, що много люде таят в душите свои 

черни!” 

Следват заклинания срещу онези, които не запазят 

тайната, срещу алчни златотърсачи и пакостници, които 

дръзнат да разрушават тези красоти и прочие. 

По-нататък се съобщават точните координати на 

мястото, изброяват се нишаните, по които да се намерят и 

разкрият входовете, и как да се влезе вътре. Тези данни 

Вълчан нареди да се запишат на отделен опис, който да се 

запази в тайна, а описанието за съдържанието, което се 

оказа много интересно, да се прочете пред съвета на 

дружината. Това се извърши през дългите зимни нощи, 

когато се събираха в голямата одая. 

Поп Мартин четеше документа: 

„1. Намерите ли гореспоменатите знаци, то ще ви бъде 

лесно да откриете входа на римския музей. Музеят води 

началото си още от времето, когато в подземията на същия е 

съществувала само Змейовата дупка (Зморе дупка), и 

гробницата на тракийския вожд СЕШАВЕЛ. Там в нея 

доктор Марк е донесъл от Ерусалим своите балсамирани 

животни.” 

─ Има ги и нарисувани подземията! – обади се 

Антонио. 

─ Кой е този доктор Марк и какво е правил в 

Ерусалим? – запита Стамат. 

─ Бил е римски консул в Ерусалим – поясни Антонио. 

Поп Мартин продължи да чете: 

─ „Музеят е направен и облицован от разноцветен 

мрамор, докаран от рудниците край Вратица”. А ето и 

пълното описание на музея: 

„Влизайки от червената мраморна врата, вие ще се 

намерите пред дълго стълбище с около 700 стъпала от бял 

мрамор с голям наклон. На всеки 50 стъпала има площадки с 

огромни каменни статуи, които държат светлината на 

слънцето. Свода на стълбището надвишава двайсет 

разкрача. 

На най-долната площадка, където свършва стълбището 

с двайсет и осемте огромни статуи, ще забележите грамаден 

синкав БОГИНС, пазен от двете си страни от огромни 

ДАНЧАРИ. Метална врата ще се изпречи пред вас. 

Влизайки през нея, ще останете слисани от красотата на 

огромната цветна зала на музей. Всички видове мрамор, що 

е съществувал и се е знаел на времето си, е послужил за 

облицовка на залата. 

 

2. ЗАЛАТА НА МРАМОРНИТЕ БОГОВЕ 

 

Сътворена е от различни мрамори. Колоните са от 

различен мрамор, а на всяка от тях ще видите  глави на 

богове. Върху пода, с цветни мозаични плочки, е изработена 

катедралата в Рим. Сводът е естествен, допълнително 

оцветен с пертинов прах в много цветове. Грамадните 

сводове показват, че музеят преди е бил пещера и около нея 

в скалата са изкопани нови помещения на различни етажи. 

В дъното на залата се намират две грамадни халки. 

Дръпнете ги и ще влезете във второто помещение – зала, 

където е събрана историята на всички римски рудници по 

онова време. Фронтонът на залата е зает от грамадна 

релефна карта, излята от златен примес. Там са нанесени 

всички римски селища, а златните рудници са означени със 

златни топчета. Грамадни късове от чисто злато говорят 

колко богати са били римските рудници. В източната страна 

се намира естествено създаден ХОМУНКУЛУС от грамаден 

къс злато. 

Поради внезапното напускана на земите на Сердите от 

римляните, тук са останали неразопаковани сандъци с рудни 

експонати, предназначени за музей в Рим, с описание на 

произхода им и наименованието на рудата и метала. 

Факлите по стените са от кост, която свети с приятен 

зелено-син цвят. Човешките фигури, които ще блеснат на 

западната страна, са страшни за гледане. Но знайте едно: те 

не се движат, както ще ви се стори, а само халюцинацията и 

математическото подреждане на същите ги прави привидно 

движещи се. Съчетано с дублирането на два трупа в 

различен разцвет, и равномерното цветно излъчване на 

труповете, напоени със зелен и червен балсам, ги прави 

подвижни. 

Залата има чудното свойство като ехо да повтаря всеки 

глас или звук многократно, от което се създава 

впечатлението, че загадъчните фигури разговарят помежду 

си или се карат... Ужасяващо е! За предпочитане е да се 

мълчи, когато се влиза вътре. Използвайте мимиките, за да 

бъде обстановката по-спокойна и тиха. Ходете внимателно – 

от тропота на обувките ви ще се получи оглушаващ шум. 

Страшно е и когато знаете. 

За да проникнете в най-голямата зала, разделена на пет 

галерии, трябва да знаете следното: на южната страна на 

залата има мраморен стол с халки на облегалките отстрани и 
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една, която се пада между краката, при положение, че 

седнете на мраморния стол. 

Направете така: Сядате нормално на стола. Издърпайте 

средната халка, която се пада между краката ви, до клина, 

който е пригоден тя да се закачи. След това едновременно с 

двете ръце натиснете надолу халките на страничните 

облегалки на стола. Когато сторите това, вие ще се намерите 

в залата на златните животни.” 

─ Хайде, за тази вечер стига. Стана късно. И утре е 

ден. – рече Вълчан. 

─ Вълчане, остана още малко. – отговори му поп 

Мартин и огледа насядалите в кръг хайдути. 

─ Чети, чети! – чуха се дружни гласове. 

Вълчан махна с ръка и поп Мартин продължи да чете: 

 

3. ЗАЛАТА НА ЗЛАТНИТЕ ЖИВОТНИ 

 

„Размерите й са внушителни: 120 разкрача  в диаметър 

и 7 разкрача височина. Върху мраморни квадрати ще 

преброите повече от 260 птици и животни, иработени от 

масивно злато. Очите им са от светещи цветни диаманти. В 

средата на залата ще зърнете огромен гущер от разновидна 

сплав. Устата му, с размер три разкрача, е тайнственият 

вход за другата галерия. Нужно е само да се измести един 

зъб, за да се открие стълбище към долната „ЗАЛА НА 

ЗЛАТНИТЕ УКРАШЕНИЯ”. 

В края на всеки мраморен квадрат е прикрепен 

парафинен куб. През прозрачните му стени се вижда 

пергамент – на него са отбелязани произходът на 

животното, тежината му и мястото, където е убито, и името 

на майстора, изваял ловния трофей от чисто злато. 

Внимавайте, защото всеки четвърти квадрат от пода на 

залата е поставен на ос и може да ви отведе в подземната 

река, откъдето никой не може да излезе.” 

─ Утре ще продължим! – рече поп Мартин, като 

отдъхна от четенето. 

 

В затоплената одая, където хайдутите от съвета на 

дружината вече бяха насядали по местата си, когато Вълчан 

влезе, настана тишина. Поп Мартин го погледна, изчака го 

да седне, изкашля се и започна да чете: 

 

„4. ЗАЛАТА НА ЗЛАТНИТЕ УКРАШЕНИЯ” 

 

По големина, тя е почти като залата на животните. 4750 

златни предмета лежат в сандъци. Ще ви се види чудно, че 

сандъците са споени с пода, но и тази тайна ще ви поясним. 

Всеки сандък на дъното си има грамадна топка – нит, споена 

с желязно въже, което завършва в следващата зала, на 

ЗЛАТНИТЕ МОНЕТИ И ЦЪРКОВНА УТВАР, с халка, 

която не позволява сандъкът да бъде изместен и отворен. С 

една дума, само ако можете да влезете в петата зала ще 

отворите загадъчните сандъци. В залата има и сандъци с 

оръжие от рода на златните стрели за лов на БЕНВОРИ. Тук 

са и седемте сандъка със статуетки, изобразяващи сцени от 

тържествата на императора ВОДСОКЕЛ. 

Всички златни украшения, които ще видите по 

мраморните стени са еднократни изделия, от златния рудник 

„ПОЛЕНАС”, в Гърция, край Атина. Сандъците от червен 

мрамор са изаботени в подземния дворец, а тези в зелено – в 

рудника „СОХОСО” край Рим. Във всеки сандък има 

описание за броя на предметите и от кого и къде е 

изработен. 

Забележете, залата е с под на квадрати, подредени 

шахматно, всеки втори квадрат е на ос и ако стъпите върху 

него, ще се простите с живота си. 

Грамадният сандък от бял мрамор, със змийска глава, 

представлява хранилище на силна отрова във вид на прах. 

Ако посегнете да го отворите, цялата зала ще се изпълни със 

смъртоносния червеникав прах. Запомнете и това, че в 

западната страна на залата има плоча – разкрач на разкрач. 

Тя прегражда тунел, свързващ всички зали и помещения в 

целия музей. Ако тази плоча се отвори, става силно течение 

и всички зали ще се изпълнят с червеникавата отрова. 

 

5. ЗАЛАТА НА МУМИИТЕ И ХЕРБАРИЯ 

 

Облицована е с мрамор в два цвята – зелен и син. Има 

диаметър 150 разкрача и свод, висок над осем разкрача. 

Хиляди човешки глави и тела – мумии в различни 

разцветки и различни величини ще ви и гледат от всички 

страни. Те ще ви разкрият ужасните начини, чрез които 

римляните са умалявали човека до размера на човешка длан. 

В северната част на залата ще видите човешки трупове 

върху мраморни маси. Те, докато са били още живи, са били 

заливани с течен ХЕКЕРАГОС и моментално са замръзнали. 

Ако не ги докоснете с ръка, няма да узнаете че 

представляват ледени блокове. В също такива ледени 

блокове има замразени пергаменти, на които е написано 

какво и как да се направи, та замразените трупове да се 

размразят и хората да оживеят. Тази безцветна вледеняваща 

течност и умаляващата течност, са открити от жреца на 

катедралата „САВАН” - ..... 

─ Тука беше изписано името на жреца, който е 

измислил и открил тези течности, но беше много зацапано и 

не можахме да разчетем името му. – допълни поп Мартин. 

─ Може и без него! Чети нататък! – рече Вълчан. 

„Труповете могат да бъдат върнати отново към живот, 

само с помощта на оставените в ледения блок писания, от 

същия жрец, обвити в квадратния парафинен куб. 

Щом влезете, от лявата страна на входа, върху 

мраморна маса, ще видите стъкълца със синкава течност. Тя 

е индикатор и изменя цвета си когато е в близост до злато 

или златни предмети. Ако я изнесете навън и ако около вас в 

диаметър 15-20 разкрача, и в дълбочина в земята до 10 

разкрача, няма злато, то течността ще стане безцветна. В 

близост до злато посинява. С тази течност римляните са 

разкривали богатите златни залежи. Сега ще я видите 

синкава, защото в музея има много предмети от 

драгоценния жълт метал. 

В южната част на залата са подредени човешки 

трупове, с които са правени различни пластични 

експерименти. Тела човешки с присадени глави на животни. 

Най-ужасна гледка представлява човешки труп с жабешка 

глава от рода на пещерните жаби – великани. 

Забележете, че очите на всички трупове и глави се 

движат и светят. Накъдето и да погледнете, те ще ви гледат, 

защото се влияят от стъпките и движението по мраморния 

под. Подът е покрит с дебел слой човешки коси, различно 

оцветени. Ще видите и много тела на жени, мъже и деца с 

пластични операции. Резултатът от тези опити е ужасяващ. 

Разкривени тела с животински крайници. Глави на жени с 

уста на змия и други. 

Всеки четвърти ден стените на залата пламват със 

синкав пламък, който не може да изгори. Престоят в залата 

по това време е нежелателен, защото ще изпаднете в сънно 
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състояние – ТРОМВЕС, през което можете да получите 

нервно разстройство. А човек изпаднал в ТРОМВЕС е много 

интересен случай, защото придобива способността да гадае 

и предрича онова, което става на стотици километри от него 

(от рода на пожар или природно бедствие) и онова, което му 

предстои в период на една луна. Всичко е трудно да се 

опише, но трябва да ви предупредим, че само когато изпиете 

чаша от течността в поставката пред грамадната маса, върху 

която е чашата, ще можете да продължите по-нататък. Не 

забравяйте, че човек минал през мраморния стол в зала 2, не 

може да излезе през същия изход, а трябва да продължи, и 

при опасност да се възползва от белязаната с номер 4 колона 

в трета зала. 

 

6. ЗАЛАТА НА ЗЛАТНИТЕ МОНЕТИ И 

СКЪПОЦЕННИТЕ КАМЪНИ 

 

Тя е най-малката и първоначално няма да ви направи 

голямо впечатление, но забележете, че стените й не са като 

на останалите зали. Мозайки от разноцветни скъпоценни 

камъни изобразяват храма на бога лечител и храма на 

слънцето. В специални витрини и ковчежета се пазят монети 

и скъпоценни камъни. За да се излезе от залата е 

необходимо да стъпите на двете плочи от южната страна на 

залата – бяла и червена. Тогава ще слезете в последната и 

най-голяма зала на музея.” 

─ Не е ли време да спрем за тази вечер! – рече Вълчан, 

стана от кьошкя и разкърши снагата си. 

─ Войводо, да продължим! Интересно е като същинска 

приказка. Къде ще ходим в тоя дъжд? – помоли Стою. 

Вълчан се наведе към прозореца и отметна пердето. 

Вънка плющеше пороен дъжд. 

─ Е, хайде, продължавайте! – рече той и се насочи към 

мястото си. – Попе, ако си се изморил да те смени Стою? 

─ Мога, мога. От четене не се изморявам! – отвърна 

поп Мартин и се понамести по-удобно върху възглавницата. 

 

7. СМЕСЕНАТА ЗАЛА НА МУЗЕЯ 

 

„Наричаме я смесена, защото в нея може да се види 

всичко онова, което го има в предишните зали, но в 

ограничен брой. Тази зала е най-голяма по размер и е с 

много интересни устройства. Влизайки в нея, първото нещо, 

което ще ви порази, е сливането на многото цветове мрамор 

в нещо като сияние. Но за това е нужно да бъдат запалени 

всички фосфорни факли в залата. Съчетанието на цветовете 

ще ви омае. Експонатите са пръснати навсякъде. 

По средата на грамадната зала се издигат четири 

мраморни колони в различни цветове, а между тях е 

саркофагът на СТЕГ – най-виден управител от рода 

НЕВАЛО, преди римляните да са открили златната планина 

край италианското море. По негово време малкият музей на 

доктор Марк се разширява. Прокарват се нови галерии, зали 

и се разкриват нови още по-големи. Залите се облицоват с 

мрамор и се пълнят с експонати. Разширяват се 

медицинско–експерименталните лаборатории. Той се смята 

за основоположник на големия музей – балсамиран в 

нормалния си вид и размер. 

Интересна е източната част на залата със своята „ЖАР 

– ПТИЦА” от чисто злато – голяма пет разкрача в диаметър. 

В западната страна се намира мраморното корито с 

жива вода. Тя е чудотворна защото, както ще прочетете в 

писанието, с глътка такава вода може да се спаси умиращ 

човек. Оттук лесно можете да излезете от този сложен и 

замайващ с красотите си лабиринт. Трябва само да бутнете 

долния ляв ъгъл на монтираната в стената голяма картина и 

тя ще се отмести. След вас картината сама си отива на 

мястото. 

 

8. ТОЧНО ОПИСАНИЕ НА ВХОДОВЕТЕ НА 

РИМСКИЯ МУЗЕЙ 

 

─ Първия вход на музей го описахме в началото – 

зачете описанието поп Мартин. 

─ Тези данни нали казах да не се четат и да се запишат 

на друго място! – викна Вълчан. – Какво сте направили? 

─ Така и сме направили! – оправда се попът. – Описали 

сме само опасностите, които грозят при влизането и 

излизането от музея. Координатите на мястото и белезите по 

които да се намери и открие входа са в твоя тефтер. 

─ Добре, чети нататък! – успокои се Вълчан. 

─ Има опасност от срутване при невнимателно 

отваряне на входовете. – продължи четенето поп Мартин. – 

Улеят е затворен с камъни и пръст. Трябва да се махнат, за 

да се спуснете до дупката, която води надолу до червената 

врата, но при влизането тези камъни могат да паднат. 

Внимавайте добри, хора, когато решите да сторите 

това. 

Вторият вход на музея в действителност и естествения 

вход, през който за първи път е минала група от трима 

пещерняци – серди, открили пещерата: Вако Сотис, Деракс 

Сотис, и прочутият откривател на червените кладенци край 

Вратица – Богонас Христа Селимакс. Входният улей е почти 

отвесен и в продължение на около 250 разкрача е много 

трудно преодолим. На около 50 разкрача от входа, в улея 

има отвор, през който се минава над подземна река и се 

отива в малка пещера. От нея през едно малко тунелче се 

влиза в голяма и красива пещера, висока 7 разкрача и с 

диаметър 20 разкрача. 

В нея доктор Марк донася своите балсамирани 

животни и поставя началото на музея по времето на 

император Клавдий. Галерията от улея до пещерата е 

постлана с квадратни мраморни плочи. Всяка втора от тях 

шахматно е на ос. Навътре входът в улея сега е зазидан, 

много трудно ще се открие. 

След разширяването на пещерите в края на улея и 

приспособяването им за музей, улеят е коригиран и са 

направени пповече от 60 площадки със съответен навес, 

който предпазва от падащи камъни и прави слизането леко. 

Тунелът в улея е затрупан до втората площадка, откъдето 

взема западна посока. Извивката му не позволява 

разрушаването му по-нататък. Самият вход на тунела е 

затворен с огромен камък, който при умение може леко да 

се отвори като врата. 

Този вход – улей, ако имате смелостта да слезете до 

нивото му, ще ви отведе до една от описаните зали. Нужно 

е, когато стигнете до края му и се озовете в малко 

предверие, да се поогледате и ще забележите, че има дупка с 

малки стъпала, водещи отвесно надолу – около 29 стълби. 

Дупката е разкрач и половина на разкрач и половина. Краят 

на това така наподобяващо кладенче ще ви изведе в тесен 

цилиндър, затворен от всякъде. Този цилиндър е колоната от 

залата на златните животни номерирана с номер 4 (четири), 

и отвън и отвътре. Нужно е с две ръце да бутнете издадената 

цифра противоположно на вас напред и ще се отвори вход 

към залата. При опит за излизане навън от музея, натиснете 



  
6600  

обратно. Лицевата страна на входа е доста интересна. За да я 

намерите е необходимо да се... 

─ Нали казах тия данни да се записват на друг опис, - 

викна пак Вълчан и пресече четенето на попа,  - какво ги 

четеш тука?... 

Поп Мартин се стресна и впери поглед във Вълчана. – 

То, това е...! Друго няма! – смънка попът и почна да събира 

изчетените листя. 

В одаята настана глъч. Всеки имаше свое мнение и 

искаше да го коже на другите. Само Вълчан, Челебията и 

италианците бяха навели глави и мълчаха, унесени в 

мислите си. 

По лицата на италианците беше изписана мъка. Те явно 

съжаляваха, че този документ попадна в ръцете на 

български хайдути и се страхуваха, че те ще унищожат 

музея, като пренесат експонатите в свои скривалища, както 

направиха със съкровищата, намерени до сега. 

Челебията си мислеше – какво ли би станало, ако този 

музей попаднеше в ръцете на Махмуд ІІ? Щеше ли да 

стабилизира империята, или англичани и французи щяха да 

го разграбят и пренесат в Лондон и Париж? 

Най-тежки бяха кахърите на Вълчан. „Как да опази 

това богатство до освобождението на България? Пък и след 

това – от алчни управници?... Нямаше ли с експонатите да 

украсят личните си дворци? Или да ги разпродадат по 

европейските бит-пазари?...” Спомни си за ония тримата 

„хайдушки войводи”, които се полакомиха по богатството и 

поискаха да им даде злато... „А ТАКИВА В БЪЛГАРИЯ ЩЕ 

ГИ ИМА ДЪЛГО ВРЕМЕ!...” 

Пред него стоеше въпросът: „Да разреши ли да се 

отвори музеят, макар и само да го разгледат, и с това да 

остави следи къде са входовете му, или да скъса и изгори 

тези документи?...” „Но, ако ги изгори, той лишаваше 

завинаги българския народ от това съкровище? Тогава? Да 

запази документите? Но как? Италианците го знаят, 

Челебията също! Вярно, той е на негова страна. Верен му е! 

Побратимиха се! Но все пак той е турчин..., поробител! 

Вярата си няма да смени! Колко му е, след години да отиде 

при Султана и да го заведе в музея? 

Главата му се пръскаше от напрежение. „Още сега 

трябва да реша! Но какво?... Не бива тайната да излезе от 

тази одая!... Ами ако извадя ятагана и посека всички? Сега – 

докато още не са се опомнили?...” 

Отвън проливният студен дъжд барабанеше по 

прозорците. Вълчан погледна към пердетата. Буря 

бушуваше и в главата му. Стиснал здраво ръцете си в 

юмрук, той огледа стаята. Погледът му падна върху ятагана, 

окачен на стената. Някаква вътрешна сила го закова на 

място. Срещна погледа на поп Мартин, който се беше 

вгледал в него и от дълго време го наблюдаваше 

разтревожено. Виждаше как трепват веждата и дясната 

страна на устните му, как беше стиснал ръцете си в юмрук. 

Проследи и погледа му, когато се вгледа в окачения на 

стената нов ятаган. А това беше страшно!... Вълчан 

замисляше нещо ужасно!... 

─ Попе, къде са документите за музея? – изкрещя той. 

─ Превода е при мене! Документа е в стаята! – 

изплашен рече той. 

─ Донеси всичко тук! – после поомекнал се обърна към 

Челебията, недоумяващ какво става. – Челеби, донеси и твоя 

превод на турски! 

Челебията не отвърна. Стана и отиде в стаята си да 

донесе искания документ. 

─ Ето, Войводо! Документите на латински и превода, 

който четохме, а това са листовете, на които най-напред 

пишех и задрасквах, от тях преписвах на чисто. Друго няма! 

– промълви попът и му подаде всичко. 

─ Антонио, има ли друг документ или препис? 

─ Няма, Войводо! Това е оригиналът. Пък и от другите 

документи няма копия! – Антонио си спомни за предишния 

им разговор и сега повтори това. 

Челебията и той донесе своя превод на турски – Това е 

моят превод! Копие не съм правил! 

─ Всички тия документи ще стоят в моята чанта и 

никой няма право да ги отваря и чете! Когато отидем на 

мястото, там ще решим какво да правим с тях! – нареди 

Вълчан. 

В одаята започна да се диша по-леко. Някои 

погледнаха през прозореца – дали може да се ходи в този 

дъжд. Други започнаха да се стягат. Стамат се доближи до 

Антонио и го запита: 

─ Кога ще ни прочетеш за доктор Марк? 

─ Трябва най-напред да го преведем. 

─ Може и на турски! 

─ Не, няма на турски! – намеси се Вълчан, дочул 

разговора – Нека най-напред спокойно да се преведе, пък 

после ще го прочетат пред всички. 

 

След три дни преводът беше готов. Стамат излекува 

разболелия се хайдутин Мирчо, но не си тръгна за село. 

Остана да чуе историята за доктор Марк. Дъждът беше 

престанал, но времето беше студено. В голямата одая 

всички се бяха рабположили по местата си. Кафетата вече 

бяха разсипани и чакаха Вълчан и Челебията. 

В това време Антонио разказа как е открил документа в 

семейния архив на един потомък на доктор Марк. Когато 

прочели документа за Римския музей, решили да издирят 

кой е бил този доктор Марк. Ровили се дълго в архивите и 

намерили следа. После Антонио започнал да издирва рода 

му и най-накрая се добрал до един старец, останал сам в 

голямата си къща – почти замък. Имал няколко слуги, дето 

го гледали и управител на имотите му. Старецът се оказал 

разговорчив. Зарадвал се, че някой се е заинтересувал за 

него. На въпроса „имат ли родова архива”, той се усмихнал. 

─ Има! – отговорил. – Родът ни е на повече от две 

хиляди години, но има писано само след опожаряването на 

Рим, от Нерон. Другото е изгоряло заедно с къщата. 

Останало е само ей това, дето го виждаш на стената. – 

посочил той. – Родовият ни герб! Златен, още от преди 

нашата ера. 

Антонио станал и разгледал герба. 

─ Тебе какво те интересува? – запитал старецът. 

─ Нещо от времето на императорите Клавдий и Август. 

─ Клавдий е преди Нерон. Не знам, дали ще намериш 

нещо, ама и да има, ще трябва бая да се изпотиш и дълго да 

ровиш. 

Старецът го отвел в една огромна библиотека, от която 

се влизало в хранилище, двойно по-голямо от библиотеката. 

─ Търси в онези сандъци! Какво има в тях и аз не знам. 

Библиотеката е на повече от 500 години. 

Цели шест месеца Антонио с двама от слугите на 

стареца обирали паяжините и един по един отваряли 

сандъците. Най-сетне в един обкован с бронзови шини 

сандък, открил това, що търсел. Като отворил сандъка, 

усетил някакво непознато, но приятно ухание. Сред многото 

книги открил дневника на съпругата на доктор Марк, който 
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започвал след опожаряването на Рим. Описани били 

ужасите от пожара. След това смъртта на доктор Марк. 

Много подробно описала погребението и всички, които 

дошли да го почетат. Останала сама с мъката си. 

На дъното на сандъка Антонио намерил пакет и в него 

това, което търсел, и един документ с план. Прибрал пакета 

и след ден два казал на стареца, че не намерил нищо. 

Старецът много се натъжил. 

Това се случило малко преди да тръгнат за Турция и не 

са имали време да разчетат и преведат написаното. Затова 

пакетът не бил с другите документи, е в неговия багаж. 

Сега, когато почнали да го превеждат, той и Лоренцо за 

пръв път узнали съдържанието му. 

Вълчан и Челебията влязоха и заеха местата си на 

кьошкь. Стою им поднесе кафето. Раздаде и на другите. 

Одаята утихна. Поп Мартин се поразмърда, отпи от кафето, 

поизкашля се и зачете: 

„Нерон опожари Рим. Огънят не пожали и нашата 

голяма къща. Изгоря всичко! Всичките научни трудове на 

Марк, и Голямата лаборатория – смисълът на целия живот 

на Марк. Той не можа да го понесе! Останах сама. О, Боже, 

кога и мен ще ме прибереш при милия ми съпруг?... 

Единствен, нашият стар приятел Рем, идва да ме навестява. 

Прекарваме часове на утеха. Разказвах му за живота на 

Марк. Той написа за него това, което съм съхранила и пазя.” 

Поп Мартин остави листа върху възглавницата. 

─ Това беше написано на отделен лист – поясни 

Антонио. 

Поп Мартин взе купчинка изписани листа и продължи: 

„Римският консул доктор Марк се прибра в дома си 

страшно разстроен и изтощен. Захвърли небрежно връхната 

си дреха и се опъна по гръб върху дивана. Съпругата му се 

изненада, спусна се към него, но не посмя да го заговори. 

Доктор Марк с ръка я спря и й даде знак да не го безпокои. 

Тя прибра дрехата и озадачена излезе. Не можеше да си 

обясни състоянието му. За пръв път се случваше такова 

нещо. Не беше го виждала друг път така изморен и 

загрижен. Зае се сама да му приготви нещо за ежедневната 

му следобедна закуска. 

─ Къде ще седнеш? – осмели се да го запита, когато 

влезе при него с табла в ръцете. 

Доктор Марк не отговори. 

─ Къде да поставя таблата? – товтори тя въпроса си. 

Доктор Марк се размърда. Обърна се и седна на 

дивана. Жена му го гледаше разтревожено. 

─ Какво се е случило? – загрижено запита тя. 

─ Умря! – мрачно проговори Марк – И не можах да 

разбера от какво. 

─ Кой умря? 

─ Началникът на римския легион. Преди три дни 

постъпи на лечение при мене и днес умря. Така и не разбрах 

от какво. Утре ще разбера. 

Смутената жена остави подноса на масата, но не 

излезе. Очакваше, че както винаги той ще сподели с нея 

тревогите си и заедно ще намерят изход. Седна срещу него и 

зачака. Докторът се облегна удобно в стола. 

Знаеш ли, Марк, появил се някой човек, който лекувал 

без лекарства. 

Марк повдигна глава и се загледа в нея. – Доктор ли? 

─ Не, не бил доктор. 

Марк впери поглед удивен. 

─ Лекувал с ръце. По странен начин. Без нищо. Защо 

не се позаинтересуваш? Да се срещнеш с него. 

Марк закуси мълчаливо. 

─ Остави ме да си почина! – отпрати той жена си. 

 

За римският консул не беше трудно да открие 

въпросния лечител. Последният очакваше тази среща. 

Разговаряха дълго. Накрая Марк го помоли да му разреши 

да го придружава, когато лечителят отива при болни. Почти 

всеки ден доктор Марк отделяше време и ходеше с него. 

разговаряха на различни теми: за медицината, за човека, за 

нравите, за устройствата на живота и пр. Лечителят с лекота 

отговаряше на всички въпроси и превръщаше отговора в 

беседа по поставената тема. Марк чувстваше, че навлиза в 

някаква нова, непозната му идеология, която го увличаше и 

му се понрави. 

 

Доктор Марк завърши медицина в Рим. Баща му го 

изпрати в Египет, после в Индия, където се запозна и изучи 

методите на древните лечители. Овладя и балсамирането на 

животни. В Рим се завърна със знания и увенчан с титлата 

на голям учен. Император Август го прие благосклонно. 

Сетне му повери поста на римски консул в Ерусалим и 

помощник на управителя, с когото бяха приятели от 

ученическите си години, учили заедно с Авий Плавций, 

станал пълководец на императора. 

Там Марк си обзаведе голяма лаборатория и лечебница, 

в която продължи научните си занимания, експерименти и 

зследвания в медицината, като обърна особено внимание на 

балсамирането на животни, които готвеше да отнесе в 

медицинския музей в Рим. 

С помощта на управителя купи голяма къща, почти 

палат, с огромна градина, която огради, за да пази 

животните, развъждани от него. 

Преди да бъде назначен за консул, Марк се ожени в 

Рим за момиче от виден род. Младата сътруга го подкрепи и 

насърчи в увлеченията му по медицинските експерименти. 

Марк споделяше всичко с жена си и двамата така се 

увлякоха по новите идеи, че станаха ревностни 

последователи на лечителия, когото приеха и като учител. 

Започнаха се и с хората около него – учениците му. Скоро 

Марк разбра, че нямат място, където да се събират на беседи 

и им предложи своята градина, с подходяща за целта сграда 

срещу двореца му. Така срещите и беседите им станаха по-

близки и по-продължителни. Двамата съпрузи възприеха 

изцяло идеологията на учителя. Те бяхя покръстени и 

приети в братството им. 

Контактите с лечителя – учител, продължиха дълго. 

Марк научи и усвои много неща от него. Промени и начина 

си на живот. 

Приятелят му често отваряше дума за появилият се 

лечител, но Марк се пазеше да не се издаде, че се познават, 

и че го е приел в градината си... 

Марк вече си беше легнал, изкъпан и намазан с 

благоуханни масла за да не го хапят комарите, когато в 

градината се вдигна страшна врява. Съпругата му погледна 

през прозореца – видя градските стражи да нахлуват в 

къщата, в която се бяха събрали учителят и учениците му. 

─ Марк, събуди се! – започна да го буди тя. – Стража 

нахлу в градината! Отиват към къщата! Там става нещо! 

Марк скочи сънен и така, както си беше с нощната 

дреха, хукна бос навън. Когато наближи къщата видя, че от 

нея стражите извеждат учителя. Учениците му го бяха 

изоставили. Марк се намеси и се опита да го освободи. 

Стражите го хванаха за дрехата, но той успя да се измъкна 
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от нея, побягна гол и се скри в градината. Върна се в дома 

си през тайния вход. Съпругата му онемя от страх, като го 

видя да се прибира гол. 

─ Арестуваха учителя! – продума Марк и се хвърли 

върху дивана разстроен. 

На другия ден управителят му каза, че са арестували 

човека, който се представял за голям лечител. Имало донос 

и предателство. Градската стража, научила къде се крие и 

без да го уведоми, го арестувала. Марк помоли да го 

освободи, но той не можел нищо да направи, защото това 

било вътрешна еврейска разправа и градската стража се 

занимавала с този въпрос. Онова, с което можел да помогне, 

било да стои настрана и да не се намесва.” – поп Мартин 

замълча и се прекръсти. 

В стаята настана тишина. 

─ Да продължавам ли? – запита поп Мартин. Всички 

мълчаха. 

─ Продължай до края! – рязко отсече Вълчан. 

„Минаха години... Мисията на Марк в Ерусалим 

приключи с неприятности и той се прибра със семейството 

си в Рим. 

За пренасянето на балсамираните си животни Марк 

събра голяма група от верните последователи на учителя – 

мъже и жени, предреши ги като просяци и им даде много 

пари в златни монети за да не гладуват по пътя. Като такива, 

те трябваше да изминат пеша дългия и опасен път до Рим с 

тежкия товар – сандъците с балсамираните животни. 

След съсичането на император Калигула, когато 

император стана Клавдий, при доктора дойде пратеник от 

кервана. Установили се в града на Сердите. Приели ги 

мирно и добре. Успели да приобщят и покръстят 

семейството и накрая самия римски управител на града. 

─ Да се задържим тука, колкото се може по-дълго. До 

второ съобщение от Рим! – донесе пратеникът, когато се 

завърна при своите. 

В разговора с покръстения управител на града на 

Сердите, „просяците” му доверили своята тайна, че пренасят 

балсамираните животни на доктор Марк за медицинския 

музей в Рим. 

─ В Рим няма да намерите по-добро място от това, 

което имам тук, в планината край града! – рекъл им той и ги 

завел да огледат пещерата. 

Години по-късно, до Марк стигна вестта за това, с план 

и описание на въпросната пещера. Доктор Марк веднага 

замина за града на Сердите, като взе със себе си и 

балсамираните животни, пренесени от Ерусалим в Рим за 

музея, който мечтаеше да основе. 

Върна се в Рим придружен от съпругата на управителя 

на града на Сердите – Пампония. Балсамираните животни 

оставил в пещерата край града и обяви, че там ще бъде 

НОВИЯТ РИМСКИ МЕДИЦИНСКИ МУЗЕЙ! 

Нерон запали Рим. Изгоря голямата къща на доктор 

Марк. Нерон екзекутира Пампония. Съпругът на Пампония 

прибра тялото й и го погреба до малката семейна църквичка 

в града на Сердите. 

Марк не можа да понесе всичко това и почина. 

Рем.” 

 

Поп Мартин млъкна. Мълчаха и останалите. Не можеха 

да се съвземат от това, което чуха. Вълчан се изправи. 

Погледите се отправиха към него. 

─ Тази вечер – заговори бавно той – ние всички тук, ще 

положим клетва: „НА НИКОМУ, НИКЪДЕ И ПРИ 

КАКВИТО И ДА Е УСЛОВИЯ, ДА НЕ СЪОБЩАВАММЕ 

НИЩО ОТ ТОВА, КОЕТО ЧУХМЕ! КОЙТО СПОМЕНЕ И 

ДУМА ЗА РИМСКИЯ МУЗЕЙ, ДА СЕ НАКАЗВА СЪС 

СМЪРТ!” 

Клетвата положиха всички. Челебията вместо кръста 

целуна ятагана. 

Преводачите приключиха работата си до средата на 

март. Подготовката за престоящото лято беше в усилен ход. 

До началото на април дружината се събра. Вълчан прецени, 

че дружината не бива да е голяма. Реши да наброява стотина 

души, вместо двеста, както преди. Остави си плътно 

основната дружина – седемдесетте, от прочутата 

„ВЪЛЧАНОВА КАВАЛЕРИЯ”и трийсет за каруците и за 

домакинското обслужване на дружината. Като обявиха 

разпределението, настана бъркотия. Всички искаха да са в 

дружината. Никой не желаеше да остане в селото. Вълчан се 

ядоса: 

─ Вие какво искате? – викна той. – Да тръгнем всички 

мъже и като се върнем да намерим жените и децата изклани 

и къщите изгорени?... Много са двеста души! Какво беше до 

сега – 50 работят, 150 се мотаят и пречат... Сто човека 

стигат! А за тях и пет души кашавари са много – другите ще 

им помагат. Останалите тук също са част от дружината. Но 

те ще охраняват селото от набези и золуми и ще помагат на 

селяните за изхранване на хората. Стойо, прочети още 

веднъж списъка! Тези, които се чуят, да минат вдясно, а 

другите вляво! 

Разпределиха и оръжието. Челебията проведе обучение 

с тези които оставаха да вардят селото. Тодор им стана 

началник. Спирт Димитър с помощниците си остана да 

държи дюкяна и снабдяването със стока. Назначиха и кмет 

за селските работи. 

На последното съвещание на съвета на дружината, 

преди да напуснат бивака, Лоренцо за пръв път се осмели да 

се намеси и да си каже мнението: 

─ Документите копия нямат! – започна плахо той, като 

не сваляше очи от войводата. – Изгубят ли се, никой не ще 

открие съкровищата. Затова предлагам, като открием 

съкровища, да не ги изваждаме, а да си ги оставяме там, 

където са. Да си останат като музей, като например този 

край града на Сердите. Да унищожим сегашните нишани и 

да поставим нови – наши, които никой не знае. 

На Вълчан му хареса предложението и запита: 

─ Дядо поп какво ще отговори на Лоренцо? 

─ Дядо поп няма нищо да каже, а ще одобри това, 

което иска той! – в същия закачлив тон отговори поп 

Мартин. 

Така протичаха дългите зимни нощи в разговори и 

проучване на документите, а през дните цялата дружина 

участваше в доизграждането на разрушените къщи. За 

година време селото се възстанови. Калфата на Димитър – 

Киро, стана майстор на група дюлгери. Двама Дикови калфи 

станаха майстори. Вълчан им даде пари да си направят нови 

работилници, една в яташкото село, друга в съседното. Две 

от каруците в новия керван бяха изработени от тях. 

Терзиите стегнаха дружината в нови униформи, на всекиго 

по мярка. 

Запролети се. Времето се оправи. Дружината се събра 

на мегдана, готова да продължи издирването на 

съкровищата. На вечерните разговори те бяха определили 

обектите, които им предстоеше да издирват, като почнаха от 

най-близките. 
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9. ДЪЛГАТА ПЕЩЕРА 

 

─ Сега вече никой не може да каже, че не сме част от 

Султанската армия! – доволен рече Челебията, когато 

прегледа строената дружина. – С вас мога свободно на мина 

през центъра на Бургас и да спра пред конака. 

─ Ами ако узнаят какво е под униформата, ще им 

фръкнат фесовете! – пошушна Георги на Стою. 

Вълчан, яхнал коня си на свой ред огледа строя и даде 

знак да потеглят. И този път селяните бяха излезли да ги 

изпратят. Керванът тръгна към отбелязаната с верен нишан 

пещера между Горно и Долно Алманли. Пътят до там беше 

лек и рано след обяд вече бяха на мястото. Разположиха се 

край извор близо до гората. Водата извираше изпод скала и 

пълнеше малко езерце от което овчарите пояха овцете си. 

─ Може да стане хубава чешма! – рече Димитър 

загледал се как водата извира буйно и като малка рекичка се 

спуска надолу до езерцето. 

Керванът бързо се превърна в мирен бивак. Лумнаха 

огньове и от казаните скоро се понесе мирис на вкусотия. 

 

Едва слънцето бе поело на заник и кирките заиграха в 

здравите ръце на хайдутите. Не бе трудно да намерят 

нишаните и да определят мястото, където се предполагаше 

да открият отвора към подземието. Лоренцо чертаеше в 

големия си тефтер скицата на района. Околните височини 

му служеха като опорни коти и той ги сравняваше с картата 

– план на обекта, в който бяха нанесени. 

Не се мина и час и в изкопа издрънча на желязо. 

─ Спрете! – извика Димитър. – А сега внимателно! 

─ Какво има, Димитре? – чу викът на Вълчан. 

─ Трябва да е вратата, Войводо. 

Вълчан огледа наоколо. Загледа се в изкопа и рече: 

─ Не може да е желязната врата. До нея трябва да се 

стигне по стъпала и да се мине през тесен проход, нещо като 

малко тунелче. 

─ Вижте какво намерихме! – извика един от копачите. 

─ Това е много старинен изкопен инструмент – обади 

се Антонио. 

─ Много прилича на нашите мотики, ама не е! – рече 

поп Мартин. 

Веднага след мотиката се разкриха стъпалата и отворът 

се оформи. Беше затрупан. Разчистиха и навлязоха. Смрачи 

се. Донесоха борина. На около петнайстина разкрача опряха 

до желязната врата. 

Поп Мартин зачете  пак по документа. Намериха 

биволския рог и в него тричеталестия ключ, с който 

отвориха вратата. 

─ Дали няма капани? – запита Вълчан. 

─ В документа няма писано, но много трябва да 

внимаваме. – рече поп Мартин, като спря пред отворената 

врата и се загледа навътре. Пред тях, зад вратата се разкри 

много широко място. 

─ Дайте на мене! – Димитър взе две факли и 

внимателно прекрачи прага. Другите се струпаха пред 

вратата и със затаен дъх следяха движенията му. Факлите 

осветиха много широко и високо помещение. Димитър 

огледа тавана, стените и пода крачка по крачка и навлезе 

навътре. – Няма страшно! – облекчено рече той. – Влизайте, 

има какво да видите, но внимателно. 

Вълчан влезе пръв. – Какво шуми насреща? 

─ Чешма, Войводо. 

Спряха до голям каменен сандък. Осветиха го. 

Гледката беше неописуема. Очите на всички бяха приковани 

към куп самородно злато. Зърната бяха на големина от ситен 

пясък до малък орех. От другата страна, на разкрач и 

половина от сандъка, златото беше на кюлчета. 

─ Никой да не бута нищо! – зоповяда Вълчан и 

заоглежда находката. 

Сандъкът, дълъг над два разкарача и широк разкрач, 

беше похлупен с каменна плоча, от трите страни на която 

имаше бронзови заключалки, украсени с орнаменти. 

Сандъкът не беше заключен. Осветиха околовръст. 

Пещерата сякаш не беше напускана: подредени керамични 

съдове, копия, лъкове и стрели, щитове, плоски мечове, 

амуниции, седла и много сечива и земеделски инструменти. 

─ Оръжията са от преди римско време! – поясни 

Лоренцо. 

Търсачите бяха привлечени от шуртенето на водата. 

Широк тунел ги отведе до чешма с две корита. Водата се 

стичаше в улей и изчезваше в основата на стената. От 

другата страна на чешмата имаше каменни ясли, по които 

бяха наковани дванадесет халки за връзване на коне. 

─ Да се върнем при сандъка! – заповяда Вълчан и 

тръгна напряко през пещерата. Краката му потънаха в пепел. 

– Тук и огън се е палило! 

─ Войводо, да пуснем ли и другите да разгледат 

пещерата? – запита Димитър. 

─ Колкото по-малко хора видят какво има вътре, 

толкова по-сигурно ще се запази. – посъветва Вълчан. – 

Само Стою и Стамат ще влязат при отварянето на сандъка. 

И много да не се хортува за намереното в пещерата. Хайде 

сега да излизаме, че окъсняхме! 

Последен излезе Димитър, като още веднъж огледа 

всичко. Пред стълбището на входа поставиха караул. 

На другия ден, под ръководството на Войводата се 

заловиха за отворят сандъка. Опитаха с акъл, най-после със 

сила и капакът бавно се прихлъзна в улея на задната стена и 

се отвори. Отвътре ги лъхна аромат. 

─ На здравец ухае! – определи Стамат - И на още една 

билка, която гони молците. 

Но не миризмата, а гледката ги замая. На дъното 

лежаха грижливо сгънати тежки мъжки и женски дрехи, 

общити със златна сърма, и върху тях две златни корони. 

Отстрани имаше по шест златни топки, големи колкото 

яйца. А срещу короните, в другия край на сандъка, по 

дължината на останалите три стени, бяха подредени по 

четири големи, със златен обков книги. Вълчан посегна да 

вземе едно, но Лоренцо го спря: 

─ Не бутай нищо, Войводо! Не се знае колко години са 

стояли, докоснеш ли ги, може да се превърнат на прах. 

Вълчан се подчини. 

─ Много ми мязат на евангелия. Такива съм виждал в 

Зографския манастир – намеси се поп Мартин. 

Челеби, какво броиш? – запита Вълчан. 

─ Броя златните топки. Дванайсет са! Книгите са 

дванайсет. Халките по яслите са дванайсет. Големите 

щитове, ей там край стената – също толкова. Отвънка 

стъпалата са дванайсет. Прохода отвън  дълъг дванайсет 

разкрача. 

─ Изброих четиринайсет и нещо! – рече Вълчан. 

─ Зависи от разкрача! – отвърна Челебията. – Моите са 

по-големи и преброих дванайсет. Това число „12” има 

някакво значение! 

─ Антонио, какво ще кажеш за това? – запита Вълчан. 
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─ Ще трябва с Лоренцо да обмислим, може да открием 

нещо! – уклончиво отговори Антонио. 

─ На кой ли цар са тези корони? – продума Лоренцо. 

─ На български! – каза твърдо Вълчан – И дрехите са 

български! 

─ И книгите са български! – намеси се поп Мартин – В 

Зографския манастир съм виждал такива. Гърците не даваха 

там българи да се ровят, но един ден се промъкнах тайно и 

ги разгледах – български са! 

─ Възможно е да са български! – съгласи се Лоренцо. – 

Оръжията са може би преди или от римско време, но не са 

византийски! Но това число „12” има някакъв скрит смисъл. 

─ Христос е имал 12 ученика, защо и царят да няма 12 

войводи? – заключи поп Мартин и тури край на спора. 

─ Я по-добре да разгледаме какво има в сандъка – 

промени темата Лоренцо и отвори тефтера си да записва. 

─ Вълчане, докато Лоренцо рисува, ще пратя 

момчетата в гората да наберат здравец и от билката. Да 

турим в сандъка, та да се запазят дрехите – предложи 

Стамат и тръгна навън. 

Вълчан се загледа пак в сандъка. Взе една от златните 

топки. 

─ Ей, много тежка! – възкликна той. Подметна я в ръка 

и я подаде на Челебията. Той я разгледа и я даде на попа, 

сетне тръгна от ръка на ръка. Лоренцо рисуваше дрехите. 

Вълчан и Антонио започнаха да умуват около числото „12”. 

В разговора се намесиха поп Мартин и Челебията. И 

щитовете преброиха, и те бяха 12. 

Като минаха покрай съдовете, Челебията спря и се 

замисли. 

─ Какво гледаш? – запита Вълчан. 

─ Виж! На полицата в стената са наредени 12 еднакви 

и още две шарени паници. 

─ Много просто: 12 за войводите и две шарени и по-

големи за царя и царицата! – изтълкува загадката попът. 

─ Какво ли го е накарало Царят да се скрие в тази 

пещера? – недоумяваше Антонио. 

─ И това ще разберем, но първом да видим какво се 

крие зад онази врата – рече Вълчан и посочи отворената 

врата в дъното на пещерата. 

Стамат се върна се върна с два букета от здравец и от 

билката. Приятно ухание изпълни пещерата. 

─ Тая трева я има и по нашия край. Прасетата като се 

разболеят все нея търсят – обади се Вълчан. 

─ Има я по цяла Странджа – поясни Стамат – Тя чисти 

глистите и затова прасетата я търсят. Вечер, като спя в 

гората, от нея си правя възглавница, та комарите да не ме 

хапят. От нея и молците бягат. 

Лоренцо завърши с рисунките. 

Когато Стамат разпределяше букетите от здравец и от 

билката върху царските дрехи и короните, каменният сандък 

му заприлича на саркофаг с покойноци, обкичени с цветя, и 

без да ще трепна и се изправи. 

─ Какво стана? – запита Вълчан, който го 

наблюдаваше. 

─ Войводо, дали това не е някое царско погребение? 

─ Това ще го решат професорите, когато България се 

освободи и те дойдат тука да го видят. Затваряйте капака! 

Пред отворената врата в стената на тунела се събраха 

всички. Димитър взе факла и прекрачи прага. След него 

влезе Ставро. Наредиха се помощници, нарамили кирки, 

лопати и лостове. 

Тунелът започна гладко и след малък завой надясно 

започна стръмно да слиза надолу, но можеше свободно да се 

върви. Групата се движеше бавно и оглеждаха всичко. 

На около половин час бавен ход, тунелът ги изведе до 

малка подземна река. За да продължат трябваше да газят. 

Водата извираше от голяма гърловина на около двайсетина 

разкрача наляво от отвора на тунала, пред който спряха, и 

по разширяващ се улей течеше през него. Надясно по 

течението тунелът все повече се разширяваше. Всички 

мълчаха и слушаха тихият ромон на малката подземна 

рекичка. 

─ „Мечка страх, мен не страх” – обади се Ставро. – Аз 

ще нагазя, ботушите ми са здрави! – рече той и излезе 

напред. Пое подадената му кирка и потопи сапа й да измери 

дълбочината. – Плитко е, няма и до колене! – и нагази. 

Бързата струя на водата, спряна от краката му, си вдигна 

нивото и напълни ботушите му. Ставро тръгна по течението. 

Наклонът намаля, а реката правеше завой. Ставро спря и 

погледна назад. Направи още две крачки и се загледа по 

течението. 

─ Войводо! – провикна се той. – Нататък става широко 

и има сух бряг! – Гласът му проехтя като в празна черква. 

Ехото му отговори от няколко страни. 

Димитър не се стърпя. Дръпна ботушите си нагоре и 

прецапа през дълбокото. Ботушите не се напълниха! 

Челебията последва примера му. Вълчан също тръгна. След 

него останалите образуваха върволица. 

Нататък реката течеше бавно. Правеше широк завой 

покрай стената на пещерата, в която имаше ивица сухо 

място, във вътрешността на завоя. Излязоха на брега. На 

няколко души ботушите се напълниха. Изуха ги, изцедиха 

водата и изстискаха партенките. Христо нагази последен. 

Излезе по брега и тръгна покрай водата, като се взираше в 

реката. Изведнъж се втурна, нагази, бръкна във водата и 

извади нещо тежко и блестящо. 

─ Злато! – прокънтя гласът му. 

Вълчан пое находката. Разгледа я и я подаде на 

Челебията. 

─ Самородно е! – определи той. 

─ Значи оттука са събирали златото! – досети се попът. 

Всички стаиха дъх. Само подземната река нарушаваше 

тайнствената тишина. 

─ Трябва да има още! – догади Димитър. 

Беше прав. Без много да се ровят започнаха да вадят 

пясъка, по сухото и по края на водата, различни зрънца и 

люспи от слънчево ослепителния метал. 

─ Златна мина! – възкликна Челебията. 

─ Елате насам! – обади се Ставро от другия край на 

пещерата. 

Там, в един ъгъл имаше струпани, вече почти изгнили 

съоръжения на златотърсачи за промиване на пясък. 

─ Ето какво е докарало насам царските хора! – продума 

поп Мартин. 

─ Или са дошли по друга причина, а находката е 

случайност. – изказа предположение Челебията. 

─ Реката го е натрупала. Може би стотици години 

никой не е влизал тук. – помисли си на глас поп Мартин. 

─ Да се прибираме! За днеска стига толкова! – нареди 

Вълчан. – Горе ще решим какво да правим! 

 

От рано на следващия ден продължи проучването. Над 

дълбокото в реката прехвърлиха канàта от каруца и така 

влязоха сухи в пещерата. От сухото при завоя на реката, 
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тръгнаха в широк тунел. Този път Вълчан вървеше пръв. 

След него Челебията, поп Мартин, Лоренцо, Антонио, 

Стамат, Димитър и помощниците му. Стою остана в бивака. 

Стигнаха до зидана стена, която отклоняваше реката. 

Огледаха зидарията. 

─ Майстори са я градили – отсече Димитър. 

Продължиха. Тунелът ги изведе пак в широка пещера. 

Отляво се чуваше грохот. Поп Мартин се насочи към него, 

направи няколко крачки и спря. Факлите осветиха феерична 

гледка. От висок скалист бряг, като от застинала драперия, 

ваяна върху мрамор, падаше с грохот подземната река и се 

разбиваше върху площ от причудливи изваяния. 

─ Вижте, вижте! Погледнете към тавана! – подвикна 

поп Мартин и вдигна двете факли високо. 

Наистина пещерата беше приказна. От тавана, като 

гъста гора, обърната с върховете си към земята, висяха 

неизброими по брой, по големина и форма образувания, 

наподобяващи птици, животни, хора и какво ли не. 

Изумлението беше всеобщо. Красотата действаше на 

всекиго по своему. Всички те мълчаха, защото нямаха думи 

да изкажат обхваналите ги вълнения... 

Недалеч от водопада, по течението на реката, откриха 

стара воденица с един камък. Улеят беше съвсем запазен. 

Близо до него зърнаха два огромни тепавичарски чука, 

окачени на напречно дърво – неми свидетели на отдавнашен 

живот. 

─ Кой ли народ е сторил всичко това? – проговори 

Антонио. 

─ Как кой?... – засече го Димитър, дочул шепота му. – 

Всичко това е българско!... Българите носят абени потури, а 

не италианците и френците! А това са чуковете с които се 

прави абата. И до сега ги има по балкана! 

─ Да, българско, но кога ли е било? – поправи се 

Антонио. 

Реката пресичаше диаметрално пещерата и на около 

30-40 разкрача се губеше под земята. 

Близо до тепавичарските чукове започваше нов тунел, 

който изкачваше нагоре. Тръгнаха по него и вървяха много, 

докато на пътя им се изпречи желязна врата. 

─ Попе, носиш ли документа? – запита Вълчан. – Чети! 

─ Пише, че най-напред ще срещнем желязна врата и 

след това ще стигнем до широко място, където тече река и 

има воденица. 

─ Нали отворихме една желязна врата! – засече го 

Вълчан. – Пише ли че има две железни врати? 

─ Тука има някакво объркване, - намеси се Димитър. – 

Ние минахме реката и воденицата и сега срещаме вратата. 

─ Влезли сме и сме тръгнали от задния вход! – засмя се 

Челебията. – Това означава, че според документа, от тази 

страна е истинският вход. 

─ Какво друго пише? – Вълчан се приближи и 

надникна. 

─ Ключът е отдолу под възглавницата. – зачете попът – 

Вземи го. Тури го в дупката на вратата. Вратата навътре ще 

се отвори... 

─ Ето го ключа! – обади се Христо и го подаде на 

Войводата. 

Вълчан пое чаталестия ключ, огледа го и го подаде на 

Димитър. 

─ Накъде се отваря вратата? – запита Димитър. 

─ Навътре! – поясни поп Мартин. 

─ Това означава, че ние сме отвътре! Защото вратата се 

отваря насам! 

─ А защо ключът е от тази страна? – зачуди се 

Антонио. 

─ Ключът беше под възглавницата на вратата и 

можеше да се вземе и от двете страни. – Христо се наведе и 

показа къде го е намерил. Той провря над вратата ръката си 

до лакътя, но не набара нищо: 

─ От другата страна е празно! – рече той като се 

изправи и изтърсваше ръкава си. Нещо лепкаво се беше 

лепнало на лакътя му. Той взе едно камъче и почна да го 

чисти. 

─ Чакайте! Прочети как се отваря вратата! – настоя 

Димитър и заоглежда ключа. 

─ Ключът преди да се превърти, трябва да се натисне. 

─ Но от тази страна няма дупка за ключ! – засмя се той. 

– Я ми подайте кирката! – Димитър пъхна плоската страна 

на кирката под резето. Напъна леко – то мръдна. 

─ Дръпнете се назад! – нареди Вълчан и отстъпи. 

Димитър напъна по-силно. Резето щракна и двете 

крила на вратата се разтвориха. Отпред се проточи тунел – 

дълъг не повече от тридесетина разкрача. Вляво, горе, близо 

до тавана, имаше хоризонтална елипсовидна дупка голяма, 

колкото де провре слаб човек. 

─ Тази дупка ми е позната! – заяви Ставро. – Тя излиза 

горе на поляната пред калето. 

─ Ха, такива дупки в нашия балкан колкото щеш, пък и 

по цяла Странджа ги има! – заяви един от младите 

помощници. 

─ Дигнете ме да погледна! – настоя Ставро. 

Двама се нагърбиха и той стъпи на раменете им. 

Главата му стигна точно до дупката. Поднесе факла да я 

освети, но пламъкът тутакси се дръпна назад – за малко да 

му опърли мустаците. 

─ Става силно течение! – обади се Антонио. 

─ Значи пещерата се проветрява! – заключи Стамат. – 

Ето защо не усетихме, че толкова време сме в подземие и 

леко се диша. 

─ Войводо, ще мина през дупката! Познавам я! Хората 

й викат „Черната дупка”. Други пък „Смъртната дупка”, 

защото който влезе навътре, стряска се от „Караконджо” и 

умира. 

─ Я, вижте какво намерих! – Христо подаде нещо като 

скъсан фес. 

─ Та това е феса на Керчо от наше село! – възкликна 

Ставро – Като малки се фукахме кой има кураж да влезе в 

дупката. Керчо влезе по-навътре и Караконджо му взе феса. 

Оттогава никой не смее да доближи. 

Трима-четирима го вдигнаха на ръце и го набутаха в 

дупката. Ставро отначало пълзеше, сетне се поизправи и 

накрая излезе на познатата му поляна. Страшни, ужасяващи 

писъци на деца се разнесоха: 

─ Таласъм излиза от дупката! – пищяха изумените 

деца. Захвърлиха всичко каквото имаха и бягаха, колкото им 

държат краката. 

─ Чакайте, бре! – извика Ставро след тях, но те даже и 

не погледнаха, а още по-бясно хукнаха към дола. 

Изоставиха кравите си и потънаха в гората. Ставро се 

поогледа наоколо и реши, че най-добре ще е веднага да се 

върне обратно, докато не са дошли бащите им, с камъни да 

го подгонят. На връщане му се видя по-трудно, че се 

смъкваше надолу по наклона с главата напред. Най-после 

пропълзя до края, хвана се за ръба на дупката, издърпа се и 

показа главата си отвън. 
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─ Ставро, ти ли си бре? – в един глас възкликнаха 

всички, стаили дъх с насочени към дупката факли, очакващи 

да видят какво ще стане. 

─ Че кой друг? – захили се Ставро. Белите му зъби 

лъснаха на фона на черната дупка и омазаното му лице. 

Подхванаха го и го измъкнаха. 

─ Войводо, дупката е същата! Изведе ме право на 

поляната, дето си пасеме кравите. И сега там имаше деца. 

─ Дупката е същата, ама ти не си същият! – засмяха се 

– Да знаеш на какво си замязал, сам ще се изплашиш! Да не 

си вампирясал, бе? 

Стамат отведе Ставро на реката и го накара хубаво да 

се измие от лепкавата чернилка. Даде му да изпие някакъв 

прах от стрити билки. 

В бивака се върнаха по мръкнало. 

Дошъл да провери караула, Стою посрещна Вълчана 

при входа: 

─ А бе, къде изчезнахте? Чудехме се вече какво да 

правим. 

─ Тя е голяма работа! – отвърна му Вълчан и тръгна 

към бивака. 

Стамат веднага изпрати трима на коне до близката сая, 

от която се снабдяваха, да донесат два големи гюма с прясно 

мляко. След това отиде при казаните, дето вечерята беше 

готова. Накара готвачите да измият един казан и да го 

подготвят, та като донесат млякото, веднага да го затоплят, 

а на Ставро дадоха нови дрехи да се преоблече. 

Не бяха привършили с вечерята, когато едно от 

момчетата дотича запъхтяно: 

─ Бай Стамате, на Ставро му прилоша! Както си ядеше, 

прежълтя и се гътна. 

─ Знаех си аз! – скочи Стамат. – Бързо го донесете при 

казаните! 

─ Какво е станало? – запита Вълчан. 

─ Ще се оправим!  Махна с ръка Стамат и се затича 

към казаните. Торбата с билките се подмяташе на гърба му. 

Донесоха Ставро на ръце. 

─ Какво усещаш? – запита го Стамат. 

─ Присви ме корема. Главата ми се замая и паднах. Не 

помня повече. – едва издума Ставро. 

Стамат му даде пълна кана от затопленото мляко: 

─ Пий, до дъно! 

─ Ох, не мога повече! – въздъхна той, като отлепи 

каната от устните си. 

─ Пий, докато ти се заповръща! – настоя Стамат. 

Ставро нагъна каната и този път я опразни. Като 

повърна, Стамат му даде нова кана. Като повърна и нея, 

остави го да почине и пак поднови лечението. Сетне го 

туриха в голяма копаня, където половин час го къпаха в 

топло мляко, като четирима на смени го масажираха и с 

кърпи разтриваха млякото по цялото му тяло. 

─ Бай Стамате, когато бръкнах под вратата, където 

намерих, ключа, ръкава на лакътя ми се нацапа с такава 

чернилка. – заговори го Христо, като видя какво правят със 

Ставро. 

─ Защо по-рано не каза? С ръцете пипа ли го? 

─ Само с тези трите пръста! – Христо показа пръстите 

на лявата си ръка. – Като разбрах, че е лепкаво, взех камъче 

и с него го изтърках. 

─ С коя дреха беше? 

─ С тази! Ето виж, тука на лакътя. 

─ Сваляй бързо дрехата, запрятай ръкавите на ризата и 

почвай да търкаш Ставро, като двете ти ръце винаги да са 

потопени в млякото, и да търкаш пръстите си в кърпата. 

Накрая Стамат даде и на двамата да пият отвара от 

билки, която приготви по време на вечерята. Ставро го 

завиха добре за да се изпоти хубавичко и го оставиха да спи. 

Рано сутринта Стамат го събуди. Ставро ококори очи. 

─ Как си? 

─ Добре съм, но краката ми треперят, пък и главата ми 

се мае... 

─ Поспи още! – рече Стамат и го покри да не изстине. 

─ Стамате, как е Ставро? – посрещна го Вълчан. 

─ За малко да го изпуснем!... Но ще се оправи. 

─ Каква е била отровата? 

─ Стана ли ти ясно сега, какъв е бил черният облак, 

който излетя от стария рудник и отрови кучето на Иван. 

Отровата е същата, само, че там беше на прах, а тука е 

мешана с катран и цялата дупка открай до край е омазана с 

дебел слой от тази отровна смес. Затова и хората са я 

нарекли „Черната дупка”, и който влезе вътре, 

„Караконджо” го изяжда. Дупката е оставена отворена, за да 

се проветрява пещерата. Нали усетихме, че вътре въздухът е 

чист и спокойно може да се живее. А с тази чернилка се 

пази никой да не влиза вътре. 

─ Тц, тц!... Как са ги завардили тези подземия? – удиви 

се Вълчан. 

─ Ти какво искаш? Да оставят съкровищата насред 

поляна и който мине да си граби? Та ако не беше така, как 

щеше да се опази всичко това? 

─ Държавата не са опазили, но поне това са 

съхранили... 

─ Може би тука са живели същите, които са затваряли 

рудниците при саите на Иван. – продължи Стамат. 

─ Траките?!? 

─ Траки, българи!... Това са нашите деди и ние сме им 

потомци. Всичко това е Българско! 

─ А ще можем ли и ние да го опазим за българския 

народ?... – Вълчан се замисли, наведе глава и тръгна към 

извора. Като стигна до мястото и изправи глава, той се 

стъписа. Пред него шуртеше една великолепна чешма с два 

широки каменни чучура, през които с пълна струя изтичаше 

водата от извора. Всеки от чучурите пълнеше по три корита, 

издялани от колеми каменни блокове. Водата изтичаше от 

двете страни на чешмата и по улеи постлани с камъни се 

насочваше към двете дерета. 

─ А бе, кога я направихте? – зачуден запита Вълчан. 

─ Вчера, когато вие бяхте в пещерата. Събрахме се 

цялата дружина, които бяхме вънка и бяхме свободни, и по 

икиндия чешмата беше готова. – с чувство на гордост и 

доволство поясни млад четник, който дооправяше единият 

от улеите. 

─ Ашкулсун! – рече Вълчан и подложи главата си на 

широкия чучур. 

Ставро се дигна на втория ден. Можеше дори да язди и 

придружи Войводата, поп Мартин, Челебията и Димитър до 

старото кале. Огледаха „Черната дупка” от другия край. На 

поляната пред нея нямаше жива душа. 

В гората срещнаха старец, който им разказа, че от 

дупката излязъл „Таласъм” и сега никой от селото не смеел 

да се качи на поляната при калето. Пратили кравите да пасат 

по други ливади. Вълчан реши да остави „мълвата” да се 

носи така. Около дупката не откриха никакви нишани, 

сочещи или да показват, че тази дупка е вход към подземия. 
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─ Така е по-добре! – успокои се Вълчан. – С този страх 

от „Таласъми” и „Вампири” пещерата се пази добре от тази 

страна, но да видим как ние ще я опазим от другата! 

 

Дойде време да затварят тунелчето пред желязната 

врата, през която минаха и влязоха в подземието. Вълчан 

изпълни обещанието си пред професора и не разреши да се 

изнася каквото и да било, освен самородното злато, което 

събраха от подземната река. Златните зрънца и люспи 

стигнаха да се раздаде на всекиго от дружината за спомен 

по едно и останаха малко, които Вълчан даде на професора, 

да ги показва като си отиде в Италия. Големият каменен 

сандък, в който бяха царските дрехи и короните, след като 

Стамат нареди билките в него, го затвориха внимателно и си 

го оставиха така както си беше. 

Професор Лоренцо изказа задоволството, че Войводата 

го е послушал и е запазил подредбата в пещерата, за да 

може, когато България се освободи и му дойде времето, тук 

да се открие исторически музей. Накрая благодари за 

зрънцата самородно злато, които му даде за спомен. 

─ Димитре, колко време ти трябва да затвориш 

подземието и да затрупаш тунелчето отпред? – запита 

Вълчан, като дойде ред да се започва работата. 

─ Не по-малко от три дни, Войводо! Всичко трябва да 

се изпипа добре! – отговори Димитър. 

─ Добре, нека са четири дена! В това време ние имаме 

работа с професорите. Вземи още хора, колкото ти трябват! 

– разреши Вълчан и го остави да си гледа работата, а той 

тръгна към бивака. 

─ Челеби, като си свършиш работата с караула, 

извикай професорите и елате при мене. Тези дни ще 

поработим по документите, които са при мене. 

В палатката при Вълчан се събраха: поп Мартин, 

Челебията, италианците и Стою. Вълчан отвори чантата, в 

която съхраняваше четирите важни документа: (1) За 

старата тракийска подземна работилница; (2) За 

съкровището на Александър Македонски; (3) За пещерата с 

дванайсетте императори край Вратица и (4) За Римския 

музей. 

─ Докумнтите за Римския музей четохме – заговори 

той – Сега искам тези дни докато Димитър свърши работата 

си, да прочетем другите и да решим какво да правим с тях. 

Ще започнем с документа за „Старата тракийска 

работилница”. Ето го, Лоренцо, вземи! 

─ В пакета са и преводите, и всички листове изписани 

по преводите – Вълчан извади от чантата си пакета 

неразгърнат и го подаде на професора. Затвори чантата и се 

настани удобно на мястото си. 

Стамат влезе в палатката. Раздаде на всички по кафе и 

се настани при Стою. Докато се пиеше кафето, Лоренцо 

отвори пакета, разпредели листовете и подаде на поп 

Мартин българския превод, а турския на Челебията. 

Удоволствието от кафето се съпровождаше от споделените 

възторжени впечатления от видяното тези дни в подземието 

и най-вече от незабравимата фантастична пещера. Лоренцо 

каза: 

─ Голямата тракийска работилница с подземна леярна 

за златни и сребърни позлатени съдове се намира западно от 

Никюп. Данните за мястото и белезите по които да се 

намери, сме описали отделно – избърза да каже Лоренцо. 

─ Тук няма да се четат! – потвърди Вълчан. 

─ В района около нея, има още две малки помощни 

подземни работилници за специална дообработка на 

изделията. 

─ При превеждането на документа, за яснота, мерките 

са преведени в съвременни мерни единици – поясни 

Антонио. 

─ Като се намери входа и се събори преградната стена, 

се тръгва в тунел с лек наклон нагоре. – зачете Лоренцо, а 

Антонио превеждаше. Поп Мартин и Челебията разгънаха 

единият българския, другият турския преводи и сверяваха 

стария превод с това което сега превеждаше Антонио. – 

Работилницата е вместена в природно образувани от водата 

подземни хралупи от двете страни на тунела и свързани с 

него. На десетина крачки от входа на тунела на дясната 

страна, ще забележите зазидания вход на първото 

помещение (голяма хралупа), в което има складирано 

оръжие и четиринадесет големи глинени съдове за жито 

отворът му е три на два аршина. 

След него, от лявата страна на тунела има отвор, който 

не е зазидан. Като се застане пред него ще забележите, че 

духа силен вятър. Другият край на този канал излиза на 

повърхността, на затулено място, отворен е и служи 

запроветряване на подземието. 

Малко по-нагоре, от двете страни на тунела ще 

забележите зазидани отвори. Левият е по-голям и зад него 

има просторно помещение, от срещуположната страна на 

което започва канал, който извива нагоре и на по-високо 

ниво се свързва пак с главния тунел, но с по-малък отвор, 

който също е зазидан. Целият този канал и помещението по-

ниско, са напълнени с готови съдове: златни и сребърни, и 

посребрени, изработени в работилницата и складирани там. 

Точно срещу горния отвор на този канал, на дясната страна 

на тунела има още два зазидани отвора. Зад тях има две 

широки хралупи – помещения, свързани помежду си и чрез 

едно трето продълговато те са свързани с голямата пещера. 

В нея се намира голямата тракийска работилница за 

неповторимите по изработка и красота златни и сребърни 

посуди. Тези три помещения също са складове и са 

напълнени с изделия. 

По-нагоре по тунела, малко преди да стигнете до 

широкия вход на голямата работилница, от лявата страна на 

тунела има пак малък, незатворен канал, който извива и 

излиза на повърхността на височината. Този отвор се вижда 

и лесно може да се намери, но е тесен и през него не може 

да се провре човек, той служи за вентилация на подземието, 

затова е оставен незакрит. На поляната близо около него 

има още два подобни отвора. Единият в горния край на 

главния тунел, който е похлупен с голяма каменна плоча и 

зарит със земя, а другият е пак тесен и е коминът на двете 

леярски пещи в голямата работилница, която заема най-

голямото помещение – пещера. В дъното на отсрещната 

стена на входа има две леярски пещи за обработка на рудата. 

Близо до пещите има пак отвор, който води в друга голяма 

пещера, която е склад на изкопаната руда от двете минни 

галерии, започващи от дъното на пещерата в две 

противоположни посоки. Рудата, складирана в тази пещера е 

сортирана по качество: на златоносна и сребърна, и по 

количествено съдържание на ценния метал. Пещерата е 

пълна с руда. 

Във второто помещение, от дясната страна на тунела, 

до входа му, има кладенец, свързан с подземна река с много 

вода. Тя е топла. В това помещение има големи метални 

съдове за вода. Точните данни... 
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─ Стига! – пресече го Вълчан. – Повече няма да четем! 

Другото, когато отидем на мястото! А сега, докато Димитър 

си свърши работата, ние да огледаме кервана, да се 

подготвим за път и Челебията да си свърши работата с 

момчетата! – нареди Вълчан. 

Димитър разпредели хората, определени за затварянето 

на подземието, по групи и на всяка определи какво трябва 

да свърши. Той огледа пещерата. Всички си беше така както 

го намериха. Провери и ключалките на каменния сандък, 

които не служеха толкова за заключване на сандъка, а да 

покажат, че капакът е легнал плътно на мястото си. Иначе 

не могат да се заклюпят. Затвори и заключи желязната 

врата, но ключът постави на друго място, известно само 

нему и на „светата троица”. След това затрупаха тунелчето 

и улей пред стълбите. Най-отгоре наредиха чимове с трева 

като заличиха всички следи. За трите дни, които Вълчан 

определи, всички се справиха с дадената им работа. 

На четвъртия ден рано, Вълчан и Димитър отидоха на 

мястото да види Войводата какво е направено. 

─ Войводо, къде беше тунела? – запита Димитър, като 

стигнаха. 

Вълчан се заоглежда. Спря поглед върху дърветата, 

после отиде при храсталака и се обърна към поляната. 

Разгледа на всички страни и най-после се реши и посочи на 

около петдесет разкрача напред: 

─ Ей там, под онази купчинка, дето е като малка 

могилка! 

─ Ако там почнеш да копаеш, няма да намериш нищо! 

Вълчан се замисли и почна нещо да пресмята. 

─ Войводо, ти си застанал точно върху входа на 

тунела! 

─ Ами тези храсталаци, и това дърво откъде се взеха?... 

Нали те бяха на повече от трийсет разкрача нагоре от 

входа?... 

─ Те бяха ей там, на мястото на ония млади фиданки, 

но сега дойдоха напред, а на тяхното място израснаха 

фиданките. 

─ Какво си измислил! – възкликна Вълчан – а нишан 

остави ли? 

─ Оставих, ама ще го знаем само двамата. Погледни 

към чешмата, ха сега се обърни с гръб към нея и гледай 

направо! Какво виждаш? 

─ Малката могилка. 

─ Разпери двете си ръце и погледни ту на едната, ту на 

другата посока! Виждаш ли нещо? 

─ Освен ей оня камък чак до гората, и от тази страна 

този дето стърчи над дерето, друго не виждам по поляната. 

─ Ето това са нишаните! Двата камъка правят кръст с 

чешмата и могилката, точно в средата на кръста е входа на 

тунела. 

─ Но те са много далече един от друг? 

─ Затова никой няма да се досети, че това са нишани. 

─ Това италианците не бива да го узнаят! Само на попа 

ще го кажем! – предложи Вълчан и двамата се запътиха към 

бивака. 

Пред палатките ги посрещнаха поп Мартин и 

Челебията. 

─ Войводо, с попа прегледахме документите за този 

район. Има още три обекта. – заговори Челебията. 

─ Готови ли сте за път? 

─ Всичко е готово! Запрягаме конете и тръгваме! – 

отговори попа.  

Керванът потегли. Когато наближиха Факия, Челебията 

огледа как четниците са възседнали конете. Как държат 

оръжието си. Сетне докладва на Вълчана: 

─ Войводо, с тия момци мога да спра пред Султанския 

сарай и никой няма да разбере, че са български хайдути! 

─ Сега ще видим как ще минем през Факия. 

Пътят им минаваше пред самия конак. 

─ Войводо, ще трябва да се обадим на бея. Не бива да 

минаваме без да спрем – заговори Челебията. 

Вълчан го погледна и поклати глава без да продума, но 

инстинктивно се хвана за ятагана. 

─ Георги, тръгвай с мене! – обърна се военачалникът 

към адютанта си, а след това към Вълчана: - Войводо, ще 

трябва да дойдат още двама души, да държат конете ни пред 

конака. 

─ Драгане и Велчо, тръгвайте след Челебията! 

Драган и Велчо яздеха от двете страни на първата 

каруца. Като чуха имената си, пришпориха конете си и 

изскочиха пред кервана. 

─ Ще изпълнявате всичко каквото ви нареди 

Челебията! – рече им Вълчан, като минаха край него. 

Четиримата конника избързаха напред и се изгубиха от 

погледа им по кривите сокаци на Факия. 

Когато стигнаха пред конака, първи скочиха от конете 

си Драган и Велчо. Драган подаде поводите на Велчо и 

тичешком застана пред коня на Началника. Челебията 

тържествено слезе от коня и бавно тръгна към конака, 

следван от адютанта си. Заптиите от конака се разтичаха и 

преди още Челебията да стигне до портите му, на входа 

застана Бея. Направи метаните, като за пред голям гостенин, 

и ги покани да влязат. 

Слугите веднага поднесоха кафе. 

Челебията се представи. Беят погледна документа, 

подписан от Султана. По лицето му се изписа 

чинопочитание, направи метаните и седна. Челебията му 

обясни, че са по специална работа. Докато са в района, 

никой да не ги безпокои! 

Беят не посмя даже да го запита накъде ще ходят. 

Покани ги да останат, да похапнат нещо, но Челебията 

учтиво отклони молбата. Изпи бавно кафето, извини се,че 

трябва да тръгват, и изпратени от Бея до пътната врата на 

конака, излязоха на улицата. 

Керванът вече се източваше пред портите и беят успя 

да види само опашката му. 

─ Как мина?... – нетърпеливо запита Вълчан, когато 

Челебията се изравни с него. 

─ Чудесно! – усмихна се той. – Никой не може да 

разубеди Бея, че ние не сме султанска войска. Край нас 

турчин няма да се мерне! – добави Челебията. 

 

Слънцето клонеше към залез, когато, водени от Филип, 

стигнаха височината, близо до извора на реката. Там 

останаха на бивак. 

Три дни обикаляха района, катериха се по скали, но не 

откриха нищо от това, което беше записано в документа. 

На четвъртия ден в гората срещнаха старец. Той им 

разказа, че на високото над селото, имало кале на някогашен 

цар. Там било открито съкровище, но от север дошли 

разбойници – татари и го задигнали. 

─ Къде е калето? – запита Вълчан. 

След два часа, водени от стареца, по стръмната пътека 

стигнаха до мястото. 
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─ Войводо, тук е имало крепостни стени! Гледай! На 

този ръб има стена! – Димитър го поведе към края на 

поляната. 

Тръгнаха по ръба, който опираше до гората. Сетне 

правеше чупка на юг – това беше стената. Входа откриха 

лесно. 

След като поразчистиха се отвори дупка, през която 

влязоха в подземната част на крепостта. Мракът отстъпи на 

факлите и пред очите им се разкри подземието. Страничен 

проход ги отведе в друго дълго помещеине. В далечния край 

се виждаше изсечено в скалата стълбище, но засипано. 

─ Войводо, тука има дупка! – извика Христо, и без да 

чака се набута в нея. Дупката го отведе в малка хралупа, 

широка около три разкрача, в която межеше да се изправи. 

Нещо блесна в ъгъла на пода. „Златна пара” – възкликна 

Христо и се наведе, но борината му угасна. 

─ Излизай бързо! – извика му Димитър отвън. 

Христо се измъкна запъхтян и избърса потта от челото 

си. 

─ Като се наведох, борината ми угасна и нещо ме 

стисна за гърлото! – едва издума Христо на пресекулки. 

─ Нищо не те е стиснало, ами вътре няма въздух за 

дишане, затова ти угасна и борината – разясни му Димитър. 

─ Майсторе, вътре има златна пара. 

─ Видях я! Тука е било съкровището, което татарите са 

ограбили. Бързо всички навън! – извика Димитър и тръгна. 

Борината му угасна. Последваха го. Една по една гаснеха 

борините. Отворът блесна пред тях. 

─ Майсторе, какво стана? – запитаха останалите отвън. 

─ Вътре няма проветрение и въздухът свърши – 

отговори Димитър. – Ако се бяхме забавили още, можеше и 

да не излезем. 

─ Преварили са ни! – поклати глава Вълчан. – 

Затрупайте бързо дупката и да си тръгваме. 

─ Оставете я така! – обади се старецът. Нека да има 

къде да се крием от дъжда. Като е отворено, вятърът ще 

продуха подземието и ще може да се влиза. 

Вълчан зачете молбата му. 

 

Поредният документ ги отведе на билото на планината 

близо до Текенджа. Между два големи дъба, уединени 

настрани от гората, откриха големият триъгълен камък, 

посочен в документа, на който имаше изсечени биволски 

рога. На около един лакът под камъка изровиха метално 

ковчеже с много златни монети и няколко женски накити. 

─ Някой чорбаджия-търговец е бил нападнат от 

разбойници, та набързо, край пътя, е заровил съкровището 

си – изказа се Антонио. 

Близостта на яташкото село им предложи да преспят в 

него. Там ги чакаше приятна изненада. Малкият Кольо се 

беше завърнал от Цариград с трима от момчетата – ученици. 

─ Къде са Найден и Стефан? – запита разтревожен 

Вълчан. 

─ Те ще дойдат с друга гемия – успокои го Кольо. 

─ Ти какво донесе? – вече спокойно запита Вълчан. 

─ Триста нови английски пушки и гемия джепане! – 

ухили се Кольо. 

─ Къде са? 

─ Войводо - обади се Спирт Димитър – Не знаехме, че 

ще дойдете скоро, та ги скрихме в скривалището на чуката. 

Само аз и Тодор го знаем. 

─ Там е сигурно! Нека стои! Сега не ни трябва! – реши 

Вълчан. 

В селото останаха няколко дни – да посвършат някои 

работи и да се разтъжат със своите. 

 

Беше понеделник. Още от първи петли селото беше 

будно. За трети път на селския мегдан беше така оживено. 

Свиреха гайди и кавали. Хоро се извиваше на средата на 

поляната. Яка ръка дръпна Вълчана и той не усети как 

заигра на хорото. Хората ликуваха. Вълчан беше сред тях. 

Той се отпусна и се отдаде на вихъра на хорото. В главата 

му се завъртяха незабравими мигове от детските и от 

ергенските му години. Весели изживявания и тежки 

изпитания от робската орисия. Душата му беше зажадняла 

за спокоен живот. „До кога този обичан народ ще има само 

откраднати мигове на щастие и и веселие”. Вълчан играеше 

и му се искаше това хоро да не спира. На него да се налови 

целият български народ. България да заживее свободно и 

българинът да покаже какво може. Тогава тия съкровища, 

които сега с мъка съхранява, да попаднат в чисти ръце и да 

се ползват за благото на целия български народ. 

Гайдите секнаха. Хорото спря. Вълчан  трепна, като че 

ли рязко се събуди от кошмарен сън. „Всяко нещо на този 

свят си има своя край - помисли той. – Хорото свърши. Ще 

дойде ден и робството ще свърши. Но дотогава ще трябва 

добре да се поработи. Народът ще трябва да узрее за своята 

свобода. Тогава, отвън може да му се помогне...”. 

Тези мисли се набиваха в главата му, но той не можа да 

стигне до оня миг на прозрение – как трябва да се воюва за 

свободата? Горчивият опит с тримата хайдушки войводи му 

натрапваше мисълта, че това не е най-правия път. Но кой е 

правият? Това, той не можеше да реши... 

Вълчан замахна с ръка, като че ли искаше да посече 

нещо с ятагана си и тръгна бавно към средата на поляната. 

„Отделни хайдути, или цели чети, може да пакостят и на 

народа, но без тях ще е още по-тежко робството. Трябва да 

ги има! Да тровят рахатлъка на бейовете! Да им  напомнят, 

че на тази земя живеят и българи, които рано или късно ще 

поискат сметка и от турските и от българските чорбаджии 

изедници!”. 

Вълчан се спря и огледа пълната с народ поляна. 

─ Челеби, готови ли сме? – запита той. 

Военачалникът кимна с глава. 

─ Да вървим! – рече Вълчан и се метна на коня си. 

 

Обектът, към който се насочиха, беше във високите 

скали, встрани, близо до пътя за Бургас. Привечер 

пристигнаха на избраната за бивак поляна. 

На сутринта, половината от дружината излязоха на 

високия бряг да оглеждат насрещните скали, през дерето с 

малката рекичка. 

─ Вълчане, в тази скала има толкова дупки, че 

започнем ли да търсим съкровището, няма да ни стигне цяла 

година! – изрази мнението си поп Мартин. 

Вълчан не отговори. Напрегнато се вглеждаше в 

скалата. 

─ Войводо, какво трябва да има в пещерата? – запита 

Марин, един от по-възрастните хайдути, който още от 

първите години, когато Вълчан се появи в Странджа, тръгна 

с него и не се раздели до разпускането на дружината. 

─ Голямо съкровище! – отговори Вълчан без да го 

погледне. 

─ А нещо друго? ... 

─ Ти какво искаш да има? – озадачен го запита Вълчан. 

─ Ами... Да има вътре змей? 
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─ Какъв змей?... – загледа го Вълчан. – Ти откъде 

знаеш за змея?... 

─ Дядо Стоян от нашето село все разправя, че в една от 

тези дупки видял змей със златна ябълка в устата. Зъл змей, 

който се спуснал срещу него да го изяде, но бедният човек 

успял да избяга. 

─ Жив ли е още този дядо Стоян? – припряно запита 

Вълчан. 

─ Преди три години, като си ходих на село, беше жив, 

но сега... – уклончиво отговори Марин. 

─ Далеч ли е селото? 

─ На два часа път, с кон през билото. 

─ Яхай коня и до довечера да го доведеш! 

Привечер Марин се върна без дядото. Жив бил, но 

отказал да дойде при скалите. „Ако Войводата иска да му 

разкажа нещо, да дойде при мене!” – поръчал дядо Стоян. 

─ Утре сме при него! – рече Вълчан и тръгна към 

бивака. 

Вечерта накара да изплетат мрежа от въжета, която да 

се окачва на седлата на два коня, докарани един до друг. В 

мрежата кръстосаха две от дисагите на Спирт Димитър и, 

като окачиха мрежата на седлата, между конете се получи 

седалка – люлка, в която можеше да седне човек. 

─ Така Емин ага пренасяше ранените си. – обясни 

Вълчан на Челебията, който се чудеше защо му е тази 

мрежа. 

Дядо Стоян охотно разказа пред Вълчан и поп Мартин 

как един ден, когато посели стадото на поляната под 

скалите, завалял пороен дъжд. Двамата с приятеля си 

прибрали овцете под големия дъб, а те побягнали нагоре да 

се скрият в някоя от скалните дупки, докато спре дъжда. 

Качили се в по-горните дупки, защото по време на пороен 

дъжд от по-долните започвало да тече силна вода. Видяли 

една по-широка от другите дупки и се навряли в нея. 

Залазили навътре. Другият му лазел напред, а той след него. 

След една кривина се изправили в широка пещера. Отначало 

не виждали нищо, пък и нямали с какво да си светнат. 

Постепенно очите им свикнали и забелязали, че от дупката 

зад тях светело. Отпреде си видяли три широки стъпала, 

издялани от камък, и решили да влязат навътре. Стъпили на 

първото стъпало и се огледали – нищо. Стъпили на второто 

– пак нищо. Но като се озовали на третото стъпало, то се 

заклатило  и от дясната им страна нещо зашумяло. 

Обърнали се да видят какво е и зяпнали от уплаха. От 

дъното на пещерата се спуснал срещу тях огромен жълт 

змей, а в устата му златна ябълка. Чували страшно ръмжене 

и тракане на зъби. 

Стоян и другарят му драснали навън, той напред, а 

другия след него. Не усетили как излезли през кривата 

дупка и как са стигнали до селото. Другарят му се поболял 

от страх и до четвъртия ден умрял. Стоян се преселил тук, за 

да бъде далеч от скалите и от змея. От тогава, вече половин 

век, не бил стъпил по тия места. Като почнал да разказва за 

змея, селяните го одумвали, че е откачил, и бащата на 

изгората му не й позволил да се оженят. И двамата останали 

неженени. Чак след като баща й умрял, тя дошла да го гледа 

на стари години. Още не били венчани, зощото попът им 

отказал. 

─ Ето затова, там не съм стъпил повече и не ще да 

стъпя! – завърши разказа си дядо Стоян. – Пък и вече не 

мога да ходя! 

─ Дядо Стояне, направили сме хубава люлка, ще те 

носим. Ще те пазим от двете страни да не стане нещо с тебе. 

Ела, поне от насрещния бряг да ни покажеш дупката. Нищо 

лошо няма да ти се случи, ще те пазят най-добрите ми 

хайдути. 

─ Змеят ще ви изяде! – предупреди бай Стоян. 

─ Виждали сме и по-страшни змейове – турци -

изедници, и пак не сме се уплашили – успокои го Вълчан. 

След това обърна разговора. Заразказва му как е станал 

хайдутин. За теглилата на поробения народ, че събират 

злато за освобождаването на България от робство. Накрая 

дядо Стоян склони при условие и бабата да дойде с него. 

Вълчан прие. 

Като се разходи по високия бряг на поляната, дядо 

Стоян впери поглед в насрещната бяла скала – позна 

дупката. 

─ Вълчане, гледай там долу, големият дъб си седи. Под 

него събирахме овцете да пладнуват. Зад дъба започва 

пътеката нагоре. Минава между две дупки. 

─ Видях ги! – потвърди Вълчан. 

─ Нагоре ще минете още два реда дупки – в по-

широката е скрито имане, но то се пази от оня страшен 

змей... Горе пред дупката има площадка, колкото да се 

побере легнал човек. По-нататък знаеш!... 

─ Да не си сгрешил? – запита го поп Мартин. 

─ Как ще сгреша, отче? Та на сън я виждам тази 

пещера. Същата е! 

До площадката се изкачиха лесно. Вълчан се 

престраши и пръв полази навътре в дупката. Последваха го 

Лоренцо, поп Мартин и Челебията. Дупката, както я описа 

дядо Стоян, кривеше, но леко се лазеше в нея. След завоя се 

разширяваше и свършваше в голяма пещера. 

Уж „змеят” беше измислена история или легенда, но 

търсачите се вълнуваха. Не само от мрака, осветяван от 

борини, но и от неизвестността бяха напрегнати. Лазеха 

бавно, и предпазливо излязоха в пещерата. Тази огромна 

подземна хралупа беше празна и суха. По тавана нямаше 

висулки. Подът беше гладък, като че ли с метла изметен. 

─ Нещо ми духа в гърба! – обади се поп Мартин. 

─ Не бой се попе, не ще да е от зъл дух. – успокои го 

Вълчан. 

Изправиха се в разширението на дупката и прилепиха 

гърбове в скалата. Дупката свършваше с описаните от дядо 

Стоян три широки стъпала, които бе невъзможно да се 

прескочат. 

─ Стойте на това място! – нареди Войводата и бавно, 

със затаен дъх стъпи на първото стъпало. Огледа на всички 

страни – нищо не се случи. Пристъпи на второто стъпало. 

Изчака – пак нищо. Насочи факлата напред, като я вдигна 

над главата си. Огледа пак пещерата – нищо особено. Реши 

се на следващата крачка. От тежестта му, стъпалото се 

врътна към него и силно щракна. От дясната му страна се чу 

приглушен шум, и миг след него, със страшен грохот и 

тракане на зъби, от дъното на пещерата изскочи огромен 

жълт змей, с грозна глава и отворена уста, захапал с острите 

си зъби златна ябълка. В трепкащата светлина на факлата, 

клатещият се змей изглеждаше още по- страшен. 

Вълчан навреме отскочи назад, змеят стигна до второто 

стъпало и спря. Със страшен грохот, звънтене, съскане и 

тракане на зъбите той се върна назад и изчезна от погледа 

им. 

Вцепенение обхвана всички. Едва се измъкнаха 

обратно през дупката. Спряха се на площадката пред нея. 

(По-късно, в бивака, гащите на Лоренцо бяха проснати да 

съхнат.) Пръв се окопити Вълчан: 
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─ Май се уплашихме, а? Слава Богу, размина ни се! 

─ Свещ трябва да запалим, че се спасихме – предложи 

попът. 

─ По добре курбан да дадем! – рече Челебията. 

─ Да се махаме по-скоро! – извика побледнелият 

Лоренцо. 

─ В бивака ще обмислим случилото се, но няма да 

оставим съкровището на змея! – твърдо заяви Вълчан. 

Слизайки по пътеката забелязаха, че от една от най-

.долните дупки беше изтекло голямо количество вода. 

─ Откъде може да е дошла водата?... Дъжд не е валяво! 

– запита Вълчан, когато стигнаха до дъба и разказаха за 

змея. 

─ Войводо, тази вода има връзка със змея! – обади се 

Димитър, видял изплашените им физиономии и чул 

историята със змея. 

Тази нощ бивакът не заспиваше. Всички бяха 

развълнувани от мълвата за змея. Скоро той се превърна в 

триглава ламя. Тази, за която бабите им са разказвали 

приказки. 

Зората се изсипваше, когато групата този път с 

Димитър, но без Лоренцо, влезе в злополучната пещера. 

Сега знаеха какво ги чака в мрака. 

─ Ще натисна стъпалото! – рече Вълчан и пристъпи. 

На второто стъпало се спря. Вдигна високо борината и 

огледа наоколо. Не забеляза нищо. Като стъпи на третото 

стъпало то щракна. От дясната страна се чу пак същият 

приглушен шум от течаща вода и миг след това, с грохот 

изскочи змеят. Сега, това за Вълчан не беше изненада. Само 

се отклони и страшилището профуча край него и този път 

опря до първото стъпало. 

Под светлината на факлите всички имаха възможност 

добре да го огледат: „Голяма грозна глава на неустановен 

вид животно, с големи хищни остри зъби – захапали златна 

ябълка. Големи уши – нито човешки, нито животински. Очи 

изскочили навън. Без крака, само туловище. Главата и 

туловището – облепени със златни плочки. Цялата тази 

животинска фигура – набучена на едно дълго дърво, което 

забелязахме, когато змеят тръгна назад да се прибере в 

леговището си. И напред и назад грохотът и тракането на 

зъбите бяха страшни!” – така поп Мартин записа по-късно в 

описанието на съкровището. 

─ Войводо, намерих му колая! – заговори Димитър, 

когато седнаха на сянка под големия дъб. – Виж оня голям 

камък! С него ще затиснем третото стъпало. Ако змеят е 

свързан със стъпалото, то той ще се покаже и ще се 

нахвърли върху камъка. 

С общи усилия камъкът беше внесен в пещерата. 

Изправиха го на второто стъпало. Всички бяха в напрегнато 

очакване. Пуснаха камъка върху третото стъпало и се 

отдръпнаха. Стъпалото щракна. Пак същият ужасяващ шум 

и змеят изскочи. Стигна до първото стъпало, като едва не се 

удари в големия камък. 

─ Ниско върви! – прошепна Димитър. 

Змеят се задържа за кратко време и с грохот се прибра, 

но миг след това пак изскочи и за малко не преби един от 

помощниците. След туй още два пъти заплашително 

изскачаше със зловещо тракане на зъби. 

─ Димитре, като тръгне змеят назад, дръпнете камъка 

от стъалото! – нареди Вълчан. 

Освободеното стъпало застана в нормално положение. 

Чудовището за четвърти път се показа, но стигна само до 

средата на пещерата. Този път бавно, сякаш уморено, се 

прибра и повече не се показа. 

─ Димитре, дай да извикаме пак змея, ще се опитам да 

измъкна ябълката от устата му! – заяви Вълчан пред всички. 

─ Опасно е, може да стане беля! – спря го Димитър. 

─ Нали в документа пише, че който извади златната 

ябълка от устата на змея, той ще стигне до съкровището? 

Пригответе се! Бутнете камъка върху третото стъпало! – 

изкомандва Вълчан и зае позиция да се пребори със змея. 

Стъпалото щракна и змеят с грохот се зададе. Още не 

беше спрял над стъпалата, когато Вълчан се спусна срещу 

му, сграбчи с дясната си ръка ябълката и опъна. В този 

момент змеят тръгна назад, но ябълката остана в ръката на 

Вълчан, който я издърпа от устата му, заедно с една дълга 

метална опашка. Змеят се сгромоляса на средата на 

пещерата и остана там, като убито животно. От леговището 

му долетя последният грохот. Нещо тежко тупна някъде 

вътре и всичко утихна. 

─ Войводо, там зад стената тече вода и пада отвисоко! 

– рече Димитър и всички се заслушаха. 

─ Дръпнете камъка! – нареди Вълчан. 

Освободено от тежестта, стъпалото се върна на мястото 

си и шумът от водата престана. 

─ Сега ще му разберем дяволиите! – обади се Димитър 

и стъпи на третото стъпало. То щракна и вдясно зашумя, но 

змеят не мръдна. Осветен от факлите, той хвърляше 

отблясъци на всички страни, а очите му светеха, като че ли в 

тях гореше силен огън. 

Димитър се престраши и отиде при змея. Бутна го с 

ятагана си. Никакъв знак на живот – беше мъртъв... 

Вълчан премина бързо по стъпалата и се спря до 

Димитър. 

─ Ябълката с дългата си дръжка е била ключалката, 

която изключи дяволиите! – поясни Димитър. – Сега ще му 

разберем магията! – и тръгна по опашката на змея. 

Опашката – издялана от дърво, беше набучена в друго, 

дебело, изправено, двата края на което бяха вкарани в две 

дупки – горе на тавана и на пода. Това отвесно дърво, на 

мястото, където беше забучена опашката на змея, беше 

опасано със синджир, който го обикаляше веднъж като 

въртяща се ос. От другата страна синджирът беше опънат по 

дълга, около четири разкрача дебела дъска, след която, пак 

прехвърлен през друго въртящо се дърво, се спущаше 

надолу. По дебелата дъска, на по една педя, бяха издялани 

плитки напречни улеи. По средата на синджира, който 

лежеше по дебелата дъска, в продължение близо на два 

разкрача, имаше накичени, на къси синджирчета, метални 

топки. 

Димитър опита да повдигне синджира от дъската и го 

изпусна. Желязната верига падна върху дъската – чу се 

грохотът на змея. Железните топки се удариха една в друга 

– звукът бе тракането на зъбите му. Димитър тръгна по 

дъската. Като стигна до края, освети дупката. На синджира 

висеше голяма метална кофа. 

─ Някой да стъпи на третото стъпало! – извика 

Димитър. 

Стъпалото щракна и в същия миг силна струя вода 

бликна и почна да пълни кофата. 

─ Освободете стъпалото! 

Водата спря. Кофата се беше напълнила, но от дъното й 

водата изтичаше бавно. 

─ Да видим какво има от другия край! – рече Димитър 

и тръгна обратно, ритна топките – изтракаха като зъбите. 
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На другия край на синджира, прехвърлен през 

въртящото се дърво, беше окачена голяма метална топка. 

─ Разбра ли каква е магията, Войводо? Като стъпиш на 

третото стъпало, то препречва пътя на подземна река и 

водата й започва да пълни кофата. Тя натежава и дърпа 

синджира. Той върти дървото и змеят излиза. Синджирът се 

трие в ръбовете по дъската – чува се грохота на змея. 

Топките се удрят една в друга – змеят трака зъбите си! 

Освободи ли се стъпалото, водата спира да пълни кофата, тя 

пък се изпразва и олеква. Тежкият топуз от другата страна я 

издърпва обратно. Синджирът грухти и върти дървото – 

змеят се прибира, а топчетата тракат. 

─ 

 Проста работа, ама с акъл направено! – удиви се 

Вълчан. 

─ Но сега да видим къде е съкровището! – намеси се 

поп Мартин. 

Търсиха дълго. Оглеждаха педя по педя стената на 

пещерата, но никъде не откриха зидан вход или дупка. Нито 

пък по пода забелязаха някъде да е копано и заривано. 

Димитър се спря пред змея и се замисли. 

─ Но чакайте! Тука има още нещо! – рече той и почна 

нещо да пресмята – Когато змеят изскачаше, той се 

задържаше съвсем кратко време и тръгваше назад. А сега, 

когато напълнихме кофата, водата изтичаше много бавно от 

дъното й. – продължи да разсъждава Димитър. – Това 

означава, че кофата като стигне до дъното веднага се 

изпразва! Това нещо ще трябва да го видим как става! – 

завърши Димитър и тръгна пак към кофата. 

Когато се качи върху дъската, по която синджирът се 

влачи, той ритна една от топките. Дъската под топката 

издумка от удара й. Димитър се спря. Тупна с крак по 

дъската – тя пак издумка. 

─ Войводо, за да думти така тъпо дъската, значи, че е 

поставена върху кухина! 

─ Възможно е, но това ще го оставим за утре! Сега де 

се разправим със змея! 

Всички се спряха около поваления змей. Челебията го 

погали по гърба. Люспите му се размърдаха и издрънчаха с 

приятен звън. Челебията хвана една и я повдигна. Тя леко се 

откачи и остана в ръката му. 

─ Тънка златна плочка! – Челебията подаде люспата на 

Вълчан. Всички се струпаха около него. 

Люспата беше добре оформена. На единия връх имаше 

дупчица, за която беше окачена. 

─ Тежи, горе-долу колкото една лира! – определи 

Вълчан. ─ Сваляйте люспите, но внимателно! Само по 

гърба! Главата няма да закачате! Ще я запазим така! 

Съблечен, змеят се оказа направен от ситно плетена 

метална мрежа, по която имаше кукички за окачване на 

люспите. Мрежата отвътре се крепеше на дървен скелет. 

─ Баш майстор е масторил змея! – възхити се Димитър. 

Изтегли ятагани си и удари силно по дебелото дърво, което 

държеше змея. Остана резка, но треска не се отцепи. – 

Дървото е обработвано с нещо! – каза той на висок глас за 

да го чуят всички. 

После, когато се върнаха в бивака, хвърлиха в огъня 

една дъска от скелета на змея. 

─ Мирише на изкипяло мляко и на изгорени яйца! – 

пръв усети миризмата Стамат. 

─ Сега пък аз да ви кажа как е обработено това дърво! 

– обади се Вълчан, който беше седнал край огъня и 

разговаряше с Челебията, но беше пуснал едно ухо и 

слушаше спора за дървото. ─ Старият моряк Джузепе, от 

големия италиански кораб, като ме учеше на италиански, ми 

разказваше и много приказки. Един ден ми разказа как 

древните моряци обработвали дъските, скроени за лодките 

им, за да не гният във водата. Поставяли ги в казани, 

потопени в прясно мляко, да врат на слаб огън няколко дни 

и нощи. После ги оставяли да изстинат в казаните и да стоят 

още няколко дни, докато млякото се вмирише. Сушенето на 

слънце отнемало около петнайсетина дни. След това дебело 

ги намазвали с разбити яйца и пак ги варели в прясно мляко 

още две денонощия. 

Направената от така обработени дъски лодка, не гниела 

с години, и нито стрела е могла да я пробие, нито от удар в 

скала да се разцепи. Щом тази дъска мирише на изкипяло 

мляко и горени яйца, то и тези дървета са обработени така! – 

заключи Вълчан. 

Като свалиха люспите на змея, Димитър се зае да 

разгледа направата на скелета. 

─ Войводо, ела да видиш нещо! – Димитър се наведе и 

прокара ръка под дебелото дърво. Като се изправи, рече: - 

Гледай къде е минавала дългата опашка на златната ябълка 

и какво е държала. Ето тука, виждаш ли тези халки? – 

Димитър посочи седем последователно наредени халки. 

Три от тях, през една, бяха здраво закрепени за 

дървото, а четири бяха паднали със скелета и висяха на къси 

синджирчета. Синджирчето на най-задната халка беше 

запоено за края на дълга метална пръчка. На това място, 

гръбнакът на змея, дълго колкото трупа му дърво, беше 

закрепено за дебелото дърво през сглобка, и сега стоеше 

като счупена ръка. Окачен гръбнакът, чрез халките със 

синджирчетата, за халките на дебелото дърво, даваше 

възможност на змея да се клати странично и създава 

впечатление на крачещо животно. 

─ Ето, виждаш ли? Ако издърпаме тези халки, закачени 

на гръбнака, и с опашката на ябълката, която ти измъкна, ги 

закачим за халките на дебелото дърво, Змеят ще се изправи 

и пак ще тръгне. Виж дългата желязна пръчка къде се е 

запънала в една бримка на синджира и затова кофата стои 

вдигната и не пада долу, като се напълни с вода. Това 

желязо се избутва назад при падането на змея. Когато 

окачим и халката завързана за него, то ще се издърпа напред 

и кофата ще тръгне. 

─ Проста работа, ама хитро скроена! – повтори 

похвалата Вълчан, възхитен от изумителното майсторство 

на направата. 

─ Какви ли са били тези майстори? – запита Христо. 

─ Как какви? – засече го поп Мартин. – Българи! Тука 

турците са пришълци! 

Христо наведе глава, сконфузен за мисълта, че това 

може да е дело на чужденци. 

─ Змеят е бил направен другаде – продължи Димитър – 

и тука е надянат на дървото. Заключен със сглобката и 

окачен на халките. Ако избием дървената ос на сглобката, 

змеят ще се отдели от дървото. 

Заеха се да издирят съкровището. 

Още веднъж огледаха цялата пещера, но не откриха 

нищо, коедо да подскаже да има някъде отворени или 

зазидани входове. Подът целия беше гладък и не иличеше 

някъде да е бил разкопаван. 

Най-накрая Димитър пак стъпи върху дъската, по която 

се плъзгаше синджира и почна внимателно да я разглежда. 

Цялата дъска беше напречно набраздена с плитки улеи, в 

кривината на които лягаха топките навързани за синджира. 
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Те подскачаха по ръбовете и се удряха една в друга, а 

синджирът правеше грохота. Решиха да свалят синджира. 

Най-напред откачиха тежката метална топка, която 

издърпваше празната кофа нагоре. Като освободиха 

синджира кофата го издърпа и тупна на дъното на дупката. 

─ Майсторе, кофата се е издънила като е паднала на 

земята! – извика Христо от дупката, като слезе да я 

разгледа. Гласът му прогърмя в цялата пещера. 

─ По-тихо бе! Не сме глухи! – направиха му забележка. 

─ Как се усилва гласа, като в черква! – забеляза попът 

застанал при отвесното дърво. 

Димитър се наведе над дупката и погледна. Цялото 

дъно на кофата беше повдигнато на около една ръка и леко 

наклонено. 

─ Христо, кофата не е издънена, ами е направена така – 

да се отваря дъното й, когато стигне до земята. Можеш ли 

да повдигнеш дъното и да видиш какво има под него. 

─ Мога, майсторе! 

Под дъното на кофата Христо видя камък със заоблен 

връх, който го повдигаше. Между камъка и стените на 

кофата имаше широка пролука, през която водата изтичаше 

бързо в дупката надолу. 

─ Ето защо, като войде до стъпалата, змеят бързо се 

връщаше назад – разкри загадката Димитър. 

Христо откачи кофата и отгоре издърпаха синджира. 

─ Ей, чакайте бе! – извика Христо. – По какво ще се 

изкача да изляза от дупката. 

─ Ще останеш вътре! – засмяха се приятелите му и 

спуснаха синджира. 

Свалянето на синджира им отне доста време. И тук 

имаше хитрости. 

─ Майсторе, от какво желязо е направен този синджир, 

пък и кофата, че за толкова години, по тях няма никаква 

ръжда. 

─ Това ще разберем като го турим на наковалнята. – му 

отговори Димитър и запъна кирката за да повдигне дъската. 

Като я отпори и подпря на стената, осветиха кухината под 

нея. Всички ахнаха. 

Под цялата дължина на дъската, скалата беше изкопана 

като широко корито, по дъното на което бяха напречно 

наредени ковчежета, украсени с дърворезба и обковани с 

бронзови шини. 

─ Сандъците са дванайсет! – набързо ги преброи 

Христо. 

─ Дванайсет!?! – изненадан възкликна Вълчан. 

─ И тука дванайсет! – озадачи се поп Мартин. 

─ В това число има някаква тайна! – тихо си прошепна 

Стамат. – Това дали не са същите хора, които са били в 

голямото подземие с короните?... – позамисли се той: „Или 

има някакво съвпадение, или пък някакво поверие”... 

─ Христо, стъпи вътре и виж могат ли да се отворят и 

тежки ли са! – нареди Вълчан. 

Христо опипа сандъците и отстрани – мужду тях 

имаше пролуки по около една длан. 

─ Има резета, войводо! 

─ Опитай да го отвориш! 

Христо откопча резетата, хвана с две ръце капака и го 

дръпна. В ковчежето бяха грижливо подредени златни и 

сребърни накити, колани със златни токи и по средата им 

разноцветни скъпоценни камъни. Осветено от факлите 

сандъчето заприлича на ясно небе, обсипано с хиляди 

светещи звезди. В другите ковчежета в улея също имаше 

злато и златни накити. 

Откриха и златни плочки като тези с които беше 

облепен змеят. Намериха стрели и други ловни битови 

принадлежности. В последното ковчеже, което не беше така 

пълно както другите, намериха свитък от изписани 

пергаменти. 

─ Да дойде Лоренцо! – нареди Вълчан. 

─ Лоренцо го няма, аз съм тук, Войводо! – обади се 

Антонио. 

─ Влез вътре и виж можеш ли да извадиш този свитък с 

написаното, без даго повредиш. 

Антонио лесно стигна до свитъка. Опипа го 

внимателно, леко го обхвана с двете ръце и го повдигна. – 

Може да се извади, Войводо! Но по-добре е да го изнесем 

заедно с ковчежето и вън да го извадим и разгънем. Не е 

трошлив! 

─ Вълчане, това имане цена няма!... То не бива да 

остане тука! – изказа мнението си Челебията. – Вече няма 

кой да го пази. Разбихме змея, пещерата е лесно достъпна, 

все някой ще се престраши да влезе... 

─ Най-сигурно ще бъде в „Тясната дупка”! – реши 

Вълчан. 

─ Но дотам каруците не могат да стигнат. – напомни 

му Стамат. 

С камили ще го пренесем! – отсече Вълчан. – В 

близкото село живее грък, има камили, с тях прекарва 

стоката си през балкана от Едирне и от Бургас до Текенджа. 

Обикаля и селата да събира кожи и кашкавал от мандрите. 

От него ще ги вземем. 

След два дни камилите бяха докарани до големия дъб в 

подножието на скалата. 

─ Колко ти струват животните? – запита Вълчан 

камиларя. 

─ Ами как, чорбаджи, аз не ги продавам! Откъде ще си 

купя други? Тези съм докарал чак от Африка! – разтревожен 

запротестира камиларят. 

─ Ще ти ги върнем след десетина дни, но ще ти ги 

платя, та да си спокоен, защото няма да дойдеш с нас. 

─ Ама, кой ще ги води, чорбаджи? Камилите само мен 

слушат! 

─ За колко време можеш да обучиш някои от моите 

хора да водят камили? 

─ Е, ако има мераклия, за два-три дена, като спи с 

камилите ще го науча, пък и животните ще свикнат с него. 

Мераклии за камилари се намериха. От тях Вълчан 

определи петима. През това време, докато се научат тези, 

другите трябваше да приготвят багажа и да организират 

пренасянето. След два дена Вълчан отиде при камиларите да 

провери как върви обучението. Остана доволен. 

─ Войводо, много бързо свикнах с камилите! – похвали 

се Ангел. 

И животните го обикнаха! А това е много важно! – 

допълни камиларя. 

─ Колко пари искаш? – запита го Вълчан. 

─ Само кирията за десет дена, чорбаджи! Вярвам, че 

сте харни хора и няма да измамите бедния човек. Давам ви и 

магарето, зящото камилите са научени то да ги води. 

Вълчан му даде двойно, и тръгна към дупката да види 

там до къде я докараха. 

─ Вълчане, тук в земята под змея има нещо. – смутено 

заговори Димитър, когато Вълчан го свари да разглежда 

разголения змей. 

─ Какво може да има? Нали огледахме всичко. Подът 

не е разравян. Целият го оглеждаме педя по педя! – Вълчан 
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още веднъж огледа цялата пещера и мястото под змея, което 

сочеше Димитър. 

─ Не знам! ... – прошепна Димитър. – Но нещо много 

ме смущава!... Някакви тръпки ме побиват, когато застана 

на това място. 

─ Може да е от течението. Тука въздухът се върти. 

─ Не, не е от вятъра! Космите на ръцете ми настръхват, 

когато застана на това място. 

─ Измести се оттам! 

─ Вече два дена откак се местя по различни места. 

Опитах по цялата пещра. Все същото! Като се изместя 

встрани, само няколко крачки, независимо накъде, няма 

тръпки. Нали ти казах, обикалях цялата пещера – също! Но 

като стъпя на това място – Димитър посочи с пръст точно 

под змея – тръпки ме побиват. Ето и сега ми настръхна 

козината! – заяви той като пристъпи напред и се допря до 

змея. 

─ Дръпни се настрани! – Вълчан сам застана на 

мястото му, постоя, повъртя се. Опипа разсъблечения скелет 

на змея. Поглади с ръка главата му. Несвалените златни 

плочки прозвънтяха. – Нищо няма! – поклати глава той. 

─ Не знам!... Мене нещо ме дърпа надолу и космите ми 

настръхват. 

─ Ще проверим! – заключи Вълчан. Огледа още 

веднъж наоколо и подвикна на помощниците на Димитър, 

които работеха при разкритите ковчежета в каменното 

корито под дебелата дъска. – Нино, Христо, елате тук! 

Изместете внимателно змея настрани! 

Момците не чакаха втора покана. Надойдоха и други 

помощници и змеят беше извъртян по пътя към 

скривалището му. 

─ Къде точно е мястото? – запита Вълчан. 

Димитър пристъпи. Поразходи се в кръг. После пресече 

кръга диагонално на кръст и застана в центъра – Ето тук, 

най-силно ме тегли! 

─ Нино, разкопайте внимателно! – нареди Вълчан и с 

ръка очерта кръга, обходен от майстора. 

Мястото се оказа меко и лесно за разкопаване. Скоро се 

очерта един правоъгълник с размери – около разкрач на два 

разкрача, по дължината на змея, както беше паднал. Встрани 

почвата беше здрава. Личеше, че не е разкопавана. На 

дълбочина около метър, лопатата удари на здрава скала. 

Нино замръзна на място с крак върху нея. 

─ Какво стана? – спусна се Вълчан. 

─ Не знам! Лопатата удари на камък. 

─ Разчиствайте полека! – нареди Вълчан. 

Всички наобиколиха трапа. Пръстта леко се разравяше 

с лопатата и накрая почнаха и с ръце да я събират по 

показалата се плоча и да я изхвърлят навън. Разчистиха и 

отстрани на плочата до здравата земя. Оформи се дялан 

камък с размери около метър на метър и половина. На 

всички стана ясно, че това е капак. 

─ Я излезте да огледам! – рече Вълчан и слезе в 

изкопа. 

Плочата беше дебела около една длан. Вълчан прекара 

ръката си от всички страни. 

─ Отдолу има жлеб и капакът е по-широк от това, 

което покрива. Има козирка от всички страни. Ще го 

вдигнем лесно с кука! – обясни Вълчан като се изправи. – 

Отдолу под капака е пак скала! – довърши огледа Вълчан и 

излезе от трапа. 

─ Вълчане, какво ли ще излезе под този капак? – 

запита Челебията. – При това голямо имане! – той посочи 

към ковчежетата. – И такъв змей да го пази?!... Това ще да е 

нещо много голямо! 

─ Ако го има, и на мен ми се струва, че ще да е нещо 

голямо! – потвърди мисълта му поп Мартин. 

─ Като го отворим, ще видим! – завърши Вълчан и се 

обърна към Нино, който държеше големия стоманен лост. – 

Опитай да го повдигнеш! 

Нино опря лоста на удобно място, завря върха му под 

козирката и напъна. Христо му се притече на помощ. 

Напънаха двамата. 

─ Не може! Голямо и тежко е! – отказа се Нино. 

─ Димитре, къде си! – огледа се Вълчан и го видя 

опрял гръб в стената близо до изхода. 

─ Не! Не мога!... Нещо ми става, като доближа изкопа! 

Ще изляза навън! – отговори той и тръгна към изхода. 

Вълчан го изгледа докато се скри в кривия тунел и се 

обърна към трапа, без да продума нещо. Поведението на 

Димитър много го озадачи. 

─ Войводо, ако го напънем с двата криви лоста откъм 

дългата страна ще го отворим! – заяви Нино. 

─ Или ще го отворите, или ще го счупите и ще 

направите поразия! – отговори му Войводата. 

─ Вълчане, - намеси се поп Мартин – така и така този 

капак ще трябва да го махнем оттам, затова най-лесно ще е 

да направим скеле и с въжета да го вдигнем. Нали има 

откъде да го подхванем. 

─ Така и ще направим! – съгласи се войводата и 

разпореди на Нино и Христо да донесат дървета и дебели 

въжета, макари и каквото трябва за здраво скеле и излезе 

навън. Мисълта му беше по Димитър. 

─ Димитре, какво ти стана? Да не си болен?... – 

загрижено го запита Вълчан, като го намери изтегнал се по 

гръб на тревата, далече от пещерната дупка. 

─ Нищо ми няма! – бодро се изправи Димитър и седна. 

─ А защо излезе от пещерата? 

─ Войводо, трябва нещо да ти кажа, но не намирах 

сгода досега. 

─ Кажи, сега сме насаме! Да не е нещо за Челебията? 

─ Не, не! Не е! 

─ Кажи какво е! 

─ Знаеш ли, сам не мога да го обясня. Нещо става с 

мене. За пръв път го усетих, когато намерих мекия камък 

при голямото съкровище. 

─ Разказвай! – рече Вълчан и се намести удобно на 

тревата. 

─ Когато оглеждах стената и я опипвах с ръцете си, 

като стигнах до този камък, дето го нарочих, че е белег, и 

дето пръв го отронихме, по пръстите ми преминаваха 

тръпки, като че ли мравки лазеха по тях. 

Точно тогава попа ме запита дали не му бая на камъка. 

Много пъти пробвах. Местех ръцете си по цялата стена. 

Когато ги прекарвах по този камък тръпки ме побиваха и 

затова реших от него да пробием. 

─ А не е ли затова, че той  е турен терсене? 

─ Главното беше това! Този камък беше като нишан! 

Но колкото пъти го допирах с ръцете си, усещах боцкане по 

пръстите. 

─ Да не е било от силната отрова? 

─ Не, не е от отровата! След това пробвах. 

─ Друг път случвало ли ти се е? 

─ Оттогава насам много пъти! – Димитър разказа 

подробно за всички случаи подобни на този. Къде какво е 

усещал. Какво е правил за да провери защо това става така, 
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но не можал сам да си го обясни. Разбрал само, че нещо 

става с него. 

─ Интересно? Защо не си казал досега? 

─ Канех се много пъти, но все не намирах как да ти го 

кажа. 

─ Кога и как усещаш тръпките? – наново запита 

Вълчан. 

─ Чувал съм, че някои хора намират подземна вода, но 

не съм виждал – продължи разказа си Димитър. – Аз не съм 

пробвал, но докато бяхме до стъпалата пред змея, преди да 

стъпим по тях, усетих къде тече вода. Но най-силно ми 

изтръпваха пръстите, когато ги насочех към местата със 

съкровищата. Когато се качих върху дъската, по която се 

плъзгаше синджира, тука при змея, и като се наведох да го 

поместя, усетих боцкане по пръстите. Отместих ръката си 

настрани от синджира, беше същото. Разбрах, че не е от 

него. А после под дъската открихме съкровището. 

─ А какво усещаше при змея? Същото ли, както при 

съкровищата? 

─ Не, тука беше друго! 

─ Какво? – настойчиво запита Вълчан и се загледа в 

очите му. 

─ При змея беше друго! Там като че ли нещо ме 

дърпаше надолу. Усетих го още като почнахме да сваляме 

златните плочки от змея, но тогава помислих, че е от 

златото – Димитър замълча и се замисли. 

─ Когато змеят вече беше гол, разбрах, че не е от него 

– продължи след малко той – По цялата пещера се 

разхождах с разтворени ръце към земята – не усещах нищо. 

А щом стъпех на мястото до змея, имах усещане, като че 

нещо излиза от ръцете ми и ме тегли надолу. Ръцете ми 

натежаваха. Като свиех пръстите в юмрук космите ми 

настръхваха чак до лактите и тръпки ме побиваха. Направо 

да ти кажа, много се уплаших и като легнах тук върху 

тревата ми стана много хубаво. 

─ Х-м! – измънка Вълчан и се замисли. 

─ Няма нищо страшно, Войводо! На мен не ми става 

лошо от това! Напротив, олеква ми. Като че ли съм 

разтоварил нещо от гърба си. Става ми по-леко! – повтори 

Димитър. 

─ А при новите места на съкровищата пробвал ли си? 

─ Пробвах! Но там тръпките са по-слаби. Едва ги 

усещах! Много силно усещам там, където не сме разровили, 

а отдолу има заровено голямо старо съкровище. 

─ А като държиш злато в ръцете си? 

─ Вземал съм злато. Тръпки няма! Но ми става харно, 

като го държа в ръцете си. 

─ Че на кого не му става харно, като си напълни 

шепите със злато? – засмя се Вълчан. 

Димитър го загледа изненадан. Това беше голяма 

рядкост Вълчан да се разсмее от сърце. 

─ Знаеш ли, - продължи Димитър – Много силно 

боцкане усетих, когато търсех знака по скалата пред 

римския рудник. Още преди да го видя усетих нещо, но 

помислих, че е от вятъра, но като го видях знака, като че ли 

нещо ме удари в главата и полтнах назад. Удари ме нещо 

вътре в главата! Ако не бях вързан, щях да полетя в 

пропастта. После когато в стаята търсех знака, с ръце по 

стената и ти ме насочваше отвънка, аз го усещах и можех да 

го намеря и без да ми казваш, но още не бях сигурен. Като 

го напипвах, усещах боцкане по пръстите. 

─ А след като го свалихме? 

─ Да, и тогава пробвах! Когато го свалихме и го 

подпряхме до стената, опипвах го, но боцкане по пръстите 

нямаше! Усещах боцкане, когато опипвах стената на вратата 

към съкровището. 

─ А когато отворихме вратата? 

─ Не, като отворихме вратата и видях съкровището, 

вече не усещах нищо. 

─ Това голямо съкровище? Толкова много златни 

съдове? 

─ Не, интересно! Оттам нататък вече нищо не усещах. 

Знаш, съдовете ги пренасяхме. Златото го местихме. Михме 

го на чешмата. Нищо! Е, приятно ми беше да ги галя тези 

красиви златни съдинки, но нямаше боцкане, нямаше и 

тръпки! 

─ И сега ли ти няма нищо? Да не криеш? – настоятелно 

запита Вълчан. – Да пратя Стамат да те види. 

─ Не, нищо ми няма, Войводо! Уверявам те! Здрав съм, 

но не искам още да влизам вътре. 

─ Е, после ще ти кажем какво сме намерили! – обеща 

му Вълчан. – Сега да вияд какво са направили момчетата. – 

Той стана и се запъти към дупката на „Змеевата пещера”. 

Донесоха няколко ока и канати от каруците и 

направиха здраво скеле над изкопа. Около каменната плоча 

обвиха два пъти дебело здраво въже и на четирите ъгли за 

него приклопиха и затегнаха други въжета, които 

прехвърлиха през макарите окачени на скелето. Всичко 

беше готово, когато Вълчан влезе в пещерата. 

─ Войводо, тебе чакаме! – обади се поп Мартин, който 

активно помагаше в подготовката. 

Всички с вълнение очакваха да видят какво ще се 

открие под тази голяма плоча. Вълчан не продума. Влезе в 

трапа. Огледа плочата. Провери въжетата, дръпна да се 

убеди в здравината на скелето и излезе. Опита се да 

разклати страничните опори, които трябваше да устоят на 

дърпането на въжетата и попита: Кои ще дърпат? 

─ О-хо-хо-о! Ние защо сме тука! – обадиха се яките 

каменари, наобиколили змея. 

─ Добре, хващайте въжета! Дърпайте яко, но бавно и 

внимателно! 

Наредиха се по четири души на въже и напънаха. 

Скелето почна да пука, но плочата не помръдна. 

─ Спрете! – изкомандва Вълчан. 

─ Ох, мамка му! Не мръдна! – прогърмя гърлестия глас 

на Спиро. 

─ Нино, помогнете с лостовете! 

─ Готово, Войводо! – двамата с Христо това и чакаха и 

запънаха лостовете, вече на познатото им място. 

Напънаха още веднъж и то яката. Скелето почна да 

пращи. Резултат никакъв. Плочата не помръдваше. 

─ Нино, разделете се от двата края! – нареди Вълчан. 

─ Ние носим още два лоста, Войводо! – обадиха се 

Дино и Саво. 

─ Хайде тогава, от другата страна! Нали знаете как? 

─ Знаем, знаем, ние пробвахме! – отговориха двамата. 

─ Слушайте общата команда, но бавно! Ра-аз, два-а, 

три-и-и. 

Напънаха с всички сили, но капака не мръдна. 

─ Спрете! – извика Вълчан, - Отдъхнете си! – той се 

надвеси и огледа още веднъж въжетата. – Хайде сега, 

пригответе се. 

Нино издърпа малко лоста и го заби здраво под 

плочата. Под общата команда всички се напънаха яката. 

Отведнъж се чу силно, остро, пискливо свистене. 
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─ Дръжте здраво! Извика Вълчан. 

Свистенето продължи доста. Едри капки пот изби по 

челата на тези, които се напъваха със сетни сили и на тези, 

които гледаха отстрани. Тъкмо Вълчан се беше наканил да 

даде команда за почивка, когато свистенето постепенно 

започна да стихва и отведнъж плочата се отпори, като че ли 

беше залепена. Дърпачите на въжетата политнаха назад и 

тупнаха на задниците си изпуснали въжетата. Плочата 

хлопна обратно на мястото си. 

─ Ах, какво стана? – изрева жестоко Спиро. 

─ Спокойно! – обади се поп Мартин. – Щом се отпори, 

вече ще е по-лесно. 

─ Хайде, починете си малко! – рече Вълчан и избърса 

потта с ръкав. 

Антонио, Челебията и останалите гледачи, не смееха да 

гъкнат. Вълчан влезе в трапа. Плочата при изваждането й се 

беше залюляла и при падането не беше легнала в жлеба си. 

Това даде възможност на Вълчан да я разгледа добре. 

Отдолу плочата беше изсечена и направена като голяма 

четириъгълна тапа. На около една ръка от външния ръб 

(козирката) тя беше идеално изгладена и обработена така, че 

да не може да влезе плътно в коритото под нея с една 

дебелина повече от една длан. Така тя херметически затваря 

този каменен саркофаг. 

Когато Вълчан разказа какво е видял долу, поп Мартин 

се прекръсти и рече: 

─ Това е гробница, Вълчане! Бог да прости! Не биваше 

да я отваряме! 

─ Малко е за гробница! – обади се Челебията. 

─ Може да е било дете – изказа се Антонио. 

─ Добре, добре! Каквото и да е, ще го видим! Вече го 

отворихме и няма да оставим отворен гроб! – завърши спора 

Вълчан. – Хайде, починахте ли си? 

─ Готови сме, Войводо! – отговориха помощниците. 

Последният напън не беше тежък. Плочата издигнаха с 

макарите над изкопа и я спуснаха встрани на здрава земя. 

Всички се надвесиха да видят какво има вътре. Като 

осветиха с факлите, силен блясък им затвори очите. 

Първото, което видяха, като отвориха очи, бяха два златни 

ангела (ХЕРУВИМИ), застанали един срещу друг с 

разперени крила. Грееха като ясно слънце! 

─ Богато погребение е било! – поп Мартин си 

прошепна молитва. 

─ Войводо, това ми прилича на ковчежетата от канала, 

само че е по-голямо от тях – обади се Нино, който беше 

коленичил край изкопа и отблизо разглеждаше находката. – 

Има златен капак и на ъглите долу и от четирите страни има 

златни халки. А от двете му страни по дължината на 

коритото има по една дълга лъскава метална пръчка. 

Ковчежето беше по-малко от каменното корито. От 

всичките страни имаше свободно място, така че можеше 

лесно да се извади. 

─ Дайте въжета! С макарите ще го извадим! – нареди 

Вълчан. 

Нино слезе в коритото. През четирите халки прекара по 

едно въже и подаде краищата им. В сравнение с каменната 

плоча, този товар им се видя много лек. Изтеглиха го без 

затруднение. 

Ковчежето беше много красиво. Изработено от много 

фино дърво, обковано със злато, около капака имаше златен 

венец. Такова до сега не бяха виждали. Най-силно ги 

впечатли красотата на двата златни ангела и златния венец 

около капака. Те сега действително грееха като две слънца. 

─ Отворете го! ... Но внимателно! – нареди Вълчан. 

Докато Нино и Христо се занимаваха с отварянето, 

другите наоколо с голямо вълнение гадаеха „Какви ли 

съкровища крие това скъпо и чудно красиво, обковано със 

злато ковчеже”. 

─ Готово, Войводо! – въздъхна Нино и двамата с 

Христо бавно открехнаха капака и отвориха ковчежето. 

Изумлението бе неописуемо. Вътре нямаше никакви 

златни или други съкровища. Обковано и отвътре със злато, 

то беше пълно с начупени каменни плочки по които имаше 

неразбираеми знаци и букви. 

─ Антонио, какво може да е това? – запита Вълчан. 

Италианският професор се наведе отблизо да види и 

взе две плочки да разгледа написаното – Това ми прилича на 

египетско писмо, ама не е! Не му разбирам! – отвърна той. 

─ Трябва да е нещо много важно, за да е скрито в 

златно ковчеже, и да го пази такъв змей – опита се да обясни 

Челебията. 

─ Как да не му разбираш? – продължи Вълчан към 

Антонио. – Ти нали каза, че си професор по езиците и знаеш 

да четеш и да пишеш и Египетски? Как сега отведнъж – не 

разбираш! – ядоса се Вълчан. 

─ Войводо, да обясня! – уплашен започна Антонио – 

Писмото, много от буквите са египетски, но думите не са 

египетски. Опитах се буква по буква да прочета, но дума не 

се връзва. Езикът, на който е написано, не е египетски. 

Опитах и на еврейски да прочета – пак не се получи. За това 

трябва много време, да се разчете един такъв стар знак. Пък 

виждаш – плочките са разчупени. Не се знае коя с коя 

трябва да се съберат. Не, не мога да го разчета! – Антонио се 

предаде. 

─ Челеби, какво ще кажеш? 

─ Като съпоставям това скъпо и красиво ковчеже – 

започна бавно и колебливо обясненията си  Челебията – и 

начина, по който е скрито и запазено, с тези съкровища в 

улея под дъската, които за мен въобще не са скрити, направо 

бих казал, че са оставени лесно да се намерят, струва ми се, 

че всичко е направено така за да не може да се открие това 

ковчеже. 

Защото всеки, който стигне до тук и открие 

съкровищата в улея, както и ние направихме, ще сметне, че 

това са съкровищата, които змея пази. Ще ги вземе и ще си 

отиде. А за това и на ум няма да му дойде, че го има! Затова 

смятам, че това е нещо много ценно. Много по-ценно от 

всичките тези съкровища! Трябва и ние да го запазим! За да 

може след време тези надписи да попаднат в ръцете на 

учени хора, които ще могат спокойно да ги разчетат и да 

разберат какво е написано по тези плочки! 

─ Попе, ти какво ще кажеш? 

─ Войводо, и аз така смятам! Това е нещо много ценно 

и ние ще трябва да го запазим както си е! 

Вълчан замълча. Огледа още веднъж ковчежето от 

всякъде. Дълго се задържа над нангелите. Наведе се леко и 

се вгледа в разчупените изписани каменни плочки. Дълго 

мисли и накрай се изправи и стисна ятагана. Тръпки побиха 

снагата на поп Мартин и той се разтресе като от треска. 

Всички млъкнаха в очакване какво ще направи Войводата. 

─ ДА! ЩЕ ДАМ! – заговори Вълчан, като че ли даваше 

тържествена клетва пред себе си. – ЩЕ ДАМ МНОГО 

ЗЛАТО! АКО ТРЯБВА И ВСИЧКОТО КОЕТО ИМАМ! 

ЦЕЛИТЕ ТЕЗИ СЪКРОВИЩА! ЗА ДА СЕ НАПРАВИ В 

БЪЛГАРИЯ ГОЛЯМО УЧИЛИЩЕ, В КОЕТО ДА СЕ УЧАТ 

БЪЛГАРСКИ ДЕЦА! ДА СТАНАТ ГОЛЕМИ УЧЕНИ – 
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ПРОФЕСОРИ! И ДА ПРОЧЕТАТ КАКВО Е НАПИСАНО 

ПО ТЕЗИ НАЧУПЕНИ КАМЪНИ! ЗАТВОРЕТЕ ГО! 

Ранното утро предвещаваше хубав ден. Вълчан, поп 

Мартин и Стамат обходиха целия лагер, за проверка на 

подготовката на пренасянето на съкровището. Всички си 

знаеха работата и проблеми нямаше. Стамат следеше за 

здравето на дружината и конете, а сега имаха и камили, и 

магаре. Камилите свикнаха с новите си водачи, които 

овладяха капризите им и се справяха без стопанина им. 

Отговорникъм им – Ангел, гордо докладва на Войводата, че 

са готови да потеглят на път. 

В пещерата – ковчежето с ангели обвиха със 

закупените от Спирт Димитър халища, които бяха взели с 

дружината заедно с козените му дисаги. Обвързано добре с 

въжета ковчежето беше готово за изнасяне. Групата, 

определена да извади дванадесетте ковчежета от каменното 

корито в тунала, не успя да се справи. В тази неудобна за 

изваждането обстановка, тежестта им се оказа непосилна и 

за най-яките момци. 

─ Ще изнесем съкровищата с дисагите, а сандъчетата 

ще ги измъкнем празни! – реши Вълчан. 

─ Така ще можем! – обадиха се момчетата. 

─ Внимавайте от кое сандъче какво изваждате и как е 

било подредено, та да си го върнете както си  е било! – 

нареди Вълчан. – Последното сандъче, това, в което са 

изписаните папируси, не го товарете на камилите. То е леко, 

ще го качим в каруцата на Лоренцо. 

Поединичното изваждане на скъпоценностите от 

ковчежетата, даде възможност на Лоренцо и Антонио, добре 

да огледат тези изящни произведения на изкуството и да ги 

опишат в големия тефтер на професора. А папирусите ще 

могат на спокойствие да разчетат, докато дружината 

подрежда съкровищата в пещерата. Лоренцо поиска за това 

разрешение от Войводата. А  ковчежето, заедно със 

съдържанието си да върви при другите, за да не се разваля 

комплекта, който според него имал голямо значение. 

Цифрата „12” била важна. Вълчан одобри предложението. 

Отвън керванът от камили вече чакаше да пренесе това 

несметно съкровище в новото скривалище „Тясната дупка”, 

на половин ден път по билото навътре в планината. 

Дванадесетте ковчежета, добре опаковани, натовариха по 

две на камила. А за ковчежето с ангелите и змийската глава 

сковаха специални самари и ги натовариха поотделно. 

Наближаваше пладне, когато керванът потегли. Първи 

яздеха Вълчан и Челебията. След тях поп Мартин и Стамат. 

Стою, както винаги сновеше напред-назад и оглеждаше 

целия керван, който сега беше двойно по-дълъг и затова той 

си назначи двама помощници от караула. След тях 

камиларското магаре, възседнато от новия старши камилар – 

Ангел Куртев, гордо крачеше начело на кервана. 

Ковчежето с ангелите беше на първата камила, на 

втората беше главата на змея, и след тях останалите. За 

магарето и първите две камили, стопанинът им беше казал 

да не променят реда им, защото много се обичали и винаги 

вървели едва ли не допрени едни до други. Дразнели се, 

когато поводите ги дърпали. Четиримата камилари яздеха 

по двама от двете страни на камилите. След камилите – 

каруците и конниците. 

Като излязоха от дефилето на реката, свиха надясно, и 

поеха по познат им коларски път през гъстата гора, към 

билото на планината. Към края на гората Вълчан избърза за 

да огледа билото. 

─ Чисто е! – заговори той на Челебията, когато го 

посрещна и изравни коня си с него. – Тук, по тия хайдушки 

поляни, сред гъстата гора, трудно ще се реши някой да 

излезе на открито. 

Яздейки бавно, Челебията обаян от красотата, се 

оглеждаше на всички страни. От високото голо било, 

гледката беше очарователна. Керванът се изтегляше от 

горската хладина и пое по откритото било. Следобедното 

слънце прежуряше. Тук-таме, по чистото синьо небе се 

забелязваха малки перести облачета. 

Внезапно, четирите коня на водачите и много от 

каруцарските, излезли от гората след камилите, жестоко 

изцвилиха и като бесни се пръснаха встрани от пътя. Миг 

след това блесна светкавица и силен гръм разтърси въздуха. 

Широки огнени езици, с ослепителен блясък, се спуснаха 

върху камилата с ангелите. Само за секунди, докато траяха 

огнените езици, двете камили и магарето с ездача се 

превърнаха в купчини въглен. 

Ковчежето с ангелите, оголило се от опаковката, се 

търкули по поляната и ангелите се забиха в земята. 

Останалите камили се дръпнаха назад, скъсаха поводите и 

налягаха на различни страни. Конете, до края на кервана, 

продължаваха да цвилят неистово и да се мятат, едва 

удържани от водачите си. Някои от впрегатните коне 

скъсаха амунициите си и побягнаха в гората. Паниката беше 

страхотна, гледката ужасяваща! 

Овладели конете си, Вълчан пръв се върна на мястото, 

следван от поп Мартин. Двете камили и магарето с ездача си 

така бяха изгорели, че от купчините пепел не се виждаше 

нито струйка пушек от нещо недоизгоряло. Земята около 

черното петно тлееше и Вълчан не посмя да нагази по нея. 

Обърна се и се вгледа в прекатуреното ковчеже, което беше 

забило ангелите в земята, на около 4-5 разграча от черното 

петно. Приближи и започна да го оглежда от всички страни. 

Предал коня си на Стамат, поп Мартин застана зад него. 

като, че ли онемял, той се кръстеше и се молеше безгласно. 

Треперещите му устни шепнеха молитвите, с които се 

стремеше да омилостиви Божието провидение. 

Обърнато с дъното нагоре, ковчежето беше останало 

незасегнато от огнените езици. Вълчан освободи ръката си 

от ятагана и се прекръсти. Приклекна и го огледа отдолу. 

Забеляза, че ангелите, като се забили в земята, са полегнали 

към капака. Поуспокоил се, поп Мартин прошепна 

полугласно молитвата си, прекръсти се три пъти и се наведе 

до войводата да погледне отдолу. 

Изправиха се и огледаха наоколо. Времето беше 

спокойно. Слънцето прежуряше, както преди. Перестите 

облачета се бяха разпръснали. Синьото небе беше ясно и 

чисто. Освен голямото черно петно на поляната с трите 

купчини пепел, нищо друго дори не подсказваше за 

сполетялото ги бедствие. 

Вълчан се престраши. Наведе се внимателно и леко 

пипна с пръст ковчежето. Нищо не се случи. Доби кураж и 

го пипна с цяла ръка – пак нищо. Накрая се риши, хвана го с 

две ръце, преобърна го и го изправи. Ангелите, като че ли 

бяха изтеглени нагоре от гнездата им, хлопнаха един върху 

друг в средата на капака. Плътно прилегнаха един към друг 

и взаимно се заключиха. 

Вълчан опита да ги изправи, но не успя. Опита да 

отвори капака, но и това не му се отдаде. Ангелите бяха 

заключили ковчега с камъните! 

─ Ще го оставим така! – каза си на глас Вълчан, и като 

вдигна глава, срещна погледите на Челебията, Стамат и поп 
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Мартин, които мълком го наблюдаваха и с поглед одобриха 

решението му. 

Изтекоха повече от два часа, докато керванът се 

успокои, животните се овладеят, щетите да се поправят, и да 

продължат спокойно към пещерата „Тясната дупка”. 

Ковчежето с ангелите натовариха на последната камила, 

като удължиха повода й, та да е на по-голямо разстояние от 

кервана. 

─ Вълчане, да го натоварим така, както беше паднало 

на земята, с ангелите надолу, така както са включени един в 

друг! – предложи Челебията. 

Така и направиха, и необезпокоявани стигнаха на 

поляната в подножието на височината, скрила в пазвите си 

пещерата „Тясната дупка”, известна единствено на 

Вълчановата дружина, до която само камилите можеха да 

отнесат съкровището. 

Пълната месечина им светеше за подреждането на 

кервата, но до сутринта никой не се опита да легне да спи. 

Преживяното през деня беше завладяло мислите им. Никой 

не можеше да обясни станалото. Всеки в себе си имаше свое 

тълкувание за причините и за дадените жертви. 

 

Цели десет дена им бяха необходими да приготвят 

новите скривалища и да заровят съкровищата. Пръснаха ги в 

много дупки по лабиринта на подземието, та ако някой 

намери едно, другите да останат. Златното ковчеже с 

ангелите заровиха далеч от другите, като специално 

белязаха мястото му. Димитър с помощниците си успя да 

изгради пред всички скривалища смъртоносни капани, та 

поне първите, които се опитат да откраднат съкровището, да 

паднат жертва за назидание на следващите. Капаните пред 

скривалището на ангелите направиха повече от три и за тях 

узнаха само Вълчан и поп Мартин, като не оставиха никакъв 

писмен знак. 

Новото скривалище нарекоха „КАМИЛАТА”. На 

скришно място, настрани от него, от един голям камък 

издялаха „Камила”, която като се възседне от висок човек, 

краката да му стъпят на земята. 

Освободени, камилите бяха върнати на собственика 

им. Той много съжалявал и плакал за любимите му две 

камили и магарето, загинали при нещастния случай, но 

останал доволен от изпратеното му обезщетение. 

След всичко преживяно около съкровището, Вълчан 

определи пет дни за почивка на дружината. Мястото в 

подножието на височината., където устроиха лагера, имаше 

всичко необходимо за отдих. Широка поляна, хубави сенки, 

бистра студена изворна вода и – настрани от царския път. 

Даже овчарски саи нямаше, та слизаха за храна до мандрите. 

На връщане се спряха на мястото, където изгоряха 

камилите. Поп Мартин отслужи молебен и го нарекоха 

„АНГЕЛОВА ПОЛЯНА”. Вълчан пристъпи към купчините 

пепел и ги разрови с ятагана си. Отдолу земята се беше 

спекла, като че ли е била печена в грънчарска пещ. От 

камилите и от Ангел нямаше и помен, а от главата на змея 

беше останала една разлята златна пластина, която заровиха 

там, където беше паднало ковчежето с ангелите. 

─ Вълчане, искам да ти кажа нещо, но се боя дали ще 

ме разбереш – заговори Челебията една вечер по време на 

почивката, когато след вечерята двамата бяха поседнали на 

поляната при високия бряг. 

─ За изгора ли мислиш? 

─ Не, по-важно е... Искам да ти предложа пак да 

изпратим на Султана злато... Да му напомним, че сме живи 

и здрави. Сега минахме край конака във Факия. Обадихме се 

на Бея... Това ще се разчуе и ще стигне до ушите му. По-

добре е ние първи хабер да му сторим... 

Вълчан мълчеше. 

─ Вярно е, - продължи бавно Челебията, - че не бива да 

обогатяваме империята за сметка на поробения народ, но 

трябва да позамажем очите на Султана, ... че може да прати 

потеря да ни дири... 

Вълчан стана. Стисна ятагана си здраво и почна да се 

разхожда по поляната. Челебията не го изпущаше от очи. 

─ Втори път не изпращам мои хора при Султана! – 

отсече той. 

─ Няма да изпращаме наши хора! Ще го дадем на Бея 

на Бургас, лично да го занесе! 

─ Хм! – изръмжа Вълчан. Направи още един кръг по 

поляната, върна се и седна на мястото си при Челебията. 

─ Армаганът, що ще пратим, ще свърши голяма работа. 

Да знаеш! 

Вълчан не очакваше подобно предложение. Мълчеше, 

защото трескаво премисляше, дали така трябва да се 

постъпи. Челебията напрегнато очакваше какво ще реше. 

─ Добре, ще пратим! – отсече Вълчан. ─ Турете в 

сандъка накити за ханъмите му! 

─ Само на четири от жените си, се вслушва в съветите 

– Челебията остана доволен, че войводата го послуша, макар 

и с това условие. А и на Вълчан му хареса, че турчинът е 

откровен и мисли добро за дружината. 

След обяда на четвъртия ден от почивката, Лоренцо 

спря при Вълчан и го заговори: - Войводо, ние разчетохме 

папирусите, които намерихме в ковчежето при съкровищата. 

─ Какво е писано? – заинтересува се Вълчан. 

─ Интересна история! Можем да я преведем и 

прочетем на всички. 

─ За какво се разказва? 

─ За едно младо семейство и за една златна огърлица, 

подарена на младата булка от дядото на младоженеца. 

─ Добре! Пригответе се и утре след обяд, като съберем 

дружината за подготовката преди тръгването, ще я 

прочетете пред всички! 

Лоренцо се зарадва, че войводата му предостави 

възможност пред цялата дружина да прочете тази интересна 

история, приличаща на приказка. Благодари и с ентусиазъм 

тръгна да изпълни поръчението. 

─ Извикайте и поп Мартин, като превеждате! – 

подвикна след него Вълчан. Професорът се обърна и с глава 

даде знак, че приема. 

Вестта, че на другия ден, пред цялата дружина ще се 

чете нещо интересно, се разнесе мълниеносно. Поляната се 

оживи. Всички знаеха, че почивката е към своя край и се 

стягаха за път, но тази вест донесе нод импулс и повиши 

настроението. Много любопитни наобикаляха палатката на 

италианците за да научат нещо преди другите и да 

разправят, но поп Мартин излезе и ги помоли да не ги 

безпокоято, докато превеждат. 

На следващия ден, когато обядът завърши, поляната 

където се хранеха не опустя, както ставаше през другите 

дни. Всеки, който привъшваше с яденето, изтичваше до 

извора да си измие паницата и веднага се връщаше. Кагото 

удариха камбаната за сбор на дружината, всички бяха на 

поляната. 

Стою разпредели караула да се сменя по-често, та и те 

да чуят по нещо от това, което ще серазказва. Вълчан се 

изправи на височинката, която си беше избрал още като се 
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разположиха тук, откъдето можеше да обхване с поглед 

целия бивак, и огледа наоколо. 

─ Всички ли сте тук? – запита той. 

─ Тук сме, Войводо! – чуха се гласове от всички 

страни. 

─ Утре тръгваме! Готови ли сте? 

─ Готови сме, Войводо! – отговориха хайдутите. 

─ Стойо, при тебе как е? 

─ Всичко е в ред, Войводо! Сега разпределих караула, 

като пуснах повечко тройки, та да се сменят по-често, и те 

да закачат нещо от приказката – докладва усмихнат Стою. 

─ Тогава да чуем какво ще ни разкажат професорите! – 

рече Вълчан и погледна към Лоренцо. 

Вместо професора, Антонио се изправи и се обърна 

към Вълчана: 

─ Войводо, аз ще разкажа, какво беше написано на 

папирусите, които намерихме в ковчежето при 

съкровищата. 

─ Щом ще е приказка, сядайте всички, та да не 

омалеете на крака! – рече Вълчан, махна с ръка към 

дружината и седна, като се намести удобно. 

С голямо оживление всички насядаха бързо и поляната 

утихна. Антонио огледа насядалите, вперили поглед в него, 

погледна към войводата и Челебията, получи благословията 

на поп Мартин и започна: 

─ В тези папируси е описана историята на една стара, 

богата еврейска фамилия, по времето, когато е била разбита 

еврейската държава. Тогава много евреи, за да спасят 

живота си, са напуснали родината като взели със себе си 

онова, което могли да носят, като не забравили и 

съкровищата си. Оказа се, че ковчежетата, които намерихме 

в пещерата при змея са на дванадесетте богати еврейски 

рода, които заедно побягнали от Ерусалим и намерили 

спасение при траките в Странджа. Те ги приели като 

приятели и им разрешили да се заселят по земите им. 

Заживели дружно. Синът на един от тези богаташи – Арон, 

който бил отпразнувал сватбата си с красивата дъщеря на 

друг знатен богаташ. 

На сватбата, дядото на момъка, подарил на булката 

много скъпа златна огърлица, която била направена от 

навързани една за друга отделни златни плочки, украсени с 

диаманти. На всяка плочка имало изрисувани моменти от 

живота на човека. Плочките били тринайсет. На първата 

плочка било раждането на човека, сетне ергенските му 

години, сватбата му, успехите му в живота и на последната 

плочка, тринайстата, била изрязана смъртта му. Огърлицата 

била изработена изкусно от много голям майстор, от чисто 

злато и украсена с най-скъпите диаманти. – Антонио така 

увлекателно разказваше тази история и така живописно 

описваше изрисуваните картини по златните плочки на 

огърлицата, че всички хайдути бяха зяпнали по него и не 

смееха да мръднат, за да не изпуснат нещо от приказката. 

─ Когато се наложило евреите да бягат от родината си 

– продължи разказа си Антонио, ─ Арон, съпругът на 

красавицата предложил на баща й да изведе бегълците със 

собствените си кораби. Така бягството било по-сигурно, 

отколкото по сушата, където върлували разбойници. Когато 

минали Бизантион, това е Цариград, и навлезли в морето, 

било началото но лятото. Плавали не много далече от брега 

и когато видяли гъстите зелени гори на Странджа, много им 

харесали и решили тук да се заселят. Най-напред изпратили 

към брега малка група, предвождани от един от знатните 

първенци, който се срещнал с местните вождове и се 

уговорил с тях, като им поднесъл богати подаръци, да ги 

приемат да се заселят по земите им. Така знатните дванайсет 

еврейски рода, мирно се заселили в района на Текенджа. 

Но Арон не искал да се раздели с корабите си и решил 

да се засели някъде по крайбрежието на голямата река 

Истър, това е Дунав, където бил идвал с кораба си и много 

му харесало. Той обичал повече морето и реката отколкото 

планината и продължил плаването си, след като изчакал 

бегълците да се устроят на сушата. Арон отплавал от 

Аполония. На кораба с него тръгнал и по-малкият му брат 

Давид. Минали Месембрия и Одесос без да спират там, 

бързал по-скоро да стигне Голямата река. Минавало средата 

на август, когато една заран по цвета на морето познал, че са 

близо до устието на Истър и насочил кораба към брега. 

Наближавало пладне, когато откъм брега се задали две 

лодки с бели платна. Арон и Давид изскочили на борда и не 

отделяли очи от лодките, които със скорост се 

приближавали към кораба им. Това са пиратски лодки, 

извикал Арон и се спуснал да подготви хората си за бой. 

Арон със своите въоръжени бойци успял да се справи с 

нападателите и пресякъл въжето, с което пиратите закачили 

лодката си към кораба. В това време, от другата лодка 

нападали обратната страна на кораба. В нея пиратите били 

повече. Арон повел хората си натам, в помощ на Давид, 

където нападателите успели да завземат част от палубата. 

Настанала кървава битка. Пиратите били избити, но в 

последният бой, вождът им рязко се обърнал и забил камата 

в сърцето на тичащият към него Арон, миг преди да бъде 

съсечен от Давид. 

От евреите загинали пет души, заедно с Арон. Давид 

поел воденето на кораба. Следобед, след като изчистили 

палубата от труповете на пиратите, връхлетяла страшна 

буря. Небето потъмняло, огромни вълни налитали кораба, 

той се мятал и не могли да го овладеят. Всички се скрили 

под палубата и се оставили на съдбата. Към скръбта на Сара 

за Арон се прибавили силна треска и морска болест. 

Бурята траяла близо два часа и стихнала, но дъждът 

продължавал да вали. Вече се смрачавало, когато забелязали 

очертанията на остров. Давид насочил кораба натам. Било 

вече тъмна нощ когато приближили острова. Непрестанните 

светкавици им помогнали да се ориентират и да насочат 

кораба към малкия пристан. 

─ Кои сте! – посрещнала ги стражата на острова. 

─ Мирни хора! Търсим закрила от бурята! Имаме 

тежко болен човек, съпругата на капитана! – отговорил 

Давид на гръцки. 

Дошъл оракулът на острова – старец, облечен в бял 

хитон. 

─ Имаме тежко болна жена, бихте ли могли да ни 

помогнете? – помолил Давид оракула. Лекарствата, които 

имаме не й помагат. 

Оракулът им предложил да я обрекат на храма, ако 

искат да я спасят, но за това ще трябва да преспи пред 

статуята на Ахила, която е в средата на Светилището, 

построено от майка му Темида. Нямали друг изход и я 

отнесли на ръце. На сутринта болната се почувствала по-

добре. Треската престанала, но тя не могла да се вдигне. 

През това време принесли жертва дванадесет оброчни кози с 

лековити треви върху жертвеника. След втората нощ от 

болестта нямало и следа. Оракулът й дал да пие топло козе 

мляко, в което сложил лековити треви. 

Нахранил придружаващите я с топло мляко и ги 

поканил да останат повече, но те се страхували да не би пак 
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да бъдат нападнати и едва дочакали четвъртия ден, се 

приготвили за път. От благодарност оставили в нозете на 

статуята много злато. Оракулът им благодарил. Преди да си 

тръгнат, младата жена разгледала светилището. 

─ Кой е този ваш Бог, който е толкова красив – 

запитала тя. 

─ Ахил се казва – отвърнал оракулът и разказал 

историята му. 

От благодарност, че спасил живота й, тя с голямо 

вълнение и сълзи на очи откачила огърлицата от шията си и 

я поставила в нозете на статуята, като тихо прошепнала: 

─ Този накит е най-скъпото, което притежавам, защото 

ми е единственият спомен от човека, който загина заради 

мен. Оставям го на вашия Бог. Нека тази огърлица стои 

вечно в този храм! 

─ Кои сте вие? – запитал оракула. 

Тя му отговорила, че не може да се прибере в родината 

си, че е преследвана. Сега се връщали от Бизантион, а 

нататък не знае. Простили се с оракула и си тръгнали. 

Плаването им обратно преминало при хубаво спокойно 

време. В Аполония се срещнали със своите хора. Давид 

продал кораба и се прибрал с рода си в планината. За да 

съхранят несметните си съкровища, те създали това 

скривалище. Местни майстори им изработили по дадена 

мярка исканите съоръжения и главата на змея, без да им се 

казва за какво им са и къде ще бъдат поставени. Баща й 

направил опис на скривалището и го запазил единствено 

при себе си” – Така завършва тази история! А как този 

документ е стигнал в Италия, това никой не знае! – завърши 

Антонио. Поклони се към всички, че го слушаха с внимание 

и седна при Лоренцо. 

Обща възвишка на облекчение се понесе по поляната и 

всички се разбъбриха. Всеки говореше и никой не слушаше! 

Вълчан ги остави да се наприказват, кимна на попа и на 

Стамат и тръгна към бивака. 

 

10.  НА ПЪТ ЗА ШУМЛА 

 

Предстоеше им дълъг преход през Балкана – трябваше 

да стигнат до района на Шумла. 

 След като минаха през Бургас като редовна турска 

войска и Челебията с несменяемия си адютант се явиха пред 

Бея, за да му предадат приготвения армаган за Султана, 

дружината се установи на лагер в подножието на планината. 

Вълчан определи три дни за почивка преди да започнат 

преминаването на Карнобатския и Ришкия проходи. 

Пътят беше тежък. В тесните дефилета на Боаза 

нямаше място за бивак. През нощта падна хубав напоителен 

дъжд. 

Отпочинали и ободрени от прохладата, хайдутите бяха 

в добро настроение. Зората не завари никого да спи. Още 

преди изгрев слънце керванът потегли в обичайния си ред. 

Първи яздеха Вълчан и Челебията. Стамат сновеше с коня 

си ту напред, ту назад. Оглеждаше целия керван и 

разпитваше хората, да не би някой да е настинал. Вълчан с 

основание беше угрижен. Кахъреше се, че през Боаза на 

Ришкия проход има теснини, по които можеше да се мине 

само с кон. Кураж му вдъхна срещата с непознати селяни, 

минали през Боаза с волска кола. 

─ Зорно е мястото, ама се минава! – отговориха му 

селяните. 

Рано след обяд навлязоха в Боаза. Още при първите 

тесни завои по поречието, Вълчан се спря изненадан и 

започна да се оглежда. Той позна местата, но пътят сега 

беше широк. 

─ Какво се оглеждаш? – запита Челебията. 

─ Наблизо има воденица! Там ще питаме за пътя – 

обясни Вълчан, загледан в реката и избърза напред. 

Воденичарят, когото завариха сам, им обясни, че 

когато преди две години оттук минали руснаците, генералът 

наредил на войниците си да разширят пътя, та да минат 

топовете. Генералът слизал и при него във воденицата и 

дълго го разпитвал за пътя. 

─ Кой беше този генерал? – запита Вълчан на 

български. 

Воденичарят зяпна изненадан. – Ама, ама, ти... 

българин ли си?... 

─ Българин съм, дядо! Не бой се! Аз съм Вълчан 

войвода! 

Старецът впери поглед в него. 

─ А бре Вълчане, ти ли си бре?... 

─ Същият, дядо. 

─ Ами, оти сте в турски дрехи? 

─ Така по-спокойно се пътува, дядо, да не плашим 

агите. 

─ Ей... тц, тц, тц! Помниш ли кога идва тук при мене с 

момците си? А?... Как бяхте пригладнели!... 

─ Помня, дядо, помня! Нали затова се отбих да те видя, 

тука ли си. 

Старецът се отпусна. Прегърна Вълчан и разказа как 

генерал Дибич слизал няколко пъти при него и разпитвал за 

пътя и за българите, колко са в Балкана, има ли много турци, 

колко са турските села по пътя им... 

─ Сега пътят е широк през целия Боаз и всички от 

Шумла за Цариград минават по него! – обясни старият 

воденичар, който не можеше място да си намери от радост, 

че Вълчан отново е дошъл с дружината си. 

За това, че е давал подслон и храна на хайдути, на два 

пъти воденицата му била палена. Той цъкна пак няколко 

пъти и запита: 

─ Вълчане бре, оти руснака, като дойде тук и мина през 

Балкана, не освободи България от робството? Нали стигна и 

до Едирне? Що се върна? 

Вълчан се стъписа от тези въпроси. Много пъти и той 

сам се бе питал за това. След дългия разговор с Челебията, 

той проумя и беше вече на ясно, но как сега да обясни на 

този зажаднял за свободата родолюбец, чийто очи и надежда 

бяха отправени към Великия Руски народ? 

─ И на него не му стигнаха силите, дядо! – 

успокоително заговори Вълчан. ─ Сега се върна да събере 

повече войска и тогава ще дойде да освободи цяло 

българско! – довърши Вълчан и синовно го прегърна. 

─ Дай Боже! – прошепна старецът – На добър час и Баг 

да ви пази! 

Старецът с премрежени от рукналите сълзи очи, 

изпращаше кервана, докато се загуби зад завоя. 

От хубавия път ли, от срещата ли със стария ятак, 

Вълчан се развесели. Това веднага се усети от дружината и 

няколко мощни гърла издъниха тишината – подхванаха 

широка балканска песен. Ехото им отговори. Някъде от 

последните каруци писна гайдата на Костадин. Дефилетата 

и баирите го върнаха в любимите Родопи и той изля мъката 

си по тях с незабравимата си родопска песен. Певците от 

дружината я бяха научили, и я запяха с гайдата. Пееха и 

тези, които не можеха да пеят. 
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Внезапно зад насрещния завой, изтрещяха много 

пушки. Песента секна. Женски глас пропищя в дефилето. 

Хайдутите изтеглиха ятаганите. Челебията бясно препусна 

напред. Вълчан и цялата конница бяха по петите му. Скоро 

зад завоя, пред очите на дружината се разкри страшна 

картина. Турска шайка нападнала минаващ по дефилето 

дилжанс (пощенски конвой). Избили с един залп мъжете от 

охраната, нападателите разграбваха имуществото. 

Женският писък идваше откъм горичката край пътя. 

Челебията се спусна натам. Скочи от коня и с два 

светкавични замаха на ятагана, посече двамата турци, които 

бяха повалили млада жена и я притискаха към земята. 

Жената пищеше и викаше на непознат език. С ритник по 

главата и с трети замах, посече и този, който я бе възседнал 

и разкъсваше дрехите й. Челебията се огледа за други 

нападатели и се надвеси над жената: 

- Madam. Rasurez – vois! (Госпожо, съвземете се!) – 

каза на френски. 

Изумената разголена жена, чула чист френски език в 

този затънтен край на света, изненадана отвори очи. 

─ Успокойте се, мадам! Похитителите са наказани! – 

повтори надвеселият се над нея мъж с окървавен ятаган в 

ръка. 

─ Вие французин ли сте?... – през сълзи запита тя. 

─ Учил съм във Франция и съм живял в Париж. 

Обезумялата жена скочи, хвърли се на врата му и 

ридаеща все по-силно се притискаше в него. 

─ Съвземете се, госпожо! – пак повтори Челебията, 

като леко я погали по гърба – Нападателите са наказани! 

─ Моля ви, вземете ме с Вас! – жаловно изплака тя. – 

Ако трябва и слугиня, и робиня ще Ви стана, но ме спасете 

от тая сган. 

─ Но ние сме български хайдути и живеем в горите! 

─ Каквито и да сте, вярвам, Вие сте добри хора!... 

Вълчан и поп Мартин, справили се с нападателите, 

станаха неми свидетели на случилото се. 

─ Иска да дойде с нас! – срещнал погледите им, 

преведе Челебията като придържаше разплаканата жена, 

вкопчила го здраво в прегръдките си. 

Тримата се спогледаха. От това положение друг изход 

нямаше! Всички мъже от конвоя бяха избити. Не можеха да 

я изодставят. Мълком се разбраха и я взеха в дружината 

заедно с каретата с четири коня. 

─ Войводо, аз ще поема каретата! – обади се Илия. 

Карал съм двоен впряг и знам как се управляват конете. 

─ Хайде, качвай се! – одобри Вълчан. – Челеби, отведи 

я да се облече с нещо, а ние да се справим с останалото. 

─ Войводо - посрещна го Стою на пътя – съблякохме 

турците и хвърлихме труповете в дерето, да ги ядат вълците. 

─ Вземете и тези три! – посочи Вълчан към гората – 

Колко бяха? 

─ С тези тримата стават двайсет. И тях в дерето, пък за 

другите от конвоя наредих да изкопаят общ гроб – да ги 

погребем заедно. 

По молба на жената, погребаха баща й в отделен гроб и 

като паметник изправиха над главата му един голям камък. 

керванът се приготви за път. Вълчан, възседнал коня, се 

обърна да даде команда за тръгване, но съзря, че от края на 

кервана препуска конник към него. 

─ Войводо, аз ще яздя пръв и то много пред кервана! – 

рече Гиргин, като спря коня си до него. – Познавам добре 

пътя! Не се знае дали в Боаза няма и други като тия! 

Вълчан го погледна замислен. Погледите им се 

срещнаха. Вълчан кимна с глава. Гиргин отрамчи пушката в 

ръце и припна с коня си напред. 

─ Караулът си зае мястото! – проговори Вълчан на 

Челебията, като потеглиха и изравни коня си с неговия. 

Настроението в кервана бе тягостно. Всички държаха 

заредени пушки. Жената, сама в каретата, оплакваше баща 

си и загубата на екипа. Дефилето се огласяваше само от 

пръхтенето на конете и тропота на копита и каруци. 

Вечерта, когато се установиха на бивак в пещерата 

край Риш, младата жена разказа историята си: 

„Баща й бил военен инженер във френската армия. Още 

на млади години пропътувал цялата нова френска 

провинция Илирия. Сега, след войната на генерал Дибич, 

той, вече френски генерал, тръгнал по маршрутите на 

руските войски. Проучвал пътищата и правел карти. 

Тя, завършила више образование с докторат по 

география и етнография на Европа, настояла да тръгне с 

него, за да види и да се запознае с тези земи и народи. От 

Париж тръгнали със собствената на баща й карета с голяма 

охрана от конни офицери, всички специалисти по 

картографиране на пътищата. Минали благополучно София, 

през Филибе и Едирне до Цариград. Там прекарали пет 

незабравими дни. В Султанския сарай ги посрещнали Халил 

паша и един много приятен и мил възрастен мъж, който я 

поканил в кабинета си, докато баща й разговарял служебно с 

Халил паша. Старецът се оказал много образован, с висока 

кулкура като европеец. Великолепно говорел френски”. 

─ Това е баща ми! – прошепна тихо Челебията на 

Вълчан. 

„Последният ден ги приел Султанът и ги изпратили с 

почести. Сега, на връщане към Франция, решили да минат 

по този път на руските войски, както и през Шумла и 

Русчук. Но тук в дуфилето били нападнати. Още с първия 

залп засада, била разбита охраната. Турци отворили вратата 

на каретата и като видяли, че вътре има и жена се развикали. 

Дошли и други, един от които застрелял баща й, а нея 

завлекли в гората...”. 

─ За щастие, Бог Ви изпрати да ме спасите! – завърши 

разказа си французойката и отрави благодарствен поглед 

към Челебията. 

Вълчан, поп Марти, Стою и Стам мълчаливо слушаха. 

После се спогледаха и се обърнаха към Челебията. Младата 

жена забеляза това. Хвърли се на колене пред него, прегърна 

краката му и през сълзи продума: 

─ Моля Ви, вземете ме с Вас! Няма да Ви бъда в 

тежест! Мога да яздя като мъж. Стрелям добре с пушка, 

пистолет и лък. Не съм придирчива. Ще намеря начин да се 

отплатя богато. Баща ми бе много богат. Край Париж имаме 

имоти и замък! Моля Ви, не ме изоставяйте! 

Челебията преведе. Вълчан изгледа всички поред и 

отсече: 

─ Да остане! Ще я вземем в дружината! 

Чу се въздишка на облекчение. Челебията преведе 

решението. Жената чак сега разбра кой е водачът, който 

решава съдбата й. Скочи към него, и докато Вълчан се 

усети, сграбчи ръката му и я целуна. 

─ Той е попа! На него целуни ръката! – Вълчан посочи 

поп Мартин. 

Челебията веднага преведе. Жената посегна и целуна и 

неговата ръка, като му се поклони. 

─ Как е името й? – запита Вълчан. 
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─ Жана!... Жана се казвам! – веднага отговори тя, след 

превода на въпроса и за пръв път се усмихна на Вълчан. 

Младата и красива французойка Жана с готовност 

тръгна с хайдутите. Споделяше всички несгоди. Помогаше в 

кухнята. При отдих веселеше дружината с песни и свиреше 

на китара, която носеше със себе си от Франция. Научи 

български песни от гайдаря Костадин и неусетно стана 

любимката на дружината. Не се мина много и Челебията 

сподели с войводата, че не е равнодушен към Жана. Помоли 

го за съвет. 

─ Намерил си от кого съвет да искаш – от заклет 

хайдутин! Щом ти тежи на сърцето – не му мисли много, 

ожени се! 

Скоро, на връх Балкана, край овчарските саи вдигнаха 

сватба за чудо и приказ. „Мохамеданин се жени за 

католичка, венчавани от православен поп”. Вълчан и 

дружината бяха щедри. Накичиха невестата като царица, с 

невиждани до тогава старинни накити. Жана бързо научи 

езика и песните на този свободолюбив народ. Много й 

харесаха българските обичаи. Това съвпадна със 

специалността й и тя се почувства в хайдушката дружина 

като в научна експедиция за изследване етнографията на 

българите и живеещите по тези страни народи. 

От своя страна, Вълчан, учейки я на български език, и с 

помощта на Челебията, от нея се научи да чете, да пише и 

свободно да разговаря на френски език. Жана обучи и много 

от младите хайдути, които овладяха френския език, и 

Вълчан ги изпрати да учат във Франция. 

През следващите няколко години те живяха в село 

Коприца, Русчушки вилает, където дружината се бе 

устроила за по-дълго време на височината „ЗМЕЙ-КАЛЕ” 

край селото. Там, в село Коприца, през 1835 година, се роди 

първият им син. През това време дружината контролираше 

всички пътища от Русчук и не пусна да мине нито една 

царска хазна за Цариград. В този район, освен „Змей-кале”, 

което приспособиха и за презимуване на дружината, те 

проучиха и много съкровищници, описани в документите. 

По-големите от тях са: „СУХИЯТ КЛАДЕНЕЦ” край 

село Чаиркьой. В това скривалище се влиза през един сух 

кладенец, в който, преди да се стигне до дъното му, на 

западната страна има зазидана врата. Второто е пак в района 

на същото село, близо до един голям извор. За нов белег 

каменарите издялаха на голям камък „човешка глава с 

отворена уста”. 

Третото е в „КАЗЪЛ ДЕРЕ”. Там има заровена църква с 

голямо съкровище струпано в средата, под централния 

купол на църквата. Близо до църквата има подземна леярна 

и монетарница за сечене на златни монети. 

След това, за по-дълго спряха в град Вратица, където в 

Балкана и около града, проучиха и разкриха още съкровища. 

Лоренцо беше във възторг, че тук успяха да намерят два от 

обектите, които непременно искал да види преди да си 

замине за Италия. Това бяха: 

1.”Голямата подземна Тракийска работилница за 

сребърни, позлатени и златни съдове”. Тя е задоволявала 

нуждите и изискванията на големите тракийски царе и 

вождове в продължение на много години. Около нея – в 

района й, разкриха още две по-малки работилници, за които 

Лоренцо се произнесе, че са били помощни на голямата, 

защото в тях не се намериха леярни, каквито две имаше в 

голямата. А там – в обширната работна зала, на няколко 

места намериха и инструментите, с които са работили 

майсторите. Лоренцо нарисува в тефтера си всички видове 

инструменти и помоли Войводата да не се разместват, та да 

може, когато работилницата бъде разкрита, да се ползва 

като музей. Вълчан вече беше приел това му предложение и 

забрани даже да се пипат готовите чаши, кани, фиали и 

други съдове, които наброяваха стотици. Някои от тях, 

които бяха отваряни, Вълчан нареди да се зазидат. 

(Планът на подземието е описан при разчитането му. – 

б.а.) 

2.Другият цитиран документ за този район беше 

пещерата с дванадесетте златни бюста и статуята на бога 

Аполон – златна в цял ръст. Издирването на мястото и 

намирането входа на пещерата ги затрудни много, защото 

трябваше да се завират в десетки други дупки в скалите, 

докато най-после се добраха до тази, която ги отведе в 

пещерата. Дупката беше много дълга, с няколко 

змиеобразни изкривявания, през които човек можеше само 

да пролази. В пещерата се натъкнаха на непредвидено и 

неспоменато в документа препятствие: 

Дупката ги изведе на една малка равна площадка, на 

която можеха да се изправят не повече от четирима. От нея 

навътре към пещерата започваше наклон, който слизаше 

надолу около един човешки бой и веднага пак се издигаше 

до нивото на пода. Образува се нещо като къс канал, 

напречно на дупката, опрял двата си края в стените на 

пещерата. 

Като осветиха с четири факли, на отсрещната страна на 

пещерата зад канала блеснаха златни скулптури – 

дванадесет бюста, наредени в полукръг край стената. В 

средата пред тях в цял ръст, златна скулптура на Аполон с 

вдигната ръка, а пред краката му голяма купчина златни 

монети. Гледката беше неописуема. Четиримата – Вълчан, 

Челебията, Лоренцо и Димитър, стояха вкаменени и дълго 

се любуваха. 

─ Войводо, този ров е изкуствен! Тук има някаква 

клопка! – заговори тихо Лоренцо. – Не може това 

необикновено съкровище да се остави без защита. В този 

ров има нещо! 

─ Войводо, пещерата има и друг отвор – обади се 

Димитър – Не може тази голяма статуя да се пренесе през 

онези криволици, откъдето влязохме. Дръжте факлата, ще се 

опитам да мина през рова. 

Димитър огледа внимателно всичко наоколо и бавно 

запристъпя по наклона. Крачка, две... три, на четвъртата, 

отведнъж, никой не можа да забележи откъде, в рова бликна 

обилна вода и докато Димитър се усети и се обърне назад, 

водата стигна до над коленете му. Той се подхлъзна, като 

бягаше назад, и ако не бяха му подали ръце Вълчан и 

Челебията, щеше да падне във водата. Издърпаха го на 

площадката цял разтреперан. 

─ Водата е ледено студена! – успя да изрече през 

тракащи зъби. 

Докато тримата се занимаваха с Димитър, никой не 

забеляза как и откъде водата от рова се изцеди. По дъното 

му беше останала само една вадичка, дълбока не повече от 

човешка длан. 

─ Дайте да излизаме, после ще видим какво да правим! 

– Вълчан пусна Димитър да върви първи, та да се стопли 

вън на слънцето. Той остана последен. Обърна се още 

веднъж към скултурите и забеляза, че в рова няма вода, като 

че ли никога не е имало. Изглеждаше сух. 

На следващия ден решиха пак да влязат в пещерата. 

Лоренцо се отказа. Жана изказа голямо желание да влезе на 

негово място. 
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─ Войводо, - заговори Жана, след като разгледа 

скултпурите – това е златната статуя на Аполон, която е 

била пред храма на палатинския хълм в Рим, а другите край 

стената ми приличат на дванайсетте цезари, но как са 

попаднали в тази пещера, не мога да си го представя. 

─ Може би професор Лоренцо ще ни каже повече! – 

прошепна й Челебията на френски. 

─ Войводо, утре ще се опитам да преплувам през 

водата. Ще ме вържете с въже, та да ме издърпате! – рече 

Димитър. 

─ Какво ще правиш там? Нали ги видяхме, че ги има! 

Сега трябва да помислим как ще запазим тези богатства! 

Тази вода идва от някъде от високо! Трябва да я намерим! – 

закани се Вълчан и се наведе да пролази през дупката след 

Димитър. 

─ Вълчане, Жана много се развълнува от тази находка 

и се зарече, че ще издири историята и много подробно ще ги 

опише! – каза му Челебията, като го посрещна отвън пред 

дупката. 

─ Това е много хубаво, Челеби, но да видим как ще ги 

опазим! – тъжно поклати глава Вълчан и заслиза по 

стръмния склон на скалите. 

Лоренцо, който за втори път не посмя да пролази през 

криволиците на тази дълга дупка, ги чакаше отвън и като ги 

посрещна, тръгна с Вълчан надолу. 

─ Войводо, от всички смъртоносни капани, които 

срещнахме по другите съкровища, този е най-опасен, 

защото не се поврежда и може да се задейства многократно. 

Докато при другите, като падне тавана, или като измиеш 

отровата, оттам нататък вече няма опасност. А тук – влезеш 

ли в канала, излизане няма! Ледената вода те сковава целия 

и освен това бреговете на рова стават хлъзгави от водата и 

падналият вътре не може да излезе. Ако не бяхте измъкнали 

майстора, щеше да си умре там. 

─ Видя, че като излезе Димитър, водата се изля някъде 

и рова се приготви за нови неканени гости. Този капан е по-

коварен от другите. На това скривалище друга защите не му 

трябва! – завърши професора. 

─ Димитре, можете ли да направите така, че тази крива 

дупка, след първата кривина да заприлича на запушена от 

пропаднал таван и да не може да се отива нататък – такива 

дупки видяхме, като търсехме тази? – запита Вълчан, когато 

в бивака обсъждаха възможните мерки. 

─ Може, Войводо. Ще го направим. Но ми се струва, че 

и дупката, през която са вкарани тези големи статуи, е така 

запушена. Защото, не забеляза ли, че вътре свободно се 

дишаше. Кривата дупка е оставена отворена за вентилация, 

а другата, през която са влизали, е от обратната страна на 

рова. Ако искаме да влезем, нея трябва да търсим. 

─ Толкова много дупки преровихме и не я открихме. 

Тя е някъде на такова място, за да не може да се намери. 

Сега няма да я търсим! Вия направете тази, хем да е 

запушена, хем да си остане и за вентилация! А ние ще 

разгледаме документите, че още много има! Поне да 

намерим местата и да видим вътре какво има. Да сменим 

нишаните, пък другото – когато му дойде времето! 

Пътят им продължи през Чипровския балкан и 

Искърското дефиле (където изобилства от обекти, но те ще 

бъдат предмет на следващите томове от поредицата, след 

отпечатването на записките на Жана – б.а.) 

В планината край града на сердите се задържаха по-

дълго. Освен многобройните обекти в този район, за 

проучването на които бе необходимо повече време, тук се 

намираше и „ЦЕНТРАЛНИЯТ РИМСКИ МЕДИЦИНСКИ 

МУЗЕЙ”, който Лоренцо мечтаеше да види и тогава да си 

замине за Италия. Това им отне много време, но имаше и 

друга причина за задържането им. Тук в полите на 

планината, в село Бояна край София, през пролетта на 1844 

година, се роди третият син на Челебията и Жана. Това беше 

голямата радост за дружината, но ги сполетя беда. 

В документа на Римския музей изрично се 

отбелязваше, че тунелът е постлан с мраморни плочи, много 

от които, шахматно разположени, са поставени на ос. Като 

стъпи човек върху тях, се завъртат и стъпилият пропада в 

подземната река неспасяемо. Когато разкриха входния 

тунел, залисани от красотата на МУЗЕЯ, пропуснаха този 

факт. Грешка, която Антонио плати с живота си. Това стана 

така: 

Когато вече привъшваха работата по затварянето на 

входовете, решиха да изнесат част от съкровището на Авий. 

(АВИЙ ПЛАВЦИЙ, сенатор и пълководец на 

император Август, който пръв започва преустройството на 

пещерата – отначало за съкровищница и след това за музей. 

Подробното описание е в „Дневника на Жана” – б.а.) 

Антонио пръв се натовари с едни дисаги златни монети 

и като тръгна навън, стъпи на една такава плоча, която се 

преобърна и той, заедно със златото пропадна в подземната 

река. 

(б.а. – тази река е подземната река под морените на 

„Златните мостове”, която години наред при пролетни 

пълноводия или при проливни дъждове, извлича по някоя и 

друга златна монета, които населението намира по коритото 

на реката и може би по тази причина е дало на Витошките 

морени името „ЗЛАТНИ МОСТОВЕ”.) 

След това нещастие, Вълчан нареди да се насекат дълги 

дървета, които да се наредят по протежение на целия тунел. 

Така, като по мост, можеше да се влиза и излиза в пещерата 

до изнасянето на необходимото количество злато. То бе 

предназначено за възнаграждение на хайдутите при 

предстоящото разпускане на дружината. 

След като малка група от дружината огледа целия 

музей и Лоренцо нарисува в тефтера си всичко, каквото го 

интересуваше, Вълчан нареди пак така старателно Музеят 

да се затвори и запечати – за да се съхрани за идните 

поколения на СВОБОДНА БЪЛГАРИЯ! Унищожиха 

старите нишани и направиха нови, свои, които поп Мартин 

описа в документ и съхрани отделно от другата 

документация. 

При този престой в Бояна направиха преписи от всички 

документи за новите скривалища, които Вълчан даде на 

Челебията с поръчение да ги съхрани и когато му дойде 

времето (когато България стане свободна и независима 

държава), той или неговите наследници, да ги предадат на 

БЪЛГАРСКИЯ НАРОД, като завещание от Вълчан войвода, 

та с тези богатства Българският народ да устрои новата си 

държава! 

Преди разпускането на дружината в края на 1844 

година, Лоренцо пожела Вълчан да го освободи, за да може 

вече да си замине за Италия. Вълчан се съгласи. Освен 

златото и златните предмети, които войводата му 

подаряваше при всяко открито съкровище (тях Лоренцо 

заравяше в земята на свои си скрити места, за да може като 

дойде допълнително да си ги прибере), Вълчан му 

предостави сам да определи и вземе колкото си иска златни 

монети от последната находка на Витоша. 
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Лоренцо поиска пет яки коня. Вълчан му ги даде. На 

единия натовари личния си багаж, трите натовари със злато 

и петия сам възседна. Прости се с цялата дружина и си 

тръгна по пътя през София. 

─ Абе, тоя човек знае всичките ни скривалища! В 

големия си тефтер описваше всичко – и нишаните, и кое как 

е направено, и къде какво е скрито! Какво му струва утре да 

се върне с охрана и да обере всичко! – сподели тихо един от 

хайдутите с приятелите си. 

Вълчан дочу това и се загледа в един от тях. Като 

срещна погледите им, само кимна с глава. Без никой да 

разбере, тримата се спуснаха пеша по пряката пътека и ... 

погребаха Лоренцо заедно с всичкото злато и личния му 

багаж зад завоя, близо до големия извор (сега наричан 

„БЯЛАТА ВОДА” – б.а.). прибраха само големия му тефтер 

и записките, които е водил. Предадоха го лично на 

Войводата. 

Дойде време да се разделят и с Челебията. За него 

Вълчан направи малък керван. Петчленната му фамилия се 

настани в голямата карета, която Илия пое още от Ришкия 

проход, където овладя воденето на четирите коня и не се 

отдели от нея. След каретата в пет каруци, запрегнати от яки 

коне, натовариха личния багаж и всички подаръци от 

Войводата и от цялата дружина – на младото семейство, за 

де осигури щастлив живот на децата си и на техните 

поколения. 

За охрана по пътя им до Париж, Вълчан му даде десет 

от най-добрите си бойци. Заедно с тях изпрати и двайсет от 

младите хайдути без семейства, които с помощта на Жана 

бяха усвоили добре френския език. Те трябваше да се изучат 

във Франция и да се завърнат в България като професори. 

Челебията и Жана се простиха лично с всички хайдути. 

Вълчан се сбогува последен и хлопна вратата на каретата. 

Илия, седнал гордо на капрата, с поводи в ръце, изчака 

всички да заемат местата си и изплющя във въздуха с 

дългия си камшик. Четирите гердана зилове звъннаха. 

Конете едновременно дръпнаха. 

Каретата, обработена от Дико Северняка като най-

хубавата му пееща каруца, с която се гордееше, запя нова 

песен в хармония със зиловете на четирите коня и понесе 

към Париж славата на българския майстор на пеещи каруци. 

Вълчан с група хайдути ескортираха отдалеко малкия 

керван чак до границата на турската империя. 

В Париж семейството доживя дълбока старост. За 

живота си в хайдушката дружина на Вълчан войвода, Жана 

остави ръкопис, който, заедно с пеещата карета и 

документите за скривалищата на Вълчан, е съхранен от 

потомък на странното семейство. 

 

(„Мемоарите на Жана”, всъщност са един от основните 

източници на информация тук. Те са и главна тема на 

следващата книга. – б.а.) 
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Съкровищата на Вълчан – трета част 
 

1. ЗАПОЗНАНСТВОТО 

 

Моят добър приятел Михаил Узунов от Стражица, 

когото посочвам в Предисловието на Книга първа от 

поредицата, когато ми донесе данните за разкриването на 

Вълчановия обект, подробно описан в Книга четвърта от 

поредицата „Змей-кале”, въодушевено разказа 

преживелиците си: 

„По своему красив е този голям средиземноморски 

град! 

И града хубав и пристанището му голямо. Вече почти 

месец откакто съм тук и не мога да му се нагледам. И днеска 

от рано съм излязъл, та да мога пак да го обиколя, пък и да 

се поразсея от преживяното тази нощ. 

Денят е хубав и слънчев. Ох, ще пукна от жега! Свалих 

си сакото, разкопчах ризата, но не спрях да щъкам от улица 

в улица в староградската чаршия. Било е жега и по нашите 

места, ама тукашната горещина вие не я знаете. Като напече 

онова ми ти слънце... всичко живо се изпокрива на сянка. 

Вървя си аз из града, ама все по сенчестите тротоари. 

Уж гледам по витрините, но вече нищо не забелязвам. И не 

само от жегата. Такова едно ми беше отвътре... 

Излязох рано сутринта да остана насаме. Сам със себе 

си да обмисля още веднъж снощните преживелици. Пътьом, 

по навик, се отбих в корабната агенция. 

─ Българският кораб ще пристигне след дванадесет 

дни. Ще има престой два дни. Билетите ще заверите, когато 

корабът пристигне – ми издума на един дъх момичето от 

гишето. 

Благодарих и се отдръпнах. Стана ми криво... Хем 

чаках с нетърпение корабът да дойде, а сега като, че ще 

пристигне, ми докривя... 

Загледах се в рекламните листовки, подредени под 

стъклото на голямата маса в салона. Откъде ли нямаше?... 

Париж, Лондон, Рим, Ню Йорк, Берлин... А, ето я и нашата 

София с „Александър Невски”. Повече от месец, откакто я 

напуснах. Отново изплуваха впечатленията и вълненията от 

това ми пътуване. Първите срещи с града, та чак до 

снощната вечеря! А тя?... Тя сякаш ме обърка с толкова 

изненади, тостове и радости... 

Тръгнах по крайбрежния булевард. В главата ми 

бушумаше буря от настроения, чувства, вълнения, радости и 

тъга. Като, че ли крила ми бяха отрязали, а ми се летеше 

като на орел. 

Мощна корабна сирена изсвири от пристанището. 

Продавачите от рибния и зеленчуковия пазари, като че ли се 

надвикваха с нея. Колите по булеварда допълваха общия 

шум. Градът пулсира в своя пълнокръвен живот. А аз 

продължавам да обмислям своите лични вълнения. 

Една жена, майка, напрягаше взор от кея, през воала на 

сълзите да види още веднъж, може би за последен път, своя 

млад левент, свидна своя рожба, поел към непознати 

брегове, да търси щастие и препитание. 

Не издържах на тази гледка. Тази разплакана майка, 

като, че ли с нажежено желязо бръкна в сърцето ми, както 

това, което научих и видях снощи... Майката не може така 

лесно да се откъсне от своята рожба... Една сълза се 

търкулна по бузата ми. Досрамя ме от хората. Кривнах по 

тихите улици към квартала ни. 

Като бършех потта по врата си, видях голям часовник 

над вратата на магазин. Часът бе четири и половина. 

Погледнах през отворената врата – обикновен махленски 

дюкян, бакалия, но прилича и на кафене и на пивница. 

Почувствах остър глад. Времето за обяд отдавна беше 
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минало, а за вечеря още беше много рано. Влязох в дюкяна 

да похапна нещо и да се поразхладя с някое питие. 

─ Салям алейкум! – поздравих насядалите по кьошкя 

край стената десетина старци и другите по-млади 

посетители, насядали край масите. 

─ Алейкум селям! – ми отговориха старците и някои от 

близкостоящите клиенти, и всички се загледаха в мене. 

Аз също огледах старците и дюкяна – кафене. Старците 

и някои от младите клиенти, увлечени в разговор, сърбаха 

отвреме навреме нещо от големи чаши. Вгледах се в 

питието – то чай било. 

─ Нямате ли нищо друго за пиене? – попитах 

кафеджията, който не ме изпущаше от очи. 

─ Има, челеби! Има каквото поискаш! И хубава 

студена бира има! – ми отговори той и посочи с ръка 

бутилките пред него, наредени в специални гнезда по 

тезгяха му. 

В този миг, изведнаж си представих, че виждам точно 

така турските табиетлии, за които дядо ми е разказвал. 

Домъчня ми за дядо. Дощя ми се да им докажа на тия 

старци, че и ние уважаваме дедите си и табиетите им. 

─ Раздай тогава на всички старци и на всички в 

кафенето по една студена бира с поздрав от България! 

Кафеджията изненадан зяпна. 

─ Раздай, раздай! Почерпи хората по една студана бира 

с поздрав от България! – повторих на учудения кафеджия. 

Старият дюкянджия изскочи иззад тезгяха, пооправи 

престилката си и любезно ми предложи да седна на маса в 

средата на дюкяна. Поклони се и чевръсто се затича да 

изпълни поръчката ми. 

Кафенето млъкна. Стари и млади с интерес се вгледаха 

в непознатият им чужденец и ме оглеждаха от глава до пети. 

Кафеджията разнесе бирата. Най-напред сервира на 

старците. После на мене и след това на по-младите 

посетители. Най-накрая наля и на себе си. 

Поогледах се наоколо. Всички държат чашите в ръце и 

никой не почва да пие. Сетих се, че е неделим още един 

жест на внимание – да вдигна тост щом черпя. В този 

момент пък аз си мислех – може ли главата ми, проста 

човешка глава, да понесе толкова? Тежко ми беше от 

снощната вечеря, но взех чашата и като се обърнах прав към 

старците, почтително казах: 

─ Приятели, да пием за Ваше здраве с поздрав от 

България! 

─ Наздраве, наздраве! Да си жив и здрав! – чух от 

всички страни. 

В отговор вдигнах чашата. Поклоних се към всички, 

отпих от бирата и седнах да се подкрепя с поднесената ми 

закуска. 

Около масата ми се събраха любопитни граждани за да 

се запознаят с мене и поразпитат за родната ми страна. 

След малко един от старците, с дълга бяла брада, 

облечен в тънка бяла копринена блуза с къси ръкави, с 

елегантен черен бастун, стана от мястото си с чаша в ръка 

бивно се приближи към групата около мене. По-младите му 

направиха място и му предложиха стол да седне. 

Старецът благодари с поклон за почерпката и за 

вниманието към него и другарите му, и още със сядането ме 

запита: 

─ А ти, момче, от къде си? 

─ От България съм, дядо! 

─ Това разбрах! Но те питам, от кой край си? Къде си 

роден? Къде си порснал?... 

─ От Коприца съм, дядо. Сега му казваме Копривец, но 

старото му име е „Коприца”. 

─ Така-а... От Коприца, казваш, че си?... – дядото се 

замисли. Понамести се по-удобно на стола, остави чашата 

на масата и продължи: 

─ Коприца близо ли е до Русчук?... 

─ Не е много близо, но не е и далече. 

─ За един ден пеша, стига ли се? 

─ Стига се, дядо, даже и с почивка по пътя. 

─ А от Русчук за Папазкьой, минава ли се през 

Коприца? 

─ Точно през нашето село минава пътя. 

─ А там наблизо има ли едно село Чаиркьой? 

─ Има, дядо. То сега Камен се казва. Пада малко 

встрани от пътя. 

─ Каежик, знаеш ли къде тече? 

─ Та аз в тази река съм израснал, дядо. 

─ А, „ЗМЕЙ-КАЛЕ”, знаеш ли? 

─ Откак се помня, та и до сега, все там си пасеме 

кравите. 

Дядото пак се замисли. 

─ Слушай, момче! Аз в живота си не съм пил алкохол! 

Сега за пръв път ще пия бира! – дядото помълча, отпи 

глътка от бирата и продължи: - питам – каза той и отпи още 

една глътка. Бавно, с тържествен жест, той остави чашата, 

позамисли се и ме запита: 

─ А ти, обичаш ли България?... 

Сериозният му тон ме учуди повече от съвпадението и 

от познанията му за родния ми край. 

─ Че как да не я обичам, дядо! – отговорих веднага. 

─ Това е добре! – каза старецът, приятно удовлетворен. 

– Хайде, като си изпиеш бирата, ще те водя в къщи на гости! 

– той още веднъж отпи глътка от бирата и почтително се 

оттегли на миндеря при приятелите си. 

Колко неща от достолепието на това старо поколение 

сякаш сме загубили в припряността си! Удиви ме този 

човек. „Човекът ме удиви! Пък и приятно любопитство 

изпитвах. Какво ли го свързваше с родният ми край?... След 

нощната вечер и тежкият ден, това много ме заинтригува. 

Изпих набързо бирата си. Разплатих се с кафеджията за 

изпитите петдесет бири и двамата със стареца излязохме от 

кафенето. 

─ Да вървим насам! – каза той и тръгнахме по пряката 

водеща към морето. 

По-нататък кривнахме по друга улица, по която се 

заредиха все богаташки къщи с красиво подредени дворове 

и по лек наклон се изкачихме до най-високата част на града. 

Дядото с особено задоволство ми посочваше всички 

забележителности на квартала. Радостен беше той, че не бях 

минавал оттук и имаше какво да ми показва. 

─ Богатите фамилии живеят далеч от шумното 

пристанище. Тук е най-красивата част от крайбрежието. А и 

морето ни е плитко – обясняваше ми той. Пред очите ни се 

открои чудната панорама на залива. 

─ Пристигнахме! – каза старецът и отвори вратата на 

грижливо поддържан двор. Отдръпна се и със завидния си 

стил рече: 

─ Заповядай! 

Влязох по чистите плочки и дядото ме поведе направо 

през градината. Приятен полъх донесе до обонянието ми 

аромата на цветята, посадени от двете страни на алеята, 

които като че ли се съживяваха след преминаващата жега. 

Дървената беседка беше обрасла със зеленина, която не 
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беше прикрила всички оранаменти на изкусна резба. В 

дясно по тихия залив, гората беше обгърнала част от 

ивицата на плажа, а в ляво се беше ширнал градът със 

шумното си пристанище. 

─ Тук течението е от север на юг – ми обясняваше 

старецът – и морето ни винаги е чисто. 

Малко, пет-шест годишно момиченце радостно се 

втурна от отворената врата на голямата къща и 

любвеобилно прегърна старческото коляно. Дядото помилва 

детето, целуна го и го поведе за ръчичка. 

─ Иди, дядовото да си поиграеш в салона, ние с този 

чичко ще се качим горе в приемната. Кажи на мама там да 

ни донесе кафето. 

Момиченцето не успя да прикрие недоволството си, но 

безропотно се оттегли. Само сините му очички ни 

съпроводиха по вътрешната стълба за горния хол. 

Обширното помещение на горния етаж, в което 

влязохме, имаше шест врати. Старецът отвори една и ме 

въведе в просторна приемна със старинна украса, каквато не 

липсваше и в салона долу, и в горния хол. 

Тук. В центъра на стената, над богато застлания 

миндер, старинни оръжия обграждаха набиващият се в 

очите портрет на красив военачалник в пищна униформа. 

Орнаментите и скъпоценните камъни по седефените държки 

на ятаганите и револверите сякаш избледняха пред 

чудесната военна униформа. 

─ Това е нашият прадядо, за когото ще ти разкажа 

после. Заповядай! – старецът с жест ми посочи да си избера 

място. 

Седнах на миндера с поглед към прозорците, през 

които се вижда градът с пристанището и морето до 

хоризонта. Малката масичка пред миндера, изпъстрена със 

старинни орнаменти, прествляваше произведение на 

изкуството. Трите фотьойла около нея, изработени в 

старинен стил, хармонираха с цялостната обстановка в 

голямата приемна – кабинет. 

Другата стена е голяма до тавана библиотека. 

Изобилието от книги, чертежи и листове беше покрило 

голямото масивно бюро. В средата на стената – библиотека, 

тежка плюшена завеса като, че ли свързваше и разделяше 

две епохи. Към съчетанието на богатство с вкус се 

прибавяше и традиционно богата култура. От двете страни 

на завесата бяха монтирани електрически лампиони с 

красиви абажури. 

─ Аз съм инженер, но съм вече на деветдесет и шест. – 

въздъхна старецът. – Роден съм и съм израснал в Париж. 

Майка ми е французойка – каза той и седна във фотоьойла 

до миндера. Приглади брадата си и попита със спокоен тон: 

─ Та ти, от кой край казваш, че си?... 

Отново ме порази неговото старческо спокойствие и 

наново зададения ми въпрос. 

─ От Коприца съм, дядо, Копривец, Русенско. 

─ Така-а!... От Коприца казваш, че си... 

Старецът се замисли. Понамести се във фотьойла, 

приглади брадата си и продължи все така спокойно да 

задава въпросите си. 

─ Та казваш, че Коприца не е много далеко от Русчук? 

─ Не е много далече, но не е и близо. 

─ Но за един ден пеша се стига, нали? 

─ Стига се, дядо, стига се. Даже и с почивка по пътя. 

─ И пътят от Русчук за Папазкьой минава през 

Коприца, така ли? 

─ Точно през нашето село минава пътят! 

─ Казваш, че и село Чаиркьой е там наблизо? 

─ Не е далече, но то пада малко встрани от пътя. 

─ Така-а... – старецът удовлетворен от отговорите ми, 

приглади брадата си и продължи с въпросите: 

─ Та казваш, че си израснал край Каежик? 

─ Като деца, по цял ден в реката киснехме и вечер с 

пръчка ни прибираха. 

─ И „Змей-кале” знаеш къде е? 

─ Откакто се помня, все там си пасеме кравите! 

Старецът замълча. Аз не смеех ни да продумам, ни да 

помръдна даже. Повторното поставяне на същите въпроси 

от кафенето ме озадачи. Не свалях очи от него. Той 

приглади брадата си, погледна ме право в очите и със същия 

спокоен, но сериозен тон продължи: 

─ Та казваш, че обичаш България?... 

─ Обичам я дядо, как да не я обичам! Там съм роден! 

България е родината ми. Тя направи много нещо за мене. 

Преди войната нашето семейство беше едно от най-бедните 

в селото. Аз и всичките ми братя бяхме аргати на чуждо. А 

сега всеки си има свой дом, макар и в различни села. 

Моето семейство има голяма къща в града, на два 

етажа с голям двор. В град Стражица живеем сега. Синовете 

ми се изучиха в техниката. Механизатори са. Добре работят 

и добри пари печелят... Сега съм отделил пет хиляди лева, 

че ще правя сватба на дъщерята. Пък и моята работа е добра. 

Ценят ме хората като добър майстор. Този нов град, тази 

нова България ни направи нови хора! 

─ Това е много добро! Много добро! – повтори 

старецът, като пак приглади брадата си. И двамата 

замълчахме. Всеки в мислите си. 

─ Ти, честен човек ли си?... 

Изненада ме този въпрос. 

─ Честен съм, мисля. То всеки смята себе си за честен, 

но щом и хората така мислят за мене, значи имам право и 

сам да го кажа. 

Старецът ме загледа право в очите и продължи бавно: 

─ Щом толкова много обичаш България, искам да 

вярвам, че ако ти дам нещо да занесеш на българското 

правителство, ще го сториш без да се полакомиш да го 

задържиш за себе си. Би ли го занесъл?... 

─ Разбира се, че ще го занеса и ще го предам щом 

трябва! – веднага отговорих, но тръпки ме побиха по цялото 

тяло. „Какво ли ще трябва да пренеса през границата и да го 

предам където ми каже?!!” 

─ Кога си тръгваш за България? – този въпрос ме 

стресна, но струва ми се, че не се издадох, защото старецът 

беше погледнал към прозорците. 

─ След десетина дни. – отговорих, видимо спокойно. 

Старецът бавно обърна поглед към мене, замисли се 

като, че ли пресметна нещо и ме запита: 

─ Къде си отседнал в града? 

─ На гости съм при брат ми. 

─ На гости при брат си?... – изненада се старецът. – Ти 

тука имаш брат?... 

─ Снощи го научих. Тук дойдох при братовчед ми, а 

сега старите ни разкриха една тайна, че ние с него сме били 

кръвни братя. 

─ Е, как? Я разкажи! Защо чак сега ви разкриват тази 

тайна? – настоятелен беше въпросът на стареца. 

Настоятелно надвиснаха и миговете мълчание. 

„Да му разкажа ли?...” 

Та нали затова тази заран бях тръгнал така из града, за 

да остана насаме с отпразнуваната снощи новина?... 
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─ Майка ми била многодетна – започнах плахо да 

разказвам. – Аз съм четвъртият й син. Леля ми пък, сестра й, 

била бездетна. Тя помолила и майка ми й дала петият си 

син, без ние да разберем. Те тръгнали да скитат по света и 

накрая се заселили тук. Четиридесет и пет години оттогава. 

Не бяхме се виждали. Само си пишехме като братовчеди. 

Сега съм тук с майка ми и жената, да се разтъжат двете 

сестри. Снощи старите ни събраха на вечеря, сложиха ни да 

седнем един до друг и ни казаха, че ние не сме братовчеди, а 

кръвни братя, и ни разказаха всичко. Прегърнахме се заедно 

със старите и плакахме от радост. 

Замълчах и наведох глава. Сметнах за неприлично да 

говоря повече за себе си. 

─ Кой е брат ти? Как се казва? Къде работи? – 

заразпитва домакинът. 

─ Казва се Георги. Георги Копралийски. Работи на 

някаква голяма машина в една фабрика до пристанището. 

─ До пристанището ли?... Та там има само една 

фабрика, на която аз цял живот съм бил главен инженер. И 

сега още ходя там!... Познавам всички работници, до един!... 

Чакай, на голяма машина ли казваш, че работи? Та това 

да не е Жорж?... Ами да!... Жорж Копрал! – с възбудено 

задоволство старецът приглади брадата си. 

─ Да, така казваше, че му викали. 

─ Я гледай, я гледай! Каква чудна среща!... Та аз го 

познавам от момче! Занаят съм му дал! 

─ Той е много доволен от професията си! – избързах да 

го похваля. 

─ Че как да не е доволен. Та той сега е най-добрият 

специалист на тия машини. А и добър човек е той, 

българинът!... Почтителни хора сте вие, българите. 

На вратата се почука леко. Отвори я малкото 

момиченце. Млада красива жена, като че грейна, вместо 

залязващото вече слънце, с богато украсен поднос в ръце. 

Безшумно се поклони и постави на масичката чашките с 

димящо ароматно кафе, студена газирана вода, чинийки с 

бяло сладко, чаши, бисквити и портокали. 

─ Това е внучката ми. – представи я старецът. – Тя ми е 

любимото дете и остана да живее при мене. Мъжът й е 

капитан на свой собствен океански кораб и сега е на път, 

затова сме сами в къщи. А това ангелче – правнучката ми, е 

радостта ми в живота. – добави щастливият домакин и 

протегна ръце към детето. Приласкано то скочи в обятията 

на дядо си и го прегърна. Дядото поглади русите му 

къдрици и го целуна по челото. 

─ Приготви вечеря! – обърна се той към майката. – 

Гостът ще остане у нас. 

─ Мене ще ме чакат и ако не се прибера навреме ще 

помислят, че съм се загубил и ще... 

─ Бъди спокоен! – прекъсна ме дядото. – Те нали имат 

телефон? 

─ Имат, но брат ми сега е на работа. 

─ Мога да позвъня и на работата му, но аз познавам и 

семейството му – Старецът стана и тръгна бавно към 

бюрото си. 

─ Знаеш ли номера? – ме запита той. 

─ Зная! – отговорих и го издиктувах. 

─ По-бавно, по-бавно! 

Обади се чичо ми. Старецът се представи и го успокои, 

че съм му на гости, и че ще остана за вечеря и пожела на 

всички лека нощ. 

─ Михаил у Вас? – изненаданият глас на чичо ми 

пропука в слушалката, която старецът вече беше отделил от 

ухото си. Не запомних думите, с които домакинът успокои 

чичо ми. – Бъдете спокойни. Той е на сигурно място. Лека 

нощ! – повтори старият инженер и остави слушалката. С 

кимване той освободи младата жена, която поведе детето и 

бешумно затвори вратата. 

 

2. СТАРЕЦЪТ РАЗКАЗВА 

Като отпрати младата жена, старият инженер се 

приближи бавно до плюшената завеса, от двете страни на 

която имаше електрически лампиони с красиви абажури. 

Той дръпна леко шнурчето на лампиона завършващо с 

голям копринен пискюл – лампичката светна. При повторно 

дръпване на шнурчето бавно завесата се отвори от средата 

към двата края и се скри в стената. Зад нея се показа една 

голяма ракла с дърворезба и метални орнаменти по нея. Над 

раклата имаше желязна каса – сейф. Вградена в стената. 

От секретното долапче в сейфа, старецът извади 

метална касетка. Отключи и нея със секретен ключ и взе 

една малка кутияка, която остави върху бюрото. Като 

прибра касетката и заключи сайфа, старецът взе малката 

кутийка и пак така, чрез двойно дръпване на шнурчето на 

насрещния лампион, завесата затвори нишата. Лампичките и 

от двете страни угаснаха. 

Със спокойната си бавна походка, старият инженер се 

върна във фотьойла и остави малката кутийка върху 

масичката. 

─ Заповядай да се почерпим със сладкото, че кафето 

ще изстине! – ме покани той. 

Старателно повтарях действията на домакина, защото 

пиенето на кафе беше ритуал за неговото положение. Той 

остави празната чинийка от сладкото, отпи глътка чиста 

вода, понамести се и взе кафето. Облегна се удобно, сръбна 

два-три пъти и заговори бавно и спокойно: 

─ А сега да ти разкажа нещо за моя род и за нашия 

Стар–дядо... 

Моята история не е много дълга, но родът ни е много-

много стар. Корените на родословното ни дърво се губят 

някъде към Византийско време. Имали сме големи 

държажници и пълководци. Имаме и го пазим като семейна 

реликва, един златен медальон още от времето на император 

Анастасий. Този медальон, нашият „пра-пра-пра Дядо” го е 

подарил на любимата си – нашата „пра-пра-пра Баба”, в 

деня преди сватбата им. Оттогава и досега, този медльон се 

предава за съхранение, по традиция на фамилията, от дядо 

на най-малкия внук. Сега аз съм му хранителят. Ето го тука 

в тази кутийка. 

Старецът посегна, взе кутийката, много внимателно я 

отвори и ми я поднесе. Поех я със страхопочитание. В 

кутийката блесна чуден златен медальон с гравюри, фини 

орнаменти и някакви ситни надписи. 

─ По теглото на медальона – продължи той – и по 

изработката му, с тези фини гравюри и орнаменти по него, 

личи, че нашият дядо е бил много богат човек. А от  

написаното знаем, че той е живял по времето на император 

Анастасий, а това е преди повече от хиляда и шестотин 

години. За съжаление, нямаме запазени други исторически 

документи, освен този медальон. Трябва да знаеш, че ти си 

един от малкото хора, които са се докоснали до тази скъпа 

наша фамилна реликва. А защо ти го показвам, ще научиш 

по-нататък. 

Старецът ми даде възможност добре да огледам 

медальона. След това внимателно затвори кутийката и я 

остави на масичката. 
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─ От по-ново време, родът ни се знае от около 

петстотин години насам. От времето на разцвета на 

Османската империя. Но... – старецът тежко въздъхна и 

продължи тъжно. – мъжката жилка на този така голям и 

толкова стар род, свършва вече с мене!... Тримата ми сина 

учиха в Париж и там се бяха устроили да живеят, но 

загинаха като инженери на фронта срещу германците. По 

женска линия имаме голяма рода, но това вече не е нашият 

род!... Това е вече френска кръв! Внучката, която живее при 

мене, е дъщеря на най-големия ми син, женен пак за 

французойка. Тя се роди няколко месеца след гибелта на 

баща й. Три години по-късно, майка й се поболя и си отиде. 

Детето остана сираче в моите ръце. По-малките ми синове 

не можаха да завъдят семейства. Войната им попречи!... . 

старецът допи кафето, остави празната чашка и тъжно 

продължи: 

─ Ето, виждаш ли?... Както всяко нещо в света има 

край, така и на нашият стар род вече му се види краят!... – 

въздъхна тежко и се замисли. 

Обърнал се целият на слух, не смеех даже да помръдна. 

─ Но...! Сега да ти разкажа за този наш прадядо, дето 

го виждаш тук на портрета – наруши мълчанието старецът и 

посочи към ноеначалника на стената. – Но я си изпий 

кафето, че съвсем ще изстине! То приказките са си 

приказки, но и кафето не бива де се изоставя. 

Минута мълчание, дакото си изпия почти студеното 

кафе. 

─ През тези дни, които ти остават до заминаването ти 

за България, ти ще научиш за това, което дядо ми е завещал. 

Ще ти покажа и какво ми е оставил, с поръчение под клетва, 

да го пазя, докато намеря начин да го предам на България – 

на българския народ, след като се освободи окончателно от 

робство и устрои своята държава. Заклел съм се, ако не 

успея да направя това, да го предам и завещая на някой от 

внуците ми, със същото поръчение и под клетва, както той 

го е получил от баща си – нашият „Стар-дядо”, този дето го 

виждаш на портрета. 

Старецът помълча малко и продължи: 

─ Сега, като че ли теб съдбата те изпрати, защото се 

бях вече замислил, какво да правя със завещанието. Аз съм 

вече на края на живота си. Внуци не можах да дочакам, а не 

искам това завещание да попадне в чужди ръце. За това, 

което го има при мене, никой не знае. Слухове и легенди се 

носят много и най-различни, но това, което аз ще ти разкажа 

и ще ти покажа е самата истина. Ти ще чуеш и ще научиш за 

неща, които никой в България не знае! От другаде няма да 

го чуеш! Аз на теб ще ти разкажа всичко, пък ти се постарай 

да го запомниш и като се въреш в България го напиши на 

книга та да се помни и остане в историята. Ако сам не 

можеш, потърси някой да ти помогне! 

─ Мога, мога! – отговорих бързо – пък имам и 

приятели, които ще ми помогнат. Един от тях е журналист в 

София. Често идва в града ни и писа във вестника за мене. 

─ Това е много добре! Прати го този журналист да 

дойде при мене! Срещата можем да я направим и в 

Истамбул! – каза старецът и продължи да разказва. – Тези 

истории на мене дядо ми ги е разказвал като приказки, още 

като бях дете. Аз израснах при него и от него съм 

възпитаван. Когато ми завеща поръчението под клетва, 

тогава ми каза, че всички приказки, които ми е разказвал за 

България и за българските хайдути са истински станали 

неща и събития. Когато ми предаде всичко и аз се заклех 

пред него, че ще ги пазя и ще изпълня поръчението му, аз 

бях деликанлия. България вече беше освободена от 

османско робство, но дядо прецени, че още не е време – 

рано е да се дава това завещание в ръцете на новите 

управници. От техните ръце едва ли нещо щеше да отиде в 

полза на народа. Сега смятам, че е дошло времето 

българският народ да получи това завещание. Когато 

полагах клетвата пред дядо, аз му обещах, че ще изпълня 

всичко така, както той ми го възлага, и сега чрез тебе искам 

да направя това. 

─ А защо Вие не дойдете в България и лично да го 

предадете на правителството ни? 

─ Не, не бива така! Това наследство е на Българския 

народ. Аз съм се заклел да го предам чрез този човек от 

народа! За него трябва да узнае целият български народ! 

Така то ще се запази да не попадне в нечисти ръце! 

Учудиха ме разсъжденията на стареца. 

─ Ха сега, вземи си от тези курабийки! – ме покани той 

– Внучката ми е голяма майсторка на тези работи, прави ги 

чудесни! Тя, като завърши науките си в Париж, остана си в 

къщи да домакинства. Тогава живеехме във Франция. Край 

Париж имаме големи имоти и тя е стопанката, а и след като 

се омъжи остана да живее при мене. 

─ Да, действително са много хубави! – похвалих я аз. 

Старецът се усмихна доволен и продължи: 

─ Този наш „Стар-дядо”, както си го наричаме ние, е 

бил много голям човек. Но голям човек, като „Човек”! с 

много широка душа. Пълен с човещина и доброта! Бил е при 

Султан Махмуд ІІ. Баща му е заемал голяма служба в 

двореца. Бил е хазнатар на четирима султани. Затова е имал 

възможност и е изпратил сина си още от малък да учи във 

Франция. Като завършил образованието си и се върнал като 

инженер, Султанът го изпратил отново в Париж, където 

завършил висшата френска военна академия. Султанът го 

готвел за главнокомандващ на Султанската армия и искал да 

го жени за една от дъщерите си. 

По това време в Цариград е имало много българи 

занаятчии. Нашият Стар-дядо е уважавал българите. 

Уважавал е трудолюбието на българина и майсторството му 

в занаятите. Тези саби и ятагани, - той посочи към стената с 

портрета, и дръжките на револверите, са ковани и изваяни 

от майстори ковачи – българи! Стар-дядо е обичал 

салтанатите. Той си е шил и дрехите при българина гайтан-

абаджия Уста Васил, който се е славел като най-добрия 

майстор шивач в Цариград, и е шиел дрехите само на 

големците от Сарая. Ние пазим един кат нови дрехи, шити 

от майстор Василя, за подготвяната сватба на Стар-дядо с 

дъщерята на Султана, тия същите, дето ги виждаш тук на 

портрета. Този портрет е рисуван в Париж от голям 

художник... Много са хубави и красиви дрехите, нали? 

Гайтаните са така изваяни, като, че са изрисувани на 

картина. Ако всичко стане, така както трябва, този кат дрехи 

ще ги подаря на българския музей, защото те сашити от 

българина Уста Васил! Ще ти ги покажа. Ти ще ги занесеш в 

България!... – старецът се усмихна, като видя учуденото ми 

изражение. – Но за това после! – добави той – Един ден 

Султанът извикал нашия Стар-дядо – след малко мълчание 

продължи да разказва домакинът. – Когато дядо отишъл в 

Сарая и минавал по коридорите, вървял гордо и 

тържествено. Стражата му отдавала почест. Всички войници 

го познавали и го обичали, защото той се отнасял към тях с 

голямо внимание. Бил строг, но винаги справедлив. Когато 

дядо влязъл в приемната на Султана, и направил голям 

поклон със всичките му теманета, както при Султан се 
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влиза, Султанът се усмихнал, приел поздравите и с ръка му 

направил знак да се приближи и да седне близо до него. Пак 

с ръка, Султанът направил знак на хората си да излязат и 

останали насаме двамата с Дядо. 

─ Извиках те, защото искам да ти възложа една много 

специална работа. – заговорил Султанът. 

─ На Вашите заповеди, Султан ефенди! – казал дядо и 

се поклонил. 

─ Римляни ни предложиха да изпратят специалисти, 

снабдени с документи за всички римски и византийски 

крепости, калета, скривалища и съкровищници, които при 

разширяване на империята ни, са били разрушени до основи 

и времето ги е покрило в забрава. Те твърдят, че в 

подземията на тези руини ще намерим много злато, укрито 

от народите, живели по тези земи. Предлагат ни, каквото се 

намери, да се дели наполовина: за нас и за тях. Ние приехме 

това предложение и специалистите с документите са вече в 

Истамбул. От нас се иска да дадем разрешение да се ровят в 

руините, и войска да ги пази. Ето тази работа възлагам на 

тебе, като на мой доверен и бъдещ мой зет! А сватбата ще 

вдигнем като се върнеш! Давам ти десет дена да се 

подготвиш. Избери си от войниците най-добрите и най-

верните. За работници можеш да вземаш и от раята и от 

войската, както ти решиш! Давам ти ферман, с който ти 

разрешавам да работиш където си искаш и колкото си 

искаш, и всички войски в империята да ти се подчиняват. 

Можеш да вземаш откъдето си поискаш и колкото искаш 

войници. Порови се и в Султанския архив. Може и при нас 

да намериш някои документи останали запазени до сега. 

Когато си готов, ела пак! В Сарая ще изпращаш само най-

верните си хора! Ето ти този пръстен за печат! – Султанът 

свалил от пръстите си голям златен пръстен и го дал на 

Дядо. 

Ние пазим и този пръстен. Ще ти го покажа после. 

─ Имаш ли да кажеш нещо? – накрая запитал 

Султанът. 

─ Заповедта Ви ще бъде изпълнена, Султан ефенди! – 

отговорил дядо и направил голям поклон с темането. 

Султанът плеснал с ръце. Телохранителите влезли 

веднага. 

─ Заведете го при гостите! – наредил Султанът на 

поклонилите се пред него слуги. 

Като си свършил работата в Сарая, нашият Стар-дядо 

отишъл право при абаджията – Уста Васил, да ускори 

ушиването на новите му дрехи за сватбата. 

Като се оглеждал в огледалото и се харесвал, Стар-дядо 

помолил майстора да ускори ушиването, че след десетина 

дни ще отива по българските земи, да охранява някакви 

италианци да търсят стари съкровища. – с усмивка споделил 

дядо с верния си шивач. 

─ Евалла, Челеби ефенди, ще сколасам! – обещал Уста 

Васил и свалил дрехата от проба. А като ги ушил ги донесъл 

у дома му. 

Ето така, нашият Стар-дядо, казал на българина Уста 

Васил, къде ще отиват и какво ще правят. 

─ А защо като се обръща към него го нарича „Челеби”? 

така ли се е казвал дядото? – запитах аз. 

─ Това не му е името, но така го наричали приятелите 

му, когато учил в Париж, и това име си му останало до края, 

когато е сред близки приятели. Истинското му име е 

Ибрахим паша. Аз съм кръстен на него! – ми обясни 

домакинът и продължи да ми разказва историята му. Как го 

е пленил българският хайдутин Вълчан войвода. Как са се 

разбрали с него и после се побратимили, и близо петнадесет 

години са търсили и намирали съкровищата по територията 

на България. 

─ Вечерята е готова. Заповядайте! – чухме гласа на 

младата жена и погледнахме. В рамката на отворената врата 

бяха застанали майката и малката красавица. Силуетите им 

се откроиха на светлия фон зад отворената врата. Увлечени 

от разказваната история, ние не усетихме тяхното идване. 

Малкото ангелче не закъсня да скочи в обятията на дядо си. 

Прегърна го и го целуна. 

─ Дядо, хайде на вечеря! – на свой ред то ни покани. 

─ Е, да вървим да вечеряме, пък после ще продължим! 

– каза той. 

─ Дядо, нали ще ми разкажеш приказка, след вечерята? 

─ Тази вечер ти ще ни разкажеш някоя приказка. Нали 

помниш всичко каквото съм ти разказвал? 

─ Всички ги помня, дядо, но коя да разкажа? 

─ Ще разкажеш... – дядото привидно се замисли, - ... 

ще разкажеш тази за храбрия шивач, дето избягал от 

Цариград, като... 

─ Този, дето с коня си прескочил портата на Топ Капия 

и побягнал към Балкана. Нея ли, дядо? – прекъсна го 

внучката. 

─ Точно нея! За него ще ни разкажеш! 

─ Този, дето имал най-хубавия и най-бързия кон на 

света? 

─ За него, дядовото, за него. Хайде сега да видим какво 

ни е приготвила мама. Сигурен съм, че е много сладко! 

Малката прегърна силно дядо си, доближи се до ухото 

му и му прошепна някаква тайна. 

─ Добре, добре, сега ще видим. Хайде да вървим! – 

каза весело дядото. 

 

3. ВЕЧЕРЯТА 

Вечерята премина в празнично настроение. 

Съвременните удобства в просторната трапезария – почти 

салон, с големи прозорци и врата към градината, бяха умело 

съчетани със старинния уют. Картините по стените говореха 

за културата и оформяха вкуса на домакините. Голямата 

маса беше подредена за четири души. Прислужваше ни 

млада спретнато облечена камериерка. 

Детето не се сдържа и по време на вечерята разказа за 

храбрия шивач Георги и за неговото конче, като допълваше 

и със свои въпроси: 

─ Дядо, нали този хубав кон му го е подарил неговият 

дядо, когато кончето е било още много малко? И шивачът го 

научил да разбира каквото му каже, а когато му свирнел, 

кончето веднага тичало при него? 

─ Точно така, дядовото. 

─ Дядо, защо шивача се казва Георги, а не е като с 

нашите имена? 

─ Защото е българин, дядовото. Ти помниш ли когато 

те водих във фабриката, там ти много разговаря с майстора 

на големите машини, мосю Жорж. Той също е българин и 

българското му име е Георги. Той е брат на мосю Михаил. 

─ Дядо, кога ще ме заведеш в България? Ти толкова 

приказки си ми разказвал за тази страна. Искам да я видя. Аз 

много обичам България. 

─ Когато пораснеш, ще отидеш на гости на мосю 

Михаил и той ще ти покаже цялата България. 

Камериерката ни поднесе десерта. 

─ Дядо, това е тайната! Мама го направи. Много е 

сладко! 
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─ Сега ще го опитаме – усмихна се дядото. 

─ Много е хубав десерта – казах на домакинята и 

благодарих за вечерята. 

─ Къде ще пиете кафето? – запита тя. 

─ В салона. Да минем там! – покани ме старецът. 

 

4. ПРИКАЗКАТА НА ДЕТЕТО 

В големият салон вече бях надникнал, още като 

прекрачих прага на тази къща. Тук имаше всичко 

необходимо и нищо излишно, което да заема място и да 

служи само за показ. В целият този дом се усещаше умелото 

съчетание на модерното и удобното с ориенталският уют, но 

никъде и с нищо не се парадираше с голямото богатство. 

Внучката водеше за ръка стареца и го насочи право 

към фотьойла, в който всяка вечер й е разказвал приказки. 

В ъгъла, точно срещу фотьойла, към който се насочи 

старецът, върху барче с красива дърворезба, беше поставен 

голям цветен телевизор. 

─ Заповядай! – аз трепнах. Поканата на стареца да се 

настаня удобно, ме извади от захласа по уредбата. 

Детето притегли една табуретка, долепи я до фотьойла 

на дядо си и като се настани удобно, припряно запита: 

─ Дядо, сега ли да разкажа приказката? 

─ Сега, дядовото, но ти вече много неща разказа по 

време на вечерята. 

─ А-а-а, не съм казала всичко. 

Домакинята влезе с поднос и постави на масичката 

пред всекиго по чашка кафе и газирана вода. 

─ Мосю, нашият Стар-дядо, този дето е горе на 

портрета, си е шиел дрехите при най-добрия шивач... – 

детето започна да разказва, като се обърна към мене. 

То беше запомнило и разказваше всичко с такива 

подробности, които старецът беше спестил, когато ме 

запозна с тази история. 

Слушах  приятното гласче и разсъждавах върху 

впечатлението, което ми направи приказката на детето по 

време на вечерята и тук, и си мислех: „Ето как се предават 

тези стари истории от дядо на внук.” Под формата на чудна 

увлекателна приказка, детето усвоява и запаметява всичко, 

без да подозира защо му се разказва това. Но когато 

завещанието му се предаде с необходимата клетва, тогава 

то, вече като зрял човек, ще узнае, че всички хубави 

приказки, разказвани от любимият дядо, са самата истина. 

Преживяло и запомнило всичко в ранните си детски години, 

ще го свърже с реалните документи и никога няма да 

наруши клетвата пред милия си дядо и ще изпълни 

поръчението, така както той му го е дал, и е прието с клетва. 

Унесен в размислите си, едва не се стреснах, когато 

детето изкрещя: „Хванете го-о” – викнал разяреният 

началник и много войници се спуснали да гонят шивача, но 

той със своя ненадминат кон избягал и бързо се изгубил в 

далечината. 

По-нататък вече с интерес и внимание проследих 

приказката. 

─ Хайде, маминото, време е да спиш! – чухме гласа на 

домакинята, дошла да прибере празните чашки от кафето. 

─ Но аз не съм разказала всичко! 

─ Дядо ще я довърши. Нали и той я знае същата 

приказка? 

─ М-м! – измънка детето, но се обърна към дядо си: 

─ Дядо, да не забравиш да разкажеш, как нашия Стар-

дядо не позволил на хайдутите да убиват войниците му! 

─ Няма дядовото, няма! Ще разкажа всичко така, както 

на тебе съм ти го разказвал. Хайде сега отивай да спиш! 

Дядо и внучка се разцелуваха. На излизане от салона, 

детето се спря и още веднъж пожела: „Лека нощ, дядо. Лека 

нощ, мосю.” 

Останахме сами. Дядото усмихнат приглади брада по 

обичайния си маниер. Той имаше от какво да е доволен. 

Внучката, макар и момиче, беше достойна да получи това 

завещание с не лекото поръчение. Старецът се понамести 

във фотьойла и след кратко мълчание заговори спокойно и 

продължи да разказва историята на Дядо си и на Вълчан 

войвода. 

Слушайки, си спомних детските ми години, когато 

заровени в сеното, моят дядо ми разказваше приказки за 

преуспели ратаи, които като бедняци се трудели честно  

благодарение на доброто си сърце, придобивали приказни 

богатства и се женели за царски дъщери, но сега почувствах, 

че слушам приказката на стареца с много по-голям интерес 

и внимание. 

Приятният звън на камбанката на големия стенен 

часовник прекъсна разказа му и ни напомни, че вече е 

полунощ. Ние се загледахме в него и изчакахме ударите до 

край. 

─ Много е стар, но е точен – каза старецът. – Време е 

да спим! Утре какво ще правиш? Имаш ли някаква работа? – 

ме запита той. 

─ Не, нямам нищо определено. 

─ Можеш ли да дойдеш сутринта към десет часа? 

─ Мога! – отговорих без колебание. 

─ Добре. Тогава точно в десет часа! Ако по двора няма 

никой, качи се направо горе! Ще те чакам в приемната. Ха..., 

ако Жорж не е на работа, доведи го и него да се видим! 

Старецът ме изпрати до пътната врата. Заслизах 

направо към морето. Не ми се прибираше в къщи. Под 

светлината на пълната луна, морето и плажът бяха много по-

привлекателни отколкото през деня. 

Сега и аз още повече имах нужда да остана насаме. 

Тихите вълни, морето и луната ме предразполагаха към 

усамотение и размисъл и ме теглеха към водата. 

След чудесната нощна баня в морето, вървях бавно по 

плажната ивица и се мъчех да проумея всичко, което се 

случи през днешния ден. Струваше ми се, че сънувам, че 

всичко това е един сладък сън. Споменът за дядо ми пак ме 

върна в детските години. Пак в съзнанието ми изплуваха 

увлекателните му приказки. Чувах го как сладко ми 

разказваше за богати царства и Султани и за бедни ратаи. 

Унесен в мечти, заспивах заринат в сеното за да се събудя 

сутринта и да изпитам на гърба си горчивият живот на 

селския ратай, и да очаквам пак вечерта на сладките мечти. 

Дядо пак ще ме приспи, зарит в сеното, с някоя хубава 

приказка и ще вдъхне нова надежда в детската ми душа, за 

да преодолея мъките на утрешния ден. 

Прибрах се в къщи на разсъмване. Като влезнах, 

всички наскачаха. 

─ Сине, къде беше? Защо се забави толкова? – първа ме 

посрещна майка ми. Очите й бяха влажни и зачервени, като 

на жената от кея. 

─ А бе, какво беше това гостенско? – след нея запита 

чичо ми. 

─ Казвай, как те посрещна? – Как се запозна с него? и 

как стана така, та те покани да му гостуваш? – на свой ред 

зададе въпросите си брат ми и продължи да говори: ─ Ти 

знаеш ли какъм голям човек е тоя? Аз от толкова  години го 
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познавам, занаят ми е дал, той ме научи да работя на тия 

машини. Живеем толкова близо и още не съм ходил в 

къщата му, а ти, току-що се запознаваш и хоп, цяла нощ на 

гости у тях. Как се запозна с него? Я кажи! 

─ Ох, не ме питайте! Много ми дойде от снощи и 

днеска! Всичко беше толкова хубаво, че не мога да 

повярвам. Струва ми се, че съм заспал някъде и сънувам 

чудни сънища. От полунощ до сега се разхождам по плажа и 

край гората, и не мога да проумея, как отведнъж се случи 

всчико това. Моля ви, оставете ме малко да дремна, пък като 

стана ще ви разказвам всичко. Ха, Георги, ти кога отиваш на 

работа? 

─ От два часа след обяд. Тази седмица съм втора 

смяна. 

─ Чудесно! Старецът ме покани утре, т.е. днеска, в 

десет часа пак да отида при него и каза, ако си свободен от 

работа и тебе да те заведа. 

─ Днеска пак? И мене ме кани на гости? – изненада се 

брат ми. – А бе, как завърза такова приятелство с този голям 

човек? 

─ После ще разбереш! Ще дойдеш ли? 

─ Разбира се, че ще дойда! Та може ли да се откаже 

такова нещо? 

Всички млъкнаха. Никой не посмя повече да пита 

нещо. 

─ Леглото ти е готово. Не искаш ли да похапнеш? – 

запита мама. 

─ Нищо не ща! Не съм гладен! Искам само да поспя 

малко. В осем часа ме събудете! 

─ Че то останаха по-малко от три часа до осем! 

─ Стигат ми и толкова, чичо. Лека нощ! 

 

5. С БРАТ МИ НА ГОСТИ НА СТАРЕЦА 

За да сме при стареца в уреченият час, с брат ми 

излязохме рано. 

─ Докато те чакахме, цяла нощ съм мислил. Как се 

запозна с този човек? Какво толкова направи, та те покани 

на гости и цяла нощ разговаря с тебе? – заговори брат ми 

още като излязохме на улицата. 

─ Нали ти казах. Почерпих в кафенето по една бира, с 

поздрав от България, и той дойде при мене. Какво толкова 

има да му мислиш? 

─ Слушай, той не е човек, който може да се купи с 

бира! Той е толкова богат, че може целият град да напои с 

бира и пак няма да усети! 

─ Да, ама моята бира излезе по-ценна, защото е дадена 

от сърце и е платена от сиромашки джоб – казах шеговито и 

запитах: ─ Слушай, я ми разкажи нещо за стареца. Как го 

познаваш? Що за човек е той? 

─ Той е бившият собственик на фабриката. Наследи я 

от баща си. Като собственик, пък и сега още, той е главният 

инженер. Нали ти казах, че той ме научи да работя на 

машините. След войната фабриката се обедини с голям 

френски концерн. Старецът си остана като главен инженер и 

е член на директорския съвет. Тогава той беше на 61 години. 

Аз от малко момче работех във фабриката и помня как 

празнувахме 60 годишнината му. Тогава той още беше 

собственик и директор. На всички работници даде по една 

извънредна заплата, а на мене нов костюм. Тогава за пръв 

път облякох такива дрехи и затова запомних всичко. За 

десетина години след влизането в концерна, фабриката се 

разшири много. Тогава докараха тия машини, на които сега 

работя. Директорът и главният инженер (това беше той) 

избраха от по-младите работници десетина души, между 

които бях и аз. Старецът, като главен инженер, ни научи да 

работим на тях. Почнахме да изработваме резервни части за 

големи кораби. Като потръгна работата, старецът си замина 

за Париж. Там стана член на дирекционния съвет на 

концерна. В Париж стоя 7-8 години и пак се върна при нас. 

─ Нали вече е стар, не са ли го пенсионирали? 

─ Стар е, ама акъла му сече повече от младите. Всички 

във фабриката го слушат. Каквото каже той, това става! 

Нали ти казах, той е много голям човек. Ако искаш да 

отидеш при него, трябва да се запишеш при секретарката и 

да чакаш докато те приеме, а преди това поне трима 

директори ще те разпитват. А пък ти, току се запознаваш и 

хоп на гости у тях. Но как пък се е случил в кафенето? Той 

рядко влиза в кафене. 

─ Това е за мой късмет – казах весело. ─ Ето я къщата. 

Пристигнахме! Колко е часът? 

─ Десет без няколко минути. 

Точно навреме влязохме в двора. През отворената 

врата на къщата веднага изскочи малката красавица и се 

затича към нас. 

─ Мосю, дядо е горе и иви чака. Ще ви заведа. Аз стоях 

до вратата и гледах кога ще дойдете – каза детето и ни 

поведе по алеята. 

─ Дядо, водя ти гости! – весело извика то, като отвори 

кабинета. 

─ Добре, дядовото, нека влязат. 

─ Мосю, заповядайте! – покани ни детето и се поклони 

с реверанс. 

─ Е, Жорж, добре, че се запознах с брат ти, та и ти да 

ми дойдеш на гости – посрещна ни весело старецът, като 

стана от бюрото. Ръкува се, прегърна брат ми през рамото и 

ни покани: 

─ Заповядайте, настанявайте се. 

─ Как е баща ти, Жорж? Не съм го виждал откакто се 

канеше да се пенсионира. Тогава бях в Париж и не можах да 

го изпратя. Майка ни здрава ли е? Нали и тя се пенсионира 

във фабриката? Доволни ли са от пенсията? – продължи да 

пита старецът, докато заемахме местата си. 

Аз седнах пак на миндера с поглед към морето, а брат 

ми във фотьойла срещу стареца. 

─ Благодаря, живи и здрави са. Поздравяват Ви. Много 

са Ви благодарни за грижите Ви да получат добри пенсии. 

─ Те го заслужават. И двамата бяха много добри 

работници. Ще ги поздравиш от мене. 

─ Те снощи много се изненадаха, като чуха, че брат ми 

е при Вас. 

Старецът отпрати детето с поръчка да каже нещо на 

майка си. 

─ Като си дойде, ще й кажа, че и мосю Жорж е тука. 

─ Добре, кажи й! – усмихна се старецът. 

Детето направи реверанс към всички и злезе. Дядото го 

проследи с поглед до затварянето на вратата и се разположи 

в удобното кресло. Понамести се, приглади брадата си и 

пръв наруши мълчанието: 

─ Е Жорж, как е при вас във фабриката? Скоро не съм 

слизал при машините. Времето почна да не ми стига, пък и 

годините напреднаха. Тези грижи съм оставил на младите 

инженери. – каза той и се позамисли. 

─ Всичко е добре – отговори Жорж. – Работата върви 

както трябва, но когато Вие идвахте при работниците, беше 

някак си по-хубаво. 
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─ Как така по-хубаво? – изненада се старецът. – Сега 

липсва ли ви нещо? Снабдяването не е ли добро? 

─ Добро е. Всичко, което трябва за работата го имаме – 

сконфузен отговори брат ми – но когато Вие идвахте при 

нас, беше нещо по-друго. Работниците Ви обичат много и 

всички се радвахме, когато Ви виждахме между нас. 

Слушахме съветите Ви. Даже и когато сте се карали за 

някои грешки, ние не се сърдехме, а се стараехме да се 

поправим. Направо казано, чувствахме Ви като роден баща 

– завърши брат ми и наведе глава. 

─ Това е хубаво! – каза старецът и се позамисли. – А 

младите инженери не са ли добри с вас? – запита той след 

кратко мълчание. 

─ Добри са. Добре си гледат работата, но с нас говорят 

само за служебни неща. Никой не се интересува и нито 

веднъж не е запитал някого, как живее и има ли нужда от 

нещо? А Вие, когато дойдехте, всеки път питахте за 

семействата ни, интересувахте се как живеем, имаме ли 

някакви проблеми? Познавахте целите ни семейства. Ако 

някой се обръщаше към Вас за помощ, помагахте му и 

стопляхте сърцата ни. Това пък нас ни караше да работим 

много по-усърдно и да даваме хубава работа – завърши брат 

ми. 

Старецът въздъхна, поклати глава вместо отговор и 

продължи: 

─ Ех, какво да се прави? Млади хора – други нрави!... 

Пък то сега и светът стана друг. Всеки гледа себе си и никой 

не се интересува от съседа си, добре ли му е, или има нужда 

от нещо – старецът поклати глава, понечи да приглади 

брадата си, но този път ръката само се плъзна по бялата 

брада. Мислите му се унесоха някъде в миналото. После 

вглъби поглед през прозореца. „Животът си отива, нравите 

се променят” – се четеше в очите му. Той помълча малко. 

Ние не смеехме да продумаме. После се поразмърда, сякаш 

се върна в стаята, приглади брадата си по маниера, станал 

му навик, и продължи прекъснатата си мисъл: 

─ Ето и сега, когато брат ти се върне в България, и 

разкаже това, което ще чуете от мене, много малко хора ще 

му повярват на всичко. Аз не знам, дали и мене ще ме 

разберат за това ,което искам да направя чрез вас... Но, ние 

да си продължим работата!... – завърши дядото, вече 

деловито. Понамести се, приглади брадата си и ме запита: 

─ До къде стигнахме снощи? 

─ До там, дето Найден и Стефан натрупали съчките на 

един куп, та огънят да стане голям – отговорих. 

─ Така-а, добре! Жорж, брат ти разказа ли ти за какво 

си говорихме? 

─ Не успях да му кажа! – отговорих вместо него. – Не 

остана време. Върнах се на разсъмване и трябваше да 

подремна малко – оправдах се аз. 

─ Нищо, сега аз накратко ще обясня, та да е ясно за 

какво съм те поканил и какво ни предстои даправим. 

Географското положение на България, Жорж, я прави 

своеобразен център – кръстопът на две главни направления: 

изток-запад и север-юг. Всеки който тръгне от Европа за 

Азия трябва да мине през България. Същото е и за тези, 

които идват от север. Те не могат да прегазят Черно море, а 

по суша пак ще минат през България. Климатичните 

условия пък я правят привлекателна страна и всеки, който 

веднъж я посети и вкуси от прелестите й вече не му се иска 

да я напусне и се заселва на територията й, било 

доброволно, било в бой с местното население или дошлите 

преди него племена и народи. На тази територия са се 

срещали и избивали едни други безброй племена и народи. 

Тук Римляните са властвали дълго и са изсмуквали 

природните й богатства. Българската територия е била 

главният доставчик на злато за Римската империя. Затова в 

България има много стари римски мини и рудници, и много 

наименования на местности и реки свързани с името 

„злато”, като ”Златната планина”, открита от римляните, 

реката „Златна Панега”, свързана със златните рудници в 

Троянския балкан, „Златоград” – свързан с рудните 

находища в Родопите и още много други от този род. По 

българските земи е имало построени много замъци, 

крепости и калета, които при навлизането на османлиите са 

били до основи разрушени, но народът е запазил имената на 

местата, където са били те. Не може и не бива да се допуска, 

че в България не е имало замъци, каквито ги има по Европа, 

щом чак до Ниш в Югославия има запазени такива. Първата 

земя, където са се заселили големи групи еврейски фамилии, 

след разбиването на държавата им е пак България и главно 

крайморска Странджа. 

Кръстоносните походи са минали пак през България и 

много от тях са оставили костите си по нея. Но най-трайно 

по тези земи са живели Траките и Българите, които се 

считат за основното население и са оставили трайни следи в 

наименованията на планини, реки и местности, и са 

описвани в старинните исторически и литературни писания. 

Тук са процъфтявали славни и силни държави. Властвали са 

богати царе и владетели и е и мало много висока култура. 

Това е доказано от историческите паметници и от 

археологическите находки. Старинните златни и сребърни 

накити и бижута с фина обработка и обсипани с диаманти, и 

златните и сребърни-позлатени чаши, кани, фиали, табли и 

съдове, които Стар-дядо е донесъл от разкритите 

съкровища, като дар от Вълчан войвода, които ние 

притежаваме и пазим, говорят не само за богатството на 

тези народи, но и за изключително високата култура на 

траките, българите и народите живели преди тях на 

територията на България. 

А от докумнат, който имам, и който ще ви прочета, за 

големите тракийски работилници за изработка на сребърни 

позлатени съдове с несрещани по другите земи форми – /и 

такива Дядо е донесъл/, неоспоримо доказва, че всичко е 

изработвано от местни майстори специалисти с много 

висока лична култура. Всички тия богати народи при 

изпадане в бедствено положение или нападения отвън са 

укривали богатствата си в недрата на земята, с надеждата, че 

след възстановяване или завръщане ще си ги намерят. 

Затова и скривалищата и съкровищниците са така осигурени 

от внезапно разкриване и ограбване, а за намирането им от 

наследници са оставени някакви документи, указателни 

нишани или легенди. 

Ето, едни такива документи са били открити в 

Римските архиви, във Ватиканската библиотека, и са били 

предложени на Султан Махмуд ІІ, който разрешил да се 

търсят съкровищата по територията на България. Той пък, 

от своя страна възлага тази задача на нашия пра-пра Дядо, 

Ибрахим паша, ето го този тук, дето го виждате на портрета 

– старецът се облегна в креслото и посочи с ръка картината 

на стената. Той изчака Жорж да огледа добре портрета и 

оръжията накачени по стената и продължи: 

─ За тази работа, чрез свои хора, научава българският 

хайдутин Вълчан войвода. Той успява да плени кервана и 

документите, и в продължение на петнадесет години 
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разкрива съкровищниците, и намира съкровищата заедно с 

нашия Стар-дядо. Много от съкровищата пренасят в свои 

скривалища, а на тези, които оставят по местата им, сменят 

нишаните, като поставят свои. 

За всички скривалища правят нови документи, копия 

от които той дова на нашия Стар-дядо да ги съхрани и 

когато България се освободи от робство, да ги предаде на 

българския народ, за да може с тези съкровища да устрои 

новата си държава. Ето тези документи сега са у мен и 

искам чрез вас да ги предам на българския народ. Жорж, 

може би съдбата така е отредила, та да се срещнем с брат ти 

в кафенето, и той да почерпи от името на България. Тези 

дни аз ще ви разкажа цялата история как е станало всичко. 

Ще ви покажа и документите, и за да да докажа верността 

им, ще ви дам, за проверка, данните за един – два, от 

обектите. 

Вратата на приемната се отвори леко и малката 

красавица даде път на майка си да влезе с пълна табла в 

ръце. 

─ Забавих се малко, моля да ме извините – каза тя и ни 

поздрави. Остави таблата на масичката и се обърна към 

Жорж: 

─ Мосю Жорж, ние не сме се виждали много години, 

но аз Ви помня. Много пъти съм идвала с дядо във 

фабриката и знам къде работите. 

─ Малкото игриво момиче с русите къдрици?... 

─ Да, аз съм, същата! – усмихна се домакинята към 

Жорж. – Много време бях в Париж. Там учих и там живяхме 

дълго. Сега откакто се роди малката, вече сме тук при дядо. 

─ Затова не сме се срещали. Като видях детето, се 

позамислих откъде ли го познавам? То е цяло копие на Вас. 

─ Когато обядът стане готов, ще ни поканиш, защото 

Жорж е на работа след обяд – каза старецът на домакинята. 

─ Всичко ще бъде навреме! – отговори весело тя. 

Поклони се и с детето напуснаха кабинета. 

Поканени, ние се почерпихме от поднесените 

сладкиши и портокали. Старецът се облегна в креслото, 

приглади доволен брадата си и продължи да разказва 

историята на Вълчан и за здравата му дружба със Стар-дядо. 

 Ние с брат ми онемяхме в захлас. Зяпнали по него не 

изпущахме ни дума. 

По едно време, старецът замълча и се загледа в нас. 

Погледне ту мене, ту брат ми. Какви ли физиономии сме 

правили, като слушахме тези приказки за нечувани, 

несметни златни съкровища. 

─ Жорж – обърна се старецът към брат ми – на бюрото 

има празни листове и писалки, донеси ги, та да си записвате 

някои важни неща да не ги забравите. 

─ Няма нужда! Ни всичко ще запомним! Такива неща 

не се забравят – отговорихме двамата едновременно. 

─ Но сега и една тъжна история – рече старецът и 

поклати глава. Отпи глътка вода да си намокри гърлото и 

продължи: 

─ Когато прибрали съкровището в новото му 

скривалище и дружината се поуспокоила, Вълчан освободил 

извиканите допълнително хора, за да са повече при срещата 

им с кервана, като ги наградил богато. Други разпратил по 

селата за храна и вечерта българите в дружината останали 

по-малко от низамите на Стар-дядо. 

Няколко по-буйни глави решили да използват това си 

преимущество и когато всички заспали, те изчакали 

обикалящият лагера караул да мине край тях. Скочили 

внезапно и забили ножовете си в гърба им. Но така се 

случило, че третият от караула се отбил за малко и 

изостанал от другарите си. Той видял какво е станало с тях и 

стрелял срещу тичащите към него двама турци. С изстрела 

убил единия, а другия съсякъл с ятагана си. Гърмежът 

събудил всички. Като видели какво е станало с караула, 

българите се спуснали към низамите и настанала поголовна 

сеч. Други оградили палатките и навързали италианците и 

Стар-дядо. В суматохата, единият от италианците се опитал 

да избяга и бил убит. Само двама от организаторите на 

бунта успели да побегнат и се скрили в гората, а един 

хванали жив. Той с голямо самочувствие признал, че е 

организатор на бунта. Той не можел да се примири с това, че 

на Султана изпратили само три товара злато, а хайдутите 

взели над двеста товара. Затова решили да избият българите, 

да освободят и началника си и сами да си разкриват 

съкровищата. Него после заровили до шията със злато и 

Вълчан пред всички му отсякъл главата върху златото със 

заклинанието: „Който посегне към това злато, кръвта му да 

изтече като на този тука”. 

Старецът замълча. Позамисли се, отпи глътка чиста 

вода и продължи: - Така, нашият Стар-дядо – Челебията, 

останал сам, без своите верни войници. При обясненията си 

с Войводата, той говорил пред цялата дружина и ги убедил, 

че този заговор не е по негова инициатива, и че ако е бил 

узнал, не би допуснал подобно нещо. Накрай помолил 

дружината и Войводата, да му дадат време да докаже, че не 

се отмята от думата си, която е дал пред Войводата им, и че 

ще продължи дружно да работи с него по направената 

уговорка. 

Така дружината се очистила от турските низами и 

спокойно продължила да издирва и разкрива скритите 

съкровища. Новите скривалища така замаскирвали, че по 

нищо не личало и не могло да се познае, че на това място 

има нещо. Само на две от тях оставили по един таен вход, 

през който при нужда можело да се вади злато. 

Когато ти предавам документите, Михаиле, тогава за 

всеки, един по един, много подробно ще ти обяснявам, както 

за оставените нишани по които да намериш местата и 

подземията, с плановете и описанията какво има вътре, така 

също и за поставените смъртоносни капани от които трябва 

да се вардиш – довърши старецът и се замисли. 

Очите му пробягаха по стените на стаята. По портрета 

на Челебията. По стария часовник и погледът му потъна в 

далечината през отворения прозорец. 

Мигове мълчание! Ние с брат ми обмисляхме това, 

което чухме и всеки за себе си, по своему проверяваше дали 

е запомнил всичко. 

Старецът стоеше все така загледан в далечината през 

прозореца. Погледът му се рееше някъде в небесата. Може 

би в мислите си той обсъждаше това, което щеше да ни 

разкаже по-нататък, защото рядко несвойствено за неговия 

маниер, се обърна към нас, като че ли се върна от някъде, с 

взето някакво странно решение. Влезе в своя си спокоен и 

увлекателен стил на говор, и каза: 

─ А сега да ви разкажа, какво е станало по-нататък. 

─ Дядо, хайде на обяд! – чухме гласа на малката 

красавица. 

─ Обядът е готов и трапезата е сложена! – допълни 

майка й, влезли в стаята неусетени от нас. 

─ Е, да вървим да похапнем, пък след обяд ще 

продължим и ще ви покажа и документите! – каза дядото. 

Тръгнахме към столовата. 
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Двамата с брат ми бяхме като замаяни от разказваната 

ни история за Вълчан войвода и Челебията. Аз още не 

можех да проумея, как стана всичко това за тези два дена: 

Срещата, разказа и историите, които чух. Напрягах цялото 

си внимание да запомня всичко, та когато го разказвам в 

България, да не пропусна нещо важно. 

 

6. ПОДАРЪЦИТЕ 

Трапезарията днес беше празнично украсена. Двете 

ниски вази, по средата на разтегнатата маса, като че ли бяха 

продължение на цветната алея от градината в двора. 

Старецът седна на мястото си и до него малката 

внучка. На нас ни бяха отредени местата с поглед към 

градината. Изобилието на цветя, пръснати по масата, 

правеха обстановката приятна без да пречат. 

Когато стигнахме до десерта, старецът каза: 

─ А сега, нашата домакиня има изненада за вас. 

─ Дядо, аз видях подаръците. Много са хубави! – 

малката избърза да разкрие тайната. 

Домакинята влезе в трапезарията. След нея 

камериерката носеше няколко кутии, които постави на 

малката масичка край стената. 

─ Мосю Жорж – обърна се домакинята към брат ми – 

аз много години не съм виждала майка Ви и не зная как 

изглежда сега, но това, което съм й купила, мисля, че ще й 

отива – тя взе една от кутиите и я подаде на брат ми. 

─ А това е за баща Ви. Този подарък е от дядо. В 

дните, когато баща Ви се е пенсионирал, дядо беше при нас 

в Париж и затова чак сега му се отдаде случай да му поднесе 

подаръка си за добрата му работа във фабриката. 

Кутията, в която беше подаръкът за чичо, беше доста 

обемиста. 

─ Това е за Вашата майка! – каза домакинята и ми 

поднесе и на мен кутия. Докато оставя кутията на стола зад 

мене, тя ми поднесе нова: - Това е за съпругата Ви, а това е 

за дъщеря ви, сватбен подарък, нали се готвите за сватба? – 

каза весело тя и ми поднесе още две кутии. 

─ Мосю Жорж, това е за Вашия син, а това за дъщеря 

Ви! – последният подарък беше в малка продълговата 

кутийка с прозрачен капак. Вътре имаше една фина златна 

огърлица, в средата на която блестеше скъпоценен камък. 

Тези подаръци така ни изненадаха, че ние не знаехме 

какво да отговорим. Задоволихме се само с традиционното 

„Мерси”, което повтаряхме, не помня колко пъти, от наше и 

от името на близките ни, за които бяха предназначени 

подаръците. 

─ А сега да се качим горе да си продължим работата! – 

каза старецът, когато се поуспокоихме след поднесените 

подаръци. ─ Кафето ще го пием там! – каза той на 

камериерката и стана от масата. 

Развълнувани от щедростта му, ние го последвахме. 

Преди да заемем местата си около малката масичка, брат ми 

се обърна към него: 

─ Мосю, ще трябва да отивам на работа. След час ми е 

смяната. 

─ Сам ли работиш на машината? Нямаш ли помощник? 

─ Имам, но той не знае, че ще закъснея? 

─ Сега ще я уредим! – каза старецът и посегна към 

телефона. Обади се на сменния инженер и му каза, че брат 

ми е при него, и нареди да го заместят с помощника му. 

─ Готово! А сега се разполагайте спокойно! – усмихна 

се домакинът. Камериерката поднесе кафето. 

─ Затвори вратата и кажи да не ни безпокоят! – нареди 

й стопанинът, когато тя си тръгваше, оставила кафетата на 

масичката. Тя се поклони и излезе от кабинета. 

Докато пиехме кафетата старецът ни разказа някои 

моменти от личния му живот и как е ставало предаването на 

документите от дядо на внук. 

─ Ето това, накратко е моята история! – завърши той. 

─ Кога и за коя се е оженил Челебията, защото казахте, 

че първият му син се родил в България през 1835 година. 

Нали тогава те още са били заедно с Вълчан войвода? – 

запита брат ми. 

─ Това е история, за която ще ви разкажа на края, 

защото за днес имаме друга работа! – каза старецът и тръгна 

към плюшената завеса зад бюрото. Дръпна пак два пъти 

шнурчето на единия лампион, той светна и завесата се 

разтвори от средата и се скри в стената. Старецът извади 

секретен ключ и отключи някаква брава, ниско долу встрани 

на раклата и се отдръпна назад. Веднага след него раклата, 

обкована с метални ленти и украсена с дърворезба бавно 

сама се изтегли напред. Старецът приближи към нея, 

посегна навътре и със секретен ключ отхлупи капака й, 

който се отвори отвътре навън, и го пусна да виси до 

предната стена на раклата. 

─ Жорж, ела да ми помогнеш? – покани той. 

Жорж пъргаво скочи и отиде до раклата. Не се сдържах 

и аз отидох. 

─ Хвани с две ръце от другия край този пакет да го 

поставим на миндера! – двамата извадиха от раклата един 

дълъг плосък пакет обвит с копринен плат и внимателно го 

оставиха върху миндера. Лъхна на нафталин. Старецът 

бавно го разгъна и в него се откри красивата униформа на 

Челебията, която е изрисувана на портрета. 

─ Ето, това е сватбената униформа на Стар-дядо, която 

ние пазим, и искам да я предам на българския етнографски 

музей, защото тя е шита от българина – гайтан абаджия – 

Уста Васил в Цариград. Михаиле, ако всичко стане както 

трябва, ти ще я отнесеш в България! Тук вече освен мене 

няма кой да я пази, а не искам да допусна да се продава на 

търг. Разгледайте я добре! – каза той и се върна при раклата. 

Докато ние разглеждахме и се възхищавахме от дрехата, 

старецът размести някакви дребни пакети и ни извика да 

отидем при него. 

─ Хванете двамата ето тази метална касетка. От двете 

страни има дръжки, и я изтеглете нагоре внимателно. 

Поставете я тука на тази масичка до бюрото – той посъбра 

пръснатите по бюрото му листове и книги, смести ги на 

едния край, и освободи пред себе си голяма свободна площ. 

Извади от сейфа секретен ключ и отвори касетката. 

─ Ето това са документите за скривалищата и 

съкровищниците, които крият съкровища за милиарди 

долари, пръснати по територията на България. Жорж, вади 

внимателно един по един и ми ги давай тук на бюрото, така 

както са сгънати! Аз много пъти съм ги разглеждал и почти 

съм ги научил наизуст. Затова, когато те разпитвах за 

родното ти място, Михаиле, ти се изненада, че така добре 

познавам района около селото ти. Аз и други райони на 

България зная така добре, нищо че не съм ходил там. През 

България съм минавал много пъти, но все транзит с 

експреса. Не се е случвало да спирам за нещо. 

А сега да видим, кой е документа за родното ти село 

Коприца. – Той се обърна на въртящия си стол и пое първия 

документ от ръцете на Жорж. – Когато ги проучвах, 

подредил съм ги горе-долу по райони, като съм почнал от 
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Странджа, така както и Стар-дядо ги беше подредил. Ето 

този е за скривалището „МАГАРЕТО”. Давай другия! Този е 

за „КАМИЛАТА”, а това е за „ДВОЙНАТА ПЕЩЕРА”. От 

това съкровище, адютантът и двамата офицери са си 

напълнили джобовете и са занесли злато на генерала си. 

Старецът подреждаше документите един до друг върху 

бюрото си и поемаше нови от Жорж. 

─ Това е документа за „СВИНЯТА”. Това скривалище 

се намира в източните разклонения на Балкана, по течението 

на Камчия. Както ви казах, когато ви предавам документите, 

тогава за всеки един подробно ще ви обяснявам всичко, 

защото всички съкровища се пазят от смъртоносни капани. 

Това са три документа, за три скривалища в Казанския 

балкан, с общо име „МАРИТЕ”. Това е”КОНЯ”, Варненско. 

Това е „РИМСКОТО КАЛЕ”, Разградско. Това е 

„ТАБИИТЕ”, около Силистра. Това е за „ДЕМИР БАБА 

ТЕКЕ”, Разградско. . този документ е интересен, няма име, 

скривалището се намира по пътя между Разград и Силистра. 

Това е „СТАНЧО ПОЛУГАР” около Троян. Това е 

„ЧОВЕКЪТ” – Римският музей в планината до града на 

Сердите, Витоша. Това е в „ДОСПАТ”, където е укрито 

съкровището на българина Алекси Слав. Това е 

„КОЮМДЖИЙСКАТА ПЕЩЕРА” в Сливенския балкан. 

Това е „ХАЛКАТА” край Русчук. 

Ха, ето го и „ЗМЕЙ-КАЛЕ” край Коприца. Наблизо 

има още две големи съкровища. Едното е до село Чаиркьой, 

наречено „СУХИЯ КЛАДЕНЕЦ”, защото в него се влиза 

през сух кладенец. А другото е в „КАЗЪЛДЕРЕ” – тук има 

заровена монетарница за златни монети, и до нея – заровена 

черква. За черквата има начертана скица, после ще я 

прерисуваш /рис.1/. 

Ето го и плана на подземната тракийска работилница за 

сребърни позлатени съдове /рис.2/. там работилниците са 

три: една голяма в която има две леярски пещи и две малки, 

помощни на голямата, където съдовете са се доработвали 

окончателно. Останалите ще разглеждаме после, когато ще 

ти предавам всички планове. В тях са описани много обекти 

във Врачанско, Чипровския район, Искърското дефиле и 

Родопите. Там е и документа за голямото съкровище на 

Александър Македонски – златото на Персикон, възлизащо 

на сто и двадесет хиляди таланта, и съкровищниците на 

Лизимах край нос Калиакра и Зехтин борун (Маслен нос). 

Има и за една монетарница в района на Балчик, и още много 

други. Документите са петдесет. 

А сега да разкледаме подробно документа за „ЗМЕЙ-

КАЛЕ” край родното ти село Коприца. Този документ ти 

давам като пробен, за да проверим как ще се справиш с 

работата: „Като намерите обекта и докажеш, че документите 

ми са верни, дали правителството ви ще ти съдейства за 

разкриването, и дали ще приеме този дар от мене”. Като 

влезете в обекта и извадите това, което е вътре, ела пак при 

мен за да ти дам и останалите документи. 

Но ще дойдеш лично ти. С теб може да дойдат и десет 

души да те пазят, но без тебе няма на никого да дам нищо. 

Не само това. Аз въобще ще откажа, че имам такава 

документация и ще заявя, че не те познавам. Това да го 

знаеш. Ти ще ми донесеш само две монети, символично от 

съкровището, за де се убедя, че действително сте го 

извадили. Аз ще позная монетите. Ние имаме много от тях. 

Жорж, поеми тези документи да ги върнем в касетката. 

Тук да останат само за „Змей-кале” и „Казълдере”. Хайде и 

този за „Подземната тракийска работилница”. За него ще ви 

покажа само плана на подземието /рис.2/, пък описанията 

ще четем, когато ви го предавам. 

Брат ми пое свитъците и един по един внимателно ги 

подреди обратно в касетката. 

Старецът разгъна върху разчистеното бюро документа 

за „ЗМЕЙ-КАЛЕ”. Той приличаше на „географска карта”. 

По него имаше нарисувани реки, села, градове и планини. 

Той се загледа в него. Прекара пръста си по средата му и 

посочи: 

─ Ето го ”ЧАИРКЬОЙ”! 

Двамата с брат ми се наведохме над картата да видим. 

─ Минете от двете ми страни да виждате по-добре. 

─ Сега виждаме! – казахме двамата. 

─ Добре. Ето тука на баира, край това село има голямо 

скривалище „СУХИЯ КЛАДЕНЕЦ”. Ето я реката Каежик, 

ето го и село Коприца, а ето тук е и „ЗМЕЙ-КАЛЕ”, точно 

срещу завоя на реката. 

─ Да, точно така е! – потвърдих аз, като си представих 

селото и височините край него. – Сега коритото на реката е 

изправено и завоя го няма вече, но аз го помня, точно така 

беше! 

─ А знаеш ли там пътека, по която се изкачва на 

високото? 

─ Знам я! Тя започва от другата страна на пътя точно 

срещу завоя. По нея слизаме за вода и да се къпем в реката. 

Там точно да завоя имаше извор и реката беше най-дълбока. 

Сега като правиха пътя, извора го запушиха. 

─ Къде извежда тази пътека? 

─ Пътеката извежда на най-високото място в една 

люлякова горичка. Там в нея пастирчетата се събирахме да 

ядем и да почиваме. 

─ Ето, виждате ли ги на картата? До тука вече имаме 

три от посочените нишани за намиране на скривалището. Аз 

ще видам картата, по нея ще гледате, а по земята ще търсите 

посочените нишани. 

─ Но мене ме е страх да не ми го вземат документа на 

границата. На идване така ми бъркаха в багажа, че нищо не 

остана неразбутано. Ако на връщане го намерят в багажа ми, 

как ще се оправдавам, че не нося шпионска карта? Вие ми 

обяснете всичко, аз ще го запомня! 

─ Е, добре! Това ме уверява, че действително си честен 

човек. Ако нещо не разбираш, ще искаш да го повторя! 

Наведохме се да виждаме цялата карта и се подпряхме 

с лакти на бюрото. Старецът, като посочваше по картата, 

подробно ни обясняваше какви нишани има поставени, как 

са разположени, по кои места да ги търсим, къде и как да 

разкопаваме и какво да търсим под земята и върху нея. 

Когато ни обясняваше за камъка с кръста и женската глава, 

той каза: 

─ Женската глава е основният знак на това съкровище. 

Освен тази глава, на друго място има издялана гола жена до 

кръста. Ще я намерите на плочата, затваряща един от 

изходите на подземието. Това са образите на Стойка, така 

както Вълчан я видял и запомнил – гола просната на двора. 

Заради този женски образ, скривалището е наречено 

„ЖЕНАТА”. В тетрадката, която Вълчан си е водил има 

вписани такива изречения: „От Русчук взехме 5000 лири, 

които подарихме на „Жената”; На „Магарето” натоварихме 

три товара златни лири от хазната при Едирне; На 

„Камилата” пренесохме толкова и толкова злато...” и т.н. 

Който прочете това, и не знае, че има да търси коя е тази 

жена, на която Вълчан е подарявал толкова много злато. 
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По-нататък Старецът продължи да ни показва по 

картата и да ни обяснява в най-големи подробности какво 

трябва да търсим, как да го търсим и какво трябва да 

направим, когато го намерим. Когато почна да ни обяснява 

за устройството на смъртоносните капани, къде и как са 

направени и как да ги обезвредим, той ме накара да взема 

листове и подробно да записвам всичко. „Защото едно само 

да забравиш и да го пропуснеш, може да ти струва живота”. 

След това ме караше да прочитам написаното и после 

да го казвам по памет. Накрая, след като провери, че съм 

записал всичко ми каза: 

─ Тези листове ще пазиш като очите си! Така както са 

сгънати в джоба ти и на границата няма да ти ги вземат! 

Няма да ги показваш на никого, или да обясняваш как се 

влиза в подземието. За тях ще говориш чаш когато почнете 

да влизате по стъпалата или да разчиствате проходите. 

Всички капани са маркирани, но маркировката ще я знаеш 

само ти и чак като я видиш, ще я посочваш на другите. 

Кажеш ли къде са капаните и как се обезвреждат, други ще 

влязат вместо тебе! Това е секретът, който ще ти осигури 

възможността ти пръв да влезеш вътре и да откриеш 

съкровището. Без тия знания и да влязат вътре, няма да 

намерят нищо, пък може и да не излязат. Ако се случи пък и 

да излязат, то в кратък срок смъртта им е неизбежна! 

─ Разбрах, ще ги пазя! – отговорих, но още  оттук ме 

достраша. 

Жорж като гледаше плана и слушаше обясненията на 

стареца, стоеше като онемял от изненада, подпрял глава с 

лакти върху бюрото. 

─ Няма ли вече други капани? – запита той, когато 

старецът провери записаното от мене. 

─ Има още два, но те са вътре при съкровището. Сега 

да ви разкажа какво има в тези подземия. 

─ Освен съкровището има ли и нещо друго? – пак 

запита брат ми. 

─ Има! И то, другото е по-ценно от съкровището! А 

сега седнете на столовете, и внимавайте добре! – Старецът 

се облегна, позамисли се. Изчака ние да се настаним на 

столовете около бюрото. Приглади брадата си по своя навик 

и продължи спокойно да разказва: 

─ Когато слезете в подземието, ще видите, че стените 

на коридора са изпръскани с кръв. Това е кръвта на хората, 

които са строили тази съкровищница и са избити до един за 

да не може никой да узнае тайната. Останките им се 

намират в първото помещение, което ще видите. Входът му 

е зазидан с хоросан. Това помещение няма да отваряте. 

Оставете го на археолозите. Там ще се намерят костите на 

760 човешки скелета. Във второто помещение, на което 

входът също е зазидан с хоросан, Вълчан е складирал 

амуниции, дрехи и много оръжие, което е събирал за 

освобождаването на България. В това помещение, в 

стъклени буркани или шишета има оставени ценни 

документи за историята на България по това време и стари 

документи от времето, когато е била изградена 

съкровищницата. И него оставете на историците. А третото 

помещение, в което е съкровището, и което вас ви 

интересува, къде се намира и как се стига до него и влиза 

вътре. Михаиле, ще запишеш на листовете при капаните, и 

ще го кажеш чак като слезете долу. 

Аз придърпах стола си до бюрото и се приготвих да 

записвам. Старецът започна да диктува бавно като 

поглеждаше към листа ми и изчакваше всичко да запиша. 

Накрай пак като прочете написаното каза: 

─ За да не стане зян някой от вас, трябва добре да 

научите това, което записа, а написаното да пазите от очите 

на други, докато извадите съкровището, пък после го 

напиши на книга та да се чете и да се знае от цял народ: 

„КОЙ, КАКВО, КОГА И КАК Е ИЗВАДИЛ, И КАКВО Е 

СТАНАЛО СЪС СЪКРОВИЩЕТО!”. Запомнихте ли 

всичко? 

─ Запомнихме! – отговорихме – Важното съм записал! 

– допълних аз. 

─ Смятам, че това ви е достатъчно да го откриете и да 

влезете в това скривалище. Освен това, което ви казах, в 

подземието има и други помещения, в които са живели 

хайдутите, но за тях няма да ви разказвам. Когато влезете 

сами ще ги намерите и ще видите как са живели хайдутите 

по това време. Това скривалище е едно от важните за 

дружината на Вълчан войвода. Те тук са живели дълго. 

Оттук са контролирали пътя от Русчук за Папазкьой и 

Шумла и години наред не са пуснали нито една хазна да 

замине за Цариград. Скривалището е било така потайно, че 

властите не са могли да го разкрият, а и до сега си е 

останало неизвестно. Ти ще си първият, който ще го намери 

и разкрие. 

─ Тия същите приказки за капаните и за златната змия 

– капан, съм ги чувал да се разправят в България, по нашия 

край. Откъде ги знае народът тия неща? За това скривалище 

ли се отнася или за нещо друго? 

─ Още преди войната като бях в Париж, поръчах на 

двама-трима българи да поразпитат по този край, да 

потърсят белезите и като ги намерят да дойдат при мен, за 

да им кажа как да влязат. Но никой от тях не се върна втори 

път и не съм чул да е намерено нещо по документите.  

Сега ти си първият човек, който се случи да познава 

мястото и да ми потвърди първите три нишана: реката, 

пътеката и люляковата горичка. Затова и реших на теб да ти 

дам да свършиш цялата работа и да се върнеш при мен с 

готов резултат, та да ти дам и останалите документи, вече 

като на познат и близък човек. 

Но знай, че годините ми доста напреднаха и не се знае 

още колко ще живея, затова не се бави много! Веднага като 

се върнеш в България се заеми с тази работа! Кажи на 

вашите управници, че ако не свършат работата както трябва 

и ако се опитат да откраднат съкровището, други документи 

няма да видят, а това е една прашинка в сравнение с онова, 

което се пази от останалите документи! 

─ Пълно сандъче! – допълних аз. 

─ Не е само то! Това, което го има в моите документи е 

нищожно в сравнение с онова, което действително го има 

заровено на територията на България! Това, което случайно 

се разкрива е на плитко, заровено набързо, и е дребно. 

Едрото е заравяно на дълбоко. Има подземия дълбоки до 

150-200 метра под земята. В тях има препятствия, има 

капани, които още не са известни никому. Подземните 

галерии са така устроени и преплетени, че ако някой, който 

не е запознат с обекта и няма точните планове, да се заблуди 

и да тръгне по задънен тунел и няма да намери нищо! Ти как 

мислиш, ако имаш голямо съкровище и решиш, при 

спокойно време да го скриеш, така ли ще го заровиш, та 

първият, който мине край него да го намери и да го извади? 

У вас банката с няколко секретни ключалки и катинари е 

заключена, и знаеш ли как е устроено подземието, със 

сигнални уредби и какво ли не? Навремето хората не са 

разчитали на „сигнални уредби”, а са се доверявали на 

земята и са правели така, че който влезе да краде, или да не 
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може да намери нищо, или ако го открие, да не може да 

излезе, и вътре да си изгние. 

─ Така е! – съгласих се аз. 

─ Когато дойдеш втори път, гледай да имаш повечко 

време, та да мога да ти разкажа всичко каквото знам и съм 

научил от дядо в продължение на петнадесет години, пък и 

от другаде откъдето друг не може да го научи. Когато дядо 

ме запозна с тези документи, аз се заех и задълбах много 

дълбоко в историята на България, на Балканския полуостров 

и близкоизточните народи в Азия и Египет, та чак до 

Етиопия, откъдето са дошли заселници в Странджа и са 

оставили следи от живота си на тази територия. Изчел съм 

всички исторически и литературни книги, свързани с тази 

тема и с България, които ги има в Парижките и Лондонските 

библиотеки от старите писатели и историци като Омир, 

Херодот и др. от там съм извадил много данни, заключения 

и доказателства, че траките и българите са имали много 

силни и цветущи държави и изключително висока култура, 

още преди Гръцката и Елинската да са се появили. Но това 

не може да ти се разкаже само за десетина дни! 

─ А защо до сега Вие не сте го написали и издали като 

книга? – запитах аз. – Това е много интересно! 

─ Защо ли? И аз самият много съм се питал за това! 

Отговорът винаги е бил един и същ! Дал съм клетва, че ще 

пазя в тайна това завещание за българският народ до тогава, 

докато не намеря начин да го предам в ръцете му и той сам 

да разкрие тези свои съкровища завещани му от българския 

хайдутин Вълчан войвода! 

А след като се намерят скривалищата и се извадят 

съкровищата, които са укрити в тях, писатели ще се намерят 

много, които дълги години ще описват историите. Романи 

ще се пишат! Кинофилми ще се правят, и какво ли не още! 

Нали знаеш приказката: „На свършената работа ортаците са 

много!” Ти сега напиши книга за това, което чу и научи от 

мене и за разкриването на „ЗМЕЙ-КАЛЕ”, пък после ще има 

още много да пишеш. Ако на теб не ти стигнат силите, 

прати при мен твоя приятел журналиста, на него да му 

разкажа! Той ще може да свърши тази работа! Това му е 

занаятът!... Само тези документи са над петдесет, пък около 

тях още колко много истории има!... Предварително не бива 

да се дават данните за скривалищата и за това какво има в 

тях! Много хора ще си оставят работата и ще хукнат да ги 

търсят, а това не е добро! Търсенето и разкриването на тия 

съкровища не е по силите на отделни хора! Те само могат да 

направят пакост! Затова, който е тръгнал по този път – сам 

да търси тия съкровища – не е прокопсал! Тези хора, които 

са извадили, и то не малко злато, то те или са имали точни 

документи, или случайно са се натъкнали на находището. А 

тези, които са се разорили, или са загинали, за тях няма кой 

да държи сметка! 

─ Така, както се замислям, колко неща ми разказахте, 

колко работа трябва да се свърши и какви опасности се 

крият в разкриването само на „Змей-кале”, виждам, чо това 

не е по силите на отделни хора. 

─ Ето, виждаш ли? Такова беше и поръчението на 

дядо, когато под клетва ми предаваше завещанието. Когато 

той започна да ми разказва това, аз бях ученик още в 

долните класове. Той започна най-напред с приказките за 

хайдутите. Всяка вечер ми разказваше по една приказка. 

Сега и аз правя същото с малката ми внучка. Нали чу как тя 

разказва и колко много е запомнила? 

─ Направи ми голямо впечатление, че малката с голям 

жар разказва. Много е увлечена. Умно дете! – заключих аз. 

─ Всяка вечер по една приказка! Отначало беше малко 

трудно, но сега вече детето не заспива, докато не му разкажа 

нещо. Когато се забавя вечер, то не си ляга докато не се 

върна. Мене дядо така ме увлече, че и аз бях като нея. Първо 

дядо ме караше аз да разкажа нещо или от приказка и или 

какво ми е направило впечатление през деня за да ме научи 

и аз да разказвам и след като се информира за уроците ми, 

започваше да разказва за любимите ми български хайдути и 

за несметните съкровища. Той свързваше приказките с 

разходки из гората на имението, така както хайдутите са 

ходели по горите, или седнали по тревата в градината. 

Зимно време вечер край камината и винаги насаме с мене. 

Той не ми разказа нито една приказка в присъствието на 

друг слушател, пък бил той и роднина. Дойдеше ли някой 

при нас, дядо сменяше темата. Това бяха най-приятните ми 

часове прекарани с дядо! 

Старецът се облегна, опря главата си в облегалката на 

високия стол и притвори очи. В този миг и в моята глава 

изплуваха спомените за моя дядо и зладките му мъдри 

приказки, които в захлас слушах, зарит в сеното или край 

огнището в къщи. 

─ Вторият документ, който реших да ти дам – заговори 

старецът, след тежка въздишка по старите спомени – е пак 

близо до Стражица. Намира се в „КАЗЪЛДЕРЕ”. Знаеш ли 

го къде е? 

─ Знам го! То е на юг от града ни. Там по реката нагоре 

съм ходил за дърва! – отговорих. 

─ За него съм споменавал на двама-трима българи, но 

никой не се обади, какво е направил. Щом ти го знаеш, 

слушай тогава! Ето ти още листове да записваш важните 

неща! 

 

7. „КАЗЪЛДЕРЕ” 

Поех листовете и се приготвих да пиша. Старецът се 

облегна, направи си ритуала с поглаждането на брадата и 

започна спокойно да разказва: 

─ Понеже за този обект съм споменавал и на други 

хора, то ти вече можеш свободно да публикуваш данните и 

всичко, което ще ти разкажа. Там на това място 

съкровището е малко, но има други ценни неща, а и самият 

обект е много интересен. Там се предполага, че има две 

подземия, едното е много голямо, а другото е стара 

християнска черква, построена и заровена под земята. 

Голямото помещение е дълго и широко. Има към 70 метра – 

каза старецът, взе оставеният отстрани на бюрото документ, 

разгъна го, надвеси се над него и като го разгледа започна да 

обяснява: 

─ Когато тръгнеш по тясното дефиле на реката нагоре 

срещу течението, от мястото, където тя пресича пътя, от 

двете й страни височините са големи. На по-малко от 

половин час бавен ход на горе по реката, от лявата й страна 

ще забележите една висока поляна. Тя е наклонена към 

страничното на реката дере, но сравнена с околните баири, 

личи, че е поляна. Познава се! На тази поляна има две 

самотни много стари круши. Едната е до самата река. Край 

нея ще минете за да излезете на поляната. Другата е почти в 

средата на поляната. Стърчи сама. Край нея няма други 

дървета и лесно ще я забележите. Когато излезете при тая 

круша, ще се оглеждате да видите един много голям камък, 

който стърчи над земята. Камъкът е висок близо два 

човешки боя и откъм крушата се вижда да стърчи като остър 

връх. Този камък е тесен отгоре и може да се възседне като 

кон със седло. 
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Ще се качиш на камъка и ще го възседнеш така, че 

върхът му да остане пред тебе. Когато погледнеш право 

напред, в далечината трябва да видиш една голяма стара 

круша, която стърчи високо над гората около нея. На това 

място крушите са две, една срещу друга и между тях минава 

път. В района на този стърчащ камък, който си възседнал, на 

поляната, в посока към самотната круша, има два големи 

ниски, плоски камъка. Единият прилича на обърната лодка с 

кила нагоре, а другият камък, близо до него, е изсечен 

планът на пътя, който води от стърчащия камък, в посока 

към двете круши. 

Когато тръгнете по пътеката, която минава покрай 

самия стърчащ камък, в посока към крушите и спазвате 

криволиците и завоите на пътя, изсечени на камъка, ще 

стигнете и минете между двете круши. Пътят минава по-

близо до крушата, която е откъм залез слънце, и е по-

малката от двете. Ето го нарисуван камъкът с изсеченият 

върху него план. Като свършим, ще ти го дам да го 

прерисуваш. 

Двамат с брат ми се надвесихме да го огледаме. 

Старецът ни изчака, и като се отдръпнахме продължи: 

─ Пътят продължава още на около 20-30 разкрача по-

нататък от крушите и се забива във височината – свършва 

внезапно в полите на височината, която пък започва от 

нивото на пътя нагоре. На това място свършва насипът, с 

който е затрупан входът на подземието. 

Входът (вратата) на подземието е бил толкова голям, че 

през него свободно са минавали каруци. (По пътя ще 

забележите коловозите). Като се изкачите направо по склона 

на най-високото място и разровите, ще намерите зид във 

формата на четириъгълник, приличащ на много малка 

стаичка, но без врата, в която могат да се съберат четири 

души изправени. Това не са стени от стая, а изграденият 

като голям комин отдушник на подземието, през който са 

излизали и пушеците от топенето на златото за отливка на 

монети. 

Машините и работните маси си стоят така, както са си 

работили. Тези машини и инструментите за сечене на 

монети, сега струват повече от златото, равностойно на 

теглото им. На същото място, може би от другата страна на 

височината, трябва да има подземна или заровена 

християнска черква. За нея няма никакви данни, освен тази 

скица, като план, нарисувана на документа. Ето го тука! 

Разгледайте го добре, за да го запомните! Или, я по-добре го 

прекопирай! Това става лесно! Ето ти прозрачни листове! – 

старецът измести плана към мене за да разгледам скицата, 

подаде ми един прозрачен лист, от тези дето прави 

чертежите си и каза: 

─ Вземи този лист и седни на малката масичка. Там по-

добре ще го прерисуваш! 

Когато прерисувах скицата, подадох му листа за 

оценка. 

─ Много добре си го направил. Сега по тази скица 

можете да направите план на черквата – ме похвали той и 

ми върна листа. 

─ Ето, дадох ви данните и от втория документ. – каза 

старецът след кратка почивка, през което време аз събрах и 

подредих листовете, на които записвах. – Тези два обекта ти 

ги давам като проба. Да намериш и отвориш едно от двете 

скривалища, за да се уверят министрите и вашия президент, 

че документите ми са верни! След това да те изпратят пак 

при мене да ти дам и останалите документи. 

Но запомни добре, пак повтарям, и да им кажеш, че 

документите ще ги дам само ако ти лично дойдеш при мене. 

За да не пътуваш сам, може да те придружава твой доверен 

приятел, може с журналиста да дойдете, но тук, при мене 

най-напред ще дойдеш сам и след това ще доведеш приятеля 

си заедно с Жорж. Но запомни и друго: „Ваденето и 

предаването на документите ще стане само между нас 

тримата: аз, ти и Жорж”. В този момент трети няма да има в 

кабинета ми! Приятелят ти ще ти бъде за компания по пътя, 

за да не си сам. 

Ако журналистът е идвал при мене преди това и сме 

разговаряли, аз ще преценя, дали да му покажем всички 

документи, и може ли пак да се срещнем и разговаряме. Но 

при предаването няма да присъства. Той трябва да знае това! 

На всички други, с които се срещаш или пътуват с тебе, ще 

разправяш, че съм ти дал дрехите на Стар-дядо да ги 

занесеш на Музея в България, и нищо повече. 

Когато си пристигнете в България и има с теб и други 

твои близки хора, тогава по опис ще предадеш документите 

на официалните представители на властта. Но докато дойде 

това време, аз ще помисля как може да стане пренасянето 

без да се поема риск от загубването или открадването им. 

─ Следващият път ще дойда със синовете си. Хем да са 

ми дружина, хем и чичо си да видят. 

─ Вашите хора от правителството може да се опитат да 

дойдат за документите без тебе. Те трябва да знаят, това 

вече ти го казах, че ако теб те тяма, ще откажа въобще, че 

познавам такъв човек. Ако съм искал да предам 

документите по официален път, това да съм го сторил 

хиляди пъти до сега! И това съм ти го казвал! Сега запомни 

ли всичко? 

─ Запомних! Запомних и записах! – отговорих. 

─ Има и трети обект, за който споменах, който можеш 

да потърсиш в района на село Чаиркьой, северно от селото, 

на високото! Но това вече не е официално, защото за него 

нямам документ! Това е скривалището „СУХИЯТ 

КЛАДЕНЕЦ”. Там и местността се нарича така – Сухият 

кладенец. Това ти го казах вече, но сега по-подробно: Като 

влезеш до дъното на кладенеца, зидарията му откъм залез 

слънце е зидана с по-едри камъни. Изваждаш ги (те лесно се 

свалят) и зад тях се отваря входа към подземието. Там е 

било скривалище на хайдутите, в което Вълчан е смятал, че 

поп Мартин е пренесъл някои от съкровищата. 

Поп Мартин дочул, че някои от зидарите, като си 

пийнали, се похвалили, че знаят къде Вълчан е скрил злато. 

Той ги открил кои са  и ги повикал да му помогнат да 

разкопат съкровщето, за което се похвалили. Накарал ги да 

го разкопат и там ги погребал, а съкровището преместил. 

Тази история и още много други неща, които са 

станали след раздялата на Вълчан с нашия Стар-дядо, 

Вълчан му разказал, когато му отишъл на гости в Париж. На 

тази среща, Стар-дядо научил за преместените от поп 

Мартин съкровища и местата на нови скривалища. Те са 

описани в други документи, но и там за Чаиркьой няма 

нищо писано. 

─ Кога Вълчан пак се е срещал със Стар-дядо? – запита 

брат ми. 

─ Минали години след раздялата им. Вълчан се заселил 

в Румъния, но не го сдържало на едно място и тръгнал да 

обикаля света. По време на това пътуване, той отишъл и в 

Париж и намерил Стар-дядо. И за това пътуване на Вълчан 

ще ви разкажа, на най-напред да отговоря на първия ви 
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въпрос за коя се е оженил Стар-дядо. Я да седнем край 

масичката, че там е по-удобно – покани ни домакинът. 

─ Жорж, там в хладилника има голяма бутилка сифон. 

Донеси я да пийнем по една сода, че гърлото ми засъхна. 

Старецът остави празната чаша, настани се удобно, 

ритуално приглади брадата си и започна „приказката”: 

─ Цели петнадесет години, Вълчан с вярната си 

дружина и нашият Стар-дядо кръстосвали из цяла България, 

кога като турски аскери, кога като български хайдути, и 

разкривали съкровищниците по документите. От 

намерените съкровища едни пренасяли и зазидвали във свои 

скривалища, други, по-големите си оставяли на местата 

както са си били, но са заличавали старите нишани и 

поставяли нови, свои. Написвали нов документ, а старите 

изгаряли. През тези години Стар-дядо срещнал 

французойката Жана и се оженил за нея. Нали за това ме 

питахте? 

─ Да, да! Това е интересно. Как тази жена по това 

време е попаднала в нашите земи? 

─ През годините след войната с руснаците, по турската 

империя плъзнали много и най-разнообразни френски 

експедиции. В една такава, френският професор – генерал 

във френската армия, повел със себе си и дъщеря си, която 

завършила образованито си и искала сама да посети и да се 

запознае с хората в европейската част на Турската империя. 

Младата французойка била буйна, смела и много 

красива жена. В един от проходите на Балкана, каретата им, 

с която пътували чак от Франция, била нападната от турци. 

Нападателите избили охраната и се спуснали да ограбват 

пътниците. Изстрелите и женският писък, огласили 

планината, достигнали до Вълчановата дружина, която се 

придвижвала по дефилето на път към нов обект. Женският 

писък бил достатъчен сигнал, че там има нападение. След 

гибелта на Стойка, за която ви разказах вчера, Челебията 

бил особено чувствителен към писъците на жените и не 

прощавал на нападателите. Не била необходима заповед. 

Дружината полетяла да спасява каквото може. Челебията се 

насочил направо към мястото, откъдето идвал женският 

писък. Скочил от коня си, той със светкавични удари наляво 

и надясно посякъл двамата, които държали жената. С 

ритник отхвърлил от тялото й третият, който й разкъсвал 

дрехите и с яростен замах, в движение му отсякъл главата. 

Жената продължавала да крещи. Стар-дядо я успокоявал на 

френски език. 

─ Вие французин ли сте? – изненадана през сълзи 

запитала тя. 

─ Учил съм във Франция и съм живял в Париж. 

Като чула чист френски език, в този затънтен край на 

света, и успокоителните думи, обезумялата жена скочила и 

както била гола, с разкъсаните дрехи, се хвърлила на врата 

на Стар-дядо и го прегърнала силно. Той продължил да я 

успокоява, като й казал, че нападателите са наказани. 

─ Моля Ви, вземете ме с Вас! – били първите й думи. – 

Аз няма да се отделя от Вас! Ако трябва и слугиня ще ви 

стана, но от тук нататък, където и да сте, аз ще бъда с Вас! 

Стар-дядо й обяснил, че те са българска хайдушка 

дружина, и че живеят по горите и по планините. 

─ Каквито и да сте, където и да живеете, аз ще съм с 

Вас! – настоявала тя. 

─ Вълчан и поп Мартин, справили се с нападателите, 

станали неми свидетели на тази жестока и от друга страна 

мила сцена. 

─ Иска да дойде с нас! – казал Челебията, срещнал 

погледите им. Тримата мълком се разбрали и я взели в 

дружината. 

Младата и красива французойка с голяма любов 

тръгнала с хайдутите. Споделяла несгодите. Помагала, 

където могла. При отдих пеела хубави френски песни. Не се 

минало много и Стар-дядо споделил с Вълчана, че и той 

силно се влюбил в нея и поискал разрешението му да се 

оженят. Дружината благословила този брак и им направили 

хайдушка сватба в Балкана. В много кратко време, с 

помощта на Костадин гайдаря, кавалджиите и певците, 

които ги имало в дружината, тя научила и български песни, 

да пее и свири на китарата си, и да говори български. Тя пък 

от своя страна научила Вълчана и много от младите хайдути 

да говорят и пишат на френски. Няколко години те живели в 

твоето село Коприца. Там се родил и първият им син – моят 

дядо! Та затова ти казах, че в корена си имам жилка от 

Коприца – завърши старецът и се усмихна. Позамисли се и 

продължи: 

─ Когато Вълчан понаучил френски и почнал свободно 

да говори с баба Жана, разговорите им не са били само за 

хайдушките неволи и за новоосвободената България, за 

което той мечтаел и събирал тези съкровища. 

Когато станало дума за клетвата, която дал пред 

сандъка с ангелите, че ще даде колкото трябва злато за 

построяването на голямо училище в България, в което да се 

учат български деца, за да станат професори, които да могат 

да разчетат тия разчупени камъни в този скъп сандък, баба 

Жана му казала: 

─ Вълчане, за един университет, сградата е 

необходима, но само тя не е достатъчна. Трябва да има 

български професори, които да учат децата в тази сграда, а 

такива професори, които да знаят български, няма къде да ги 

намериш! Тях ще трябва да си ги направиш! Ти до сега си 

изпратил в Цариград много млади момци да учат занаят при 

големи майстори. Това е добро за народа, но за науката 

трябват учени, професори! Доктори ще ти трябват! 

─ Къде трябва да се изпратят? 

─ Най-лесно е във Франция и Швейцария! Пък може и 

в Англия. С тия държави Турция е в добри отношения! 

Вълчан веднага споделил това с поп Мартин и решили 

да издирят добри млади учители, които да изпратят в 

странство да се учат. 

─ Вълчане – заговорил поп Мартин – сега при 

обиколката ми през Троян и Карлово, в Карловския 

манастир се запознах с един кадърен момък, който заместил 

учителя си и цяла година сам учил децата. Момчето ми се 

видя оперено. Свободно е и помагаше в манастира, където 

го видях, Евлоги му е името. И в Русе знам такива, но ми се 

струва, че това е най-скромно. 

Още същото лято Вълчан изпраща попа в Карлово, 

добре да проучи момчето и да го доведе в Коприца, на Змей-

кале. 

─ Искаш ли да се учиш в странство и да станеш голям 

професор? – бил първият въпрос, с който го срещнал 

Вълчан. 

─ Искам, но за тая работа трябват пари! – Аз съм сирак 

и няма кой да ми ги даде! Имам богати вуйчовци, но те ми 

дадоха едва за една година да уча при един грък в Пловдив. 

─ Пари ще имаш колкото ти трябват! Стягай се и още 

тази година тръгвай. 

─ Войводо, аз имам по-малък брат, няма на кого да го 

оставя, може ли и него да го взема да се учи с мене? 
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─ Може! – отсякъл Вълчан и наредил на поп Мартин да 

направи каквото трябва. 

На тръгване за Румъния, Евлоги с брат си Христо, 

минали през Коприца, да благодарят и да се сбогуват с 

Вълчана. Там се запознали със Стар-дядо и с Жана. 

На много места по България, където са се задържали 

по-дълго, Вълчан събирал хора и Стар-дядо ги обучавал на 

военни знания, но не пропускал, като срещне добър млад 

учител да го изпрати да се учи. 

Така по цялата страна възниквали все нови и нови 

хайдушки чети. Много от новите войводи вземали името на 

Вълчан. Това го правели от уважение към него, а и за по-

голям авторитет на четата. Защото откъдето е минала 

Вълчановата дружина страх и ужас е всявала у турците. 

Четите не пропускали турчин да ги размине и царска хазна 

да ги подмине – старецът замълча и ме погледна. 

Бях се подпрял с лакти на масичката и го слушах с 

голямо внимание. Стараех се да не изпусна нито дума и да 

запомням всичко. 

Но в главата ми нахлуха и се бореха противоречиви 

мисли: „Как може, този богат турчин, толкова много да 

обича България и българския народ? Защо той, до сега не е 

предприел нищо за да предаде на България тези 

документи?” В главата ми се сблъскваха много и много 

противоречиви размисли от този род. Използвах мълчанието 

му и го запитах: 

─ Вие като турчин, на Вас не Ви ли е жал, че Вълчан е 

избил толкова много турци? 

Старецът ме загледа и се усмихна. 

─ У мене е турско само името ми! Нося го от уважение 

към Стар-дядо. На него съм кръстен. Нали ти казах, че се е 

казвал Ибрахим паша. Сега разбра ли защо ти показах 

златния медальон? По него знаем, че родът ни води 

началото си още когато в Цариград не е имало турци. Аз 

очаквах да ми зададеш подобен въпрос. 

─ Кога родът Ви се е потурчил? – запита брат ми. 

─ Когато турците завладели Цариград, от слабост ли, 

по принуда ли, или за да запази имотите си, някой от пра-

прадедите ни е приел турската вяра и сменил името си. Тази 

тактика е била държавна политика на турската империя. 

Султаните са знаели, че ако пръснат турците по тази 

огромна територия на завоюваните земи, то те или ще се 

претопят, или ще бъдат избити. Затова навсякъде насила са 

потурчвали местното население. То, вече като мохамедани, 

е служело на Султаните, но си е запазило езика, нравите и 

обичаите. 

─ То и в България е станало така! – каза брат ми. 

─ Ами да! У вас в Родопите живеят „помаците”, които 

са с турски имена и са мохамедани, но не знаят нито една 

турска дума. Това показва, че това население е насила 

потурчено, и че между тях не е имало нито един турчин, 

който поне на езика да ги научи. Това си е чисто българско 

население, което си е запазило чистия и звучен български 

език. 

─ Същото е и в другите райони, където има хора с 

турски имена! – допълних аз. 

─ Вярата може насила да се смени! – продължи 

старецът. – Но бита, нравите, обичаите, езика, песните, те са 

здравата основа на народите, които не могат лесно да се 

променят. По това се доказва произхода на народите, а не по 

натрапените им имена! В дружината на Вълчан е имало 

хайдути с турски имена, още от времето, когато е бил при 

Хасковлията Емин ага, като: Хасан, Реджи, Анзали, Мехмед, 

Риза, Али чауш, Ибраим и други, но това са били чисти 

българи, помаци, които Вълчан е събрал от Родопите! 

Вълчан се е борил против поробителите и е помагал на 

народа. Затова народът го е тачил и го е наричал свой 

закрилник! – допълни старецът. – Стана ли ти ясно сега, 

защо аз „богатият турчин” обичам българският народ и 

искам да му предам това завещание от Вълчан войвода? 

─ Да, благодаря! 

─ Ето. Италианецът, който е превеждал документите, 

си е италианец! – продължи старецът. – Той започнал да 

негодува, че дълго продължило това търсене на съкровища, 

пък на него нищо не му давали от намереното. Тогава 

Вълчан и Стар-дядо решили да му дадат много злато. Дали 

му и златни съдове от съкровището при стария рудник, и му 

разрешили той сам да си го заравя, където му хареса и да си 

бележи мястото, та като се разделят, да отиде и да си го 

прибере. 

Това успокоило италианеца, но Вълчан наредил на 

трима души неотлъчно да го следят, да не го изпуснат да 

избяга. Само когато искал да зарови златото си, го оставяли 

сам, но отдалеко го пазели. Това поведение на италианеца 

създавало много комични ситуации, което развеселявало 

цялата дружина, още повече, че италианецът не разбирал 

защо се смеят българите. Когато свършим с важните работи, 

ще ви разкажа много смешни епизоди, свързани с 

италианеца, на които съм се смял от сърце. – Старецът явно 

си спомни някои, та се усмихна широко. Той приглади 

блажено брадата си и продължи: 

─ Когато привършвали работата си във Врачанския 

район, където разкрили и няколко подземни тракийски 

работилници за сребърни и позлатени съдове, и минали 

Искърското дефиле, те се прехвърлили в Софийското поле. 

Последното римско подземие, което отворили, било това на 

Витоша, край София. Тук се задържали повечко и 

привършили работата в началото на месец юли. Това Стар-

дядо е отбелязал в документите си, защото тогава му се 

родил третият син. Той е роден в село Бояна край София. От 

това подземие извадили много злато, което им послужило да 

възнаградят хайдутите за положеното старание през 

хайдушките години, но дали и една жертва. Пръв Антонио 

се натоварил с една торба злато и като излизал през дългия 

тунел, стъпил на една от плочите капани, която се обърнала, 

и той заедно със златото пропаднал в подземната река. 

Дружината не могла нищо да направи за спасението му. 

Тогава Вълчан наредил да се насекат дълги дървета и да се 

наредят по пода на целия тунел, и така като по мост изнесли 

златото. Веднага след гибелта на Антонио, Вълчан извикал 

Лоренцо и го накарал да прочете още веднъж документа и 

да каже имало ли е писано, че има такива капани. Той 

прочел, че имало „водна опасност”, но не можел да разбере 

откъде ще дойде тази вода и затова не можел да ги 

предупреди. 

Като привършили работата и на този последен обект, 

Вълчан разпуснал повечето от хайдутите, като ги наградил 

богато. Оставил при себе си само ергените и тези, които 

нямали семейства, и нямало кой да ги чака. На тези, които 

били от близките райони, заръчал в края на лятото да се 

завърнат, че ще му трябват. 

На Лоренцо дали три яки коня, натоварени със злато, и 

Вълчан го попитал стига ли му това? Той отговорил: 

„Когато си прибера и това, което съм заровил, ще бъда 

доволен!”. Дали му и един хубав кон за него и един за 
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багажа му, сбогувал се със всички, и го изпратили „по-живо, 

по-здраво”! 

─ Както казва българския народ! – допълни брат ми. 

─ Преди да стане разпускането, хайдутите и Стар-дядо 

положили клетва, че всички съкровища са на българския 

народ, и който посегне на тях да бъде наказан със смърт! И 

родът му да бъде проклет! 

Вълчан, поп Мартин и Стар-дядо отседнали за по-

дълго в яташката къща в Бояна, където била родилката с 

третото си момче - през това време прегледали и преписали 

всички документи за скривалищата, копия от които дал на 

Стар-дядо. Това са документите, които ви показах! 

Когато детето поукрепнало, дошло време да се 

разделят. Петчленната фамилия на Стар-дядо се настанила в 

голямата карета, която майсторът от дружината на Вълчан я 

направил да пее като се движи. 

Ние още пазим тази карета и герданите на конете, и 

когато съм в Париж, извеждам гостите си на разходка, по 

алеите на имението ни с нея. Друга като нея в Париж и в 

цяла Франция няма, и не е имало. Ако всичко стане както 

трябва, аз и нея ще подаря на българския Музей, защото тя е 

направена да пее от български майстор. 

За охрана на малкият керван Вълчан определил десет 

от най-добрите си стрелци в дружината, като заедно с тях 

изпратил и двайсет души от младите си хайдути да се учат 

във Франция. 

Към края на октомври, те пристигнали щастливо в 

имението на Жана, останало от баща й. Всички хайдути 

пожелали и Стар-дядо ги приел да останат в Париж при тях  

заживели като едно голямо семейство. Години по-късно, 

след като Вълчан се заселил в Румъния, придружаван от 

Евлоги, предприел голямото си пътуване по Европа. 

В Париж лесно намерили имението ни. Домакините 

много им се зарадвали. Вълчан им разказал за преместените 

съкровища от поп Мартин и им дал новите документи за 

местата. Казал им, че след като ги изпратили до границата, 

те се върнали на Витоша и там сред скалите Вълчан заровил 

своите документи и пуснал легендата, че „Документите на 

Вълчан войвода са заровени в тичинките на лалето”, но на 

никого не казал къде е това „ЛАЛЕ”! Поп Мартин съхранил 

своите на друго място, но не бил се виждал с него, да научи 

къде са. 

Разказал им, че в Румъния срещнал и племенниците на 

ятака им от Врачанския балкан, в чиято къща се ражда 

вторият им син, които ги поздравявали с големи 

благодарности за оказаната им помощ от Стар-дядо и 

Вълчан, за да се изучат. 

Двете момчета – Слав и Владо, останали сираци от 

малки, израстнали при вуйчо си, който с големи усилия 

успял да ги отгледа, като свои деца, заедно с двете си 

дъщери, и да ги прати в градското училище. Попаднали в 

ръцете на добър учител, момчетата се изучили, и по-

големият Слав бил вече учител, когато дружната на Вълчан 

се спряла в Балкана, и вуйчо им приел в къщата си 

семейството на Челебията. 

Когато Вълчан се срещнал с двамата младежи, те 

веднага изявили желание да постъпят в дружината му. 

Вълчан дълго разговарял с тях и накрая им казал, че ги 

приема в дружината, но при едно условие: „Двамата да 

отидат в някоя от свободните държави да се изучат и тогава, 

като големи учени да се върнат в България”. 

Младежите ахнали от изненада и погледнали вуйчо си. 

─ Войводо, та за тая работа трябват много пари! – 

продумал той. 

─ Ако момчетата искат да се учат, останалото е моя 

грижа! – така Слав и Владо заминават за Букуреш, с 

достатъчно много златни лири в торбата, за да не мислят за 

пари и да се отдадат на учение в Швейцария. Вълчан 

оставил и при вуйчо им много злато, та като се изучат 

момчетата да има с какво да направят ново училище, да 

съберат ученици и завъртят работата, като се върнат в 

България. 

След това гостуване в Париж и обиколката им по 

Европа, те се връщат в Румъния, където след няколко 

години Вълчан умира в ръцете на Евлоги. – Старецът се 

замисли и като ни погледна в очите продължи: 

─ Аз съм се заклел пред дядо и в името на Стар-дядо, 

че ще пазя документите и тайната около тях, докато намеря 

начин да ги предам на българския народ, като завещание от 

Вълчан и Стар-дядо, този дето стои тука на стената, и слуша 

нашият разговор. 

Сега смятам, че е доволен от своя правнук, който 

намери начин да изпълни поръчението му, като срещна 

човека, по когото ще предаде завещанието на тези, на които 

принадлежи!... 

Старецът обърна главата си и се загледа в портрета на 

стената. Ние с брат ми също се вгледахме в човека, останал 

до край верен на побратима си – българският Вълчан 

войвода! 

В настъпилото мълчание, всеки по своему отдаде почит 

на този „ГОЛЯМ ЧОВЕК”, чийто портрет беше пред очите 

ни! 

 

През останалите дни до заминаването на Михаил за 

България, Старецът му разказал цялата история на Вълчан и 

за хайдушките чети по негово време, предадени му като 

детски приказки от дядо му, първородният син на 

Челебията. 

Михаил захластнат слушал всичко, но най-голям 

интерес проявил, кагото Старецът му разказвал за „Змей-

кале”. 

─ Вземи от бюрото листове и записвай всичко, защото 

оттук нататък вече данните са такива, че ако пропуснеш 

нещо, последствията могат да бъдат смъртоносни не само за 

един човек – рекъл Старецът и се загледал през прозореца. 

Денят бил ясен и тих. В далечината от хоризонта океански 

кораб се насочвал към пристанището. 

Михаил подредил листовете и сегледал в писалката. 

„Такава писалка до сега ръката ми не беше хващала” – 

удивил се той. 

─ Като тръгнеш по пътеката срещу завоя на реката и 

излезеш горе при Люляковата горичка... – започнал 

Старецът. 

─ Но това аз го запомних! Трябва ли да го записвам? 

─ Нали не искаш да вземеш картата? 

Погледите им се срещнали. 

─ Тогава пиши! Аз ще говоря бавно та да можеш 

всичко да записваш – усмихнал се Старецът. 

Михаил записал всичко най-подробно и с тези записки 

дойде при мене в София. Като ги изпращал, Старецът пак му 

напомнил: 

─ Но за мене, кой съм и къде е адресът ми, никому 

нито дума! 
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Същото се случи и с мене при срещата ни в Цариград. 

Аз се опитах да го уверя, че всичко ще запомня, но Старецът 

настоя да ползвам бележника си, та после като пиша книгата 

си, да не се чудя какво съм забравил. Поех да включа 

магнетофона, но Старецът ми хвана ръката. 

─ Нали ти казах, че никакви данни за мене! Даже и 

гласът ми не трябва да го имаш! Единственото, с което ще 

ме наричате е „Старецът”! така е най-добре! – рече и се 

усмихна. – А сега отваряй бележника и записвай! Някои от 

чертежите по документите, ако ти се видят трудни, може да 

ги фотографираш. 

Оставих магнетофона и отворих бележника. Старецът 

така приятно и увлекателно разказваше на чист литературен 

български език, с малко френски акцент, че всичко здраво се 

набиваше в главата ми, но когато в София почнах да 

възстановявам чутото, Старецът излезе прав – бележникът 

ми потрябва. 

─ Вие казахте, че с експреса през България сте 

минавали транзит, без да слизате на българска земя, а така 

хубаво литературно говорите български. Къде сте го учили? 

Старецът се усмихна, доволен от въпроса. 

─ Очаквах такъв въпрос. Българският език го дължим 

на нашата Стара-баба Жана, съпругата на Стар-дядо. Тя го е 

научила по време на дългогодишното й хайдутуване /така да 

го кажа по български/ с дружината на Вълчан. Учители са й 

били Вълчан и поп Мартин, а тя от своя страна ги научила 

на френски. Във фамилията ни всички говорим френски, 

турски и български, а за науката и английски. Библиотеката 

ни е пълна с български книги. Само Стар-дядо не успял да 

научи добре български, защото с Вълчан е говорил на 

турски, а с баба на френски. Баба Жана е била като учителка 

в дружината, защото научила много от младите хайдути на 

френски език. Тях Войводата изпратил да се учат във 

Франция. 

Докато Старецът ми разказваше това с удоволствие, аз 

отворих бележника и се приготвих да записвам. 

Така по време на многодневните ни срещи той ми 

разказа това, което трябваше и ме запозна със записките 

/дневникът/ на баба си Жана, за живота й с дружината на 

Вълчан. 

─ Михаил ми спомена, че Вълчан се е срещал с Евлоги 

и е умрял в неговите ръце в Румъния. Кога и как е станала 

тази среща? – запитах аз. 

─ А, мосю Евлоги?... Аз го помня! – Старецът се 

замисли. ─ Бил съм на около седем годинки, защото вече 

знаех много приказки за българските хайдути и можех да ги 

разказвам, когато мосю Евлоги ни беше дошъл на гости в 

Париж. Помня, защото като му разказах за хайдутите, той 

ме похвали, погали ме по главата и пожела да ме целуне, но 

аз се дръпнах. Уплаших се от брадата и големите му 

мустаци. Това се е запечатало в паметта ми, защото всички 

се разсмяха. В салона имаше и други гости от Париж. А и 

много години след това, колкото и пъти е ставало дума за 

него, дядо ми го напомняше: „Оня с големите мустаци!”. Те 

с дядо много се обичаха и бяха големи приятели. 

И така, до края на срещите ни, Старецът ми разказваше 

фантастичните истории за дружината на Вълчан войвода и 

за баснословните съкровища, укрити по земите ни и 

завещани от Вълчан на Българския народ! 

В късните следобедни часове на последният ден от 

приятните ни срещи със Стареца, слънцето беше 

надникнало под чадъра и отхвърляше сянката му далеч зад 

нас по голямата тераса на хотел „Хилтън”. Аз дописах в 

бележника си завършека на разказа за дневника на Жана и 

повдигнах глава. Старецът се беше загледал в далечината 

към Босфора. Лек ветрец полъхваше откъм морето и 

прогонваше жегата. Като видях сянката на чадъра, опряла 

ръба си до основата на сградата, спомних си как Георги, 

препускайки с коня си към Топ капия, е видял сянката на 

крепостната стена, стигнала до белега за затваряне на 

портите. 

Старецът се беше загледал неподвижен в далечината. 

Свикнал вече с този му маниер, разбрах, че обмисля нещо 

ново, което ще ми разкаже. Отворих бележника на нова 

страница и зачаках. 

Селвитьорът прибра празните чаши посуди и поднесе 

малка закуска и редовното в тези часове горещо турско 

кафе. 

Старецът вежливо благодари на сервитьора и 

погледите ни се срещнаха. Той помълча още около минута, 

бавно взе димящото кафе, отпи две-три глътки, по своя си 

маниер, остави кафето на масичката и като ме погледна с 

благ поглед, спокойно заговори: 

─ А сега ще ти разкажа една тайна, която никой в 

България не знае – отпи глътка вода и продължи. – Когато 

Вълчан е предприел пътуването си из Европа, той не е бил 

сам. Придружавал го младият момък от Карлово, на когото 

беше дал злато да отиде да се учи по чужбина. Сега вече 

изучил се и станал голям търговец с много връзки по всички 

държави. По описанията на баба Жана, дадени му при 

раздялата им, Вълчан лесно намерил имението ни край 

Париж, като тръгнал по десния бряг срещу течението на 

Сена. Радостта от изненадващата среща била голяма. Тогава 

дядо ми бил вече инженер в голяма фабрика, в която Стар-

дядо вложил много капитали. Те двамата с Карловския 

търговец Евлоги много си допаднали по характер и 

разбирания и още на това гостуване започнали да кроят 

плановете си за бъдещото си сътрудничество, и какво могат 

да направят за поробена България. 

По време на една разходка с каретата из имението, 

поседнали на сянка край брега на Сена, Вълчан споделил, че 

е изпълнил клетвата си, дадена пред разчупените каменни 

плочи в златното ковчеже, изписани със старинно писмо, 

като под клетва е дал на братята от Карлово, Евлоги и 

Христо, две от големите съкровища, да построят в 

освободена България Голямо училище за професори. 

Евлоги спечелил доверието му, като още на първата им 

среща, години след като ги изпратил да се учат, му дал 

точен отчет, как и за какво е изхарчил златото, и как са 

станали големи търговци. Това още повече сближило 

Евлоги с фамилията ни и оттогава и до смъртта му, колкото 

пъти Евлоги е идвал в Париж, отсядал в имението не като 

гост, а като в свой дом. В негова чест, Баба Жана устроила 

голям прием и го представила и запознала с видни френски 

фабриканти и интелектуалци, с които той започнал и 

поддържал делови контакти. 

След Освобождението на България, Дядо и Евлоги 

искали да построят в младата държава много фабрики, но 

управниците не им разрешили. Набедили ги, че по този 

начин искали да забогатеят на гърба на народа. Тогава Дядо, 

заедно с баща ми, вместо на Българското черноморие, 

построили тази фабрика тук, в Турция. Евлоги сам се опитал 

да построи няколко малки фабрики, но не му разрешили да 

ги развие като големи. 

„Времето ще покаже кой милее повече за отечеството 

си и кой му е принесъл повече добро – споделил Евлоги с 
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дядо и тъжно въздъхнал, огорчен от клеветничеството 

срещу него”. 

Както ти казах, аз бях на около седем години, когато 

мосю Евлоги за последен път беше дошъл в Париж. Казах ти 

как съм го запомнил. Години след това научихме, че е 

починал в Румъния – натъжен завърши разказа си Старецът 

и погледът му потъна някъде в далечината. 

Аз прибрах записките и магнетофона си в чантата, 

станах и му благодарих за всичко, като му целунах ръка. 

Старецът се изправи, повтори още веднъж: „Всичко 

това ,което ти разказах, го напиши на книга, та да го научи 

целият български народ, кой е бил Вълчан войвода и какво е 

оставил на България!”. Прегърна ме бащински и ме целуна 

по челото с пожелание за успех! 

Обещах, че ще изпълня поръчението му. 

Истамбул – хотел „ХИЛТЪН”, - 1982 г. 

Костадин Марков 

 

ЧЕТВЪРТА ЧАСТ 
 

1. ИСТОРИЯТА НА ЕДНИ РАЗКОПКИ 

 

През останалите дни до заминаването на Михаил за 

България, Старецът му разказал цялата история на Вълчан, и 

за хайдушките чети по негово време. Предадени му, като 

детски приказки от дядо му, първородният син на 

Челебията, роден в селото на Михаил, старецът не беше 

забравил нищо, до най-малките подробности. 

Михаил слушал захласнат всичко, но най-голям 

интерес проявил, когато старецът започнал да му разказва за 

„Змей-кале”. 

─ Записвай всичко, защото оттук нататък вече данните 

са такива, че ако пропуснеш и най-малката подробност, 

последствията могат да бъдат смъртоносни не само за един 

човек – рекъл старецът, посочил му откъде да вземе листове 

и писалка, и се загледал през прозореца. Денят бил ясен и 

тих. В далечината от хоризонта по спокойното море 

океански кораб се насочвал към пристанището. 

─ Като тръгнеш по пътеката срещу завоя на реката, и 

излезеш при Люляковата горичка горе на високото... – 

започнал Старецът и погледнал към него. 

─ Но това го знам! Трябва ли да го записвам? – спрял 

Михаил. 

─ Нали не искаш да вземеш картата? 

Погледите им се срещнали. 

─ Тогава пиши! Аз ще ти говоря бавно, та да успееш 

всичко да запишеш – рекъл старецът и се усмихнал. 

 

Същото се случи и с мен (авторът – бел.ред.) при 

срещата ни в Цариград. Аз се опитах да го уверя, че всичко 

ще запомня, но старецът настоя да ползвам бележника си, та 

после като пиша книгата да не си смуча пръстите и да се 

чудя какво точно съм забравил. Когато се върнах в София и 

почнах да възстановявам чутото, Старецът беше прав – 

бележникът ми потрябва! 

 

Първото, което написах, като се върнах в България, 

беше обширен доклад* (Повечето описани събития са 

документирани в специален албум със снимки и 

факсимилета от водената кореспонденция. Знакът (*) 

използван тук, означава, че съответният факт е 

документиран в албума) до Председателя на БАН – Ангел 

Балевски. Запознах го с посещението ми в Цариград и 

срещата ми със „Стареца”, и за съществуващите съкровища 

на територията на България. 

Той от своя страна възложи проучването на доклада ми 

на научни си сътрудник Копаров. 

Копаров ме покани в БАН и в продължение на пет часа, 

в една празна аудитория, в присъствието на представител на 

ЦУ на МВР, ме разпитваха като престъпник, че на своя 

глава, и на СВОИ РАЗНОСКИ, съм ходил в Цариград и съм 

се срещал и разговарял с чужденци. 

Останах като гръмнат и протестирах срещу начина по 

който разговарят с мене. 

─ Кой ти даде това право да ходиш по чужбина и да се 

срещаш с когото си щеш? Ме сряза представителят на ЦУ на 

МВР. 

─ Вижте какво, другарю, аз съм български журналист, 

и не изнасям шпионска информация – кипнах аз. – А Ви 

нося и на Вас и на Българската Акадения на Науките 

информация, която никой друг няма и не може да ви я 

донесе! Първото, което направих, сам уведомих 

председателя на БАН. Вижте го в доклада ми! В ръцете Ви 

е! В него са описани неща от голямо значение за 

българската наука и култура и с висока материална 

стойност! Нима това не е достатъчно?... 

Срещата завърши безрезултатно, с препоръка: „Да не 

се занимавам повече с подобни истории!”. 

Като си „ударих главата в тавана на най-високото 

място”, очите ми се обърнаха към най-ниското. 

Михаил отнесе въпроса в местната партийна 

организация в Стражица. 

Оттам го препратиха в Окръга – А те при археолозите 

от ОИМ. Археолозите: Ст. Йорданов – директор на ОИМ, и 

заместникът му Д. Станчев, след като го изслушват, го 

изгонват от музея със закана, че ако ги занимава повече с 

иманярски истории, може и в затвора да отиде. 

Следващата инстанция бе ГК на БКП в гр. Бяла. 

Първият секретар на ГК др. Бонев, погледна благосклонно.  

Сезира милицията в града. Те от своя страна заставиха 

археолозите от ОИМ в Русе да посетят местността „Змей-

кале” и да си кажат думата. 

Придружавани от милиционерски инспектор от гр. 

Бяла и районния инспектор на МВР – Христо Христов, от 

село Копривец, на обекта „Змей-кале” пристигнаха двама 

археолози от Русе: Д. Станчев – зам директор на ОИМ и Д. 

Иванов – главен археолог на музея, заедно с партийни 

работници от Русе и Бяла. Двамата археолози много 

внимателно и обстойно огледаха района и заявиха, че в този 

район НЯМА И НЕ МОЖЕ ДА ИМА НИКАКВА КРЕПОСТ 

ИЛИ КАКВАТО И ДА Е ИСТОРИЧЕСКА СТАРИНА ИЛИ 

ПАМЕТНИК! 

─ Но, вижте! – обади се Михаил. – До тук шест от 

дадените в документа белези се повърждават: завоя на 

реката, пътеката*, Люляковата горичка и трите големи 

камъка, поставени в триъгълник – този с кръста*, и 

човешката глава* - ето го там в храстите! Ето го и камъкът 

„Слънце”*, на трийсет крачки на север, а там горе в 

горичката е третият дялан камък, който е план на обекта!*. 

─ Ха! Такива пътечки и камъни по нашите гори 

колкото си искаш ги има! – изсмя му се влицето археологът 

Димитър Иванов. 

─ Но дали пък тия камъни не са белези? – запита един 

от партийните работници. 

─ АКО ТУК СЕ НАМЕРИ ПОНЕ ЕДИН 

ИСТОРИЧЕСКИ КАМЪК ИЛИ КАКВОТО И ДА Е НЕЩО 
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ЦЕННО, ТО АЗ ЩЕ СИ ОТРЕЖА И ДВЕТЕ УШИ! – 

декларира тържествено главният археолог на ОИМ в Русе, 

Димитър Иванов. 

Това потвърди и колегата му, зам. Директорът на 

Музея, археологът Димитър Станчев. 

Като направиха тази декларация, двамата археолози 

изказаха недоволството си, че за празни работи са ги 

разкарвали и им отнемали от работното време. 

 

2. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА „ЗМЕЙ-КАЛЕ” И 

КАКВО ИМА В НЕГО. 

 

По данните от документа, дадени ни от Стареца, този 

обект е бил „Съкровищницата” на Русенската област, за 

времето, когато е бил построен. Възможно е преди това там 

да е бил погребан някой велик вожд. Вълчан войвода го е 

намерил по един от документите на италианците. 

Поради стратегическото място, на което е построен, 

Вълчан, чрез допълнително изкопани подземия го е 

приспособил за скривалище на дружната си, като е прокопал 

два изхода: единият откъм шосето, другият откъм гората от 

другата страна на височината. При запечатването на 

подземието, изходните тунели са маркирани отвътре със 

специални нишани, по които да се намерят местата им и да 

се разкрият отвътре навън. 

В този район дружината се е задържала няколко години 

и всички разкрити съкровища в околността и ограбеното от 

пресрещнатите държавни хазни, Вълчан ги е складирал в 

специално изкопаните в скалата приспособени за целта 

помещения. 

Когато се разкрият основните входове на поздемието 

(те са два – единият за долния етаж, това е главният вход, и 

другият за горния етаж) и се влезе през главния вход 

(белязан с един ред отвесно градени камъни като тухли, или 

от тухли) и през отвора на пода му се заслиза по стъпалата в 

самото подземие, там ще се види и намери следното: 

1.Стените в коридора са изпръскани с кръвта на 

избитите хора, които са строили съкровищницата и са 

знаели за това скривалище. 

2.В първото помещение, като се тръгне по стъпалата, 

входът на което е зазидан с хоросан, се намират останките 

на съсечените в коридора хора. (В документа е посочена 

цифрата 78 - души убити). 

3.Във второто помещение, също зазидано с хоросан, 

Вълчан е съхранил оръжието, амунициите и дрехите, които 

е събирал, за да освобождава България от Османско 

робство. 

4.В третото помещение, навътре от стъпалата, което се 

намира на дълбочина около 20-25 метра от нивото на 

Люляковата горичка, на което за разлика от другите, входът 

му е зазидан с кал, (също както е градена стената пред 

главния вход), СЕ НАМИРА СЪКРОВИЩЕТО, 

СЪСТОЯЩО СЕ ОТ ОСЕМ ТОНА ЗЛАТО, НАКИТИ С 

БРИЛЯНТИ И МНОГО СРЕБРО, ПРЪСНАТО ПО ПОДА 

НА ПОМЕЩЕНИЕТО. 

5.Освен изброеното по-горе, в обекта ще се открие и 

основното му съдържание, което Вълчан е заварил и не го е 

отварял. Затова за него няма данни в документа. 

6.В стъклени буркани или шишета са съхранени ценни 

документи за историята на България и за станали събития по 

това време. 

7.Окачен на една от стените в подземието ще се намери 

„ЗЛАТЕН ПОРТРЕТ” или „ЗЛАТЕН БЮСТ” на този, който 

е строил обекта. 

8.В помещението със съкровището, на стената, има 

окачена една змия, изработена от злато и облепена със 

златни монети. Змията тежи около 40 килограма. ТАЗИ 

ЗМИЯ Е КАПАН – СМЪРТОНОСЕН АВТОМАТ! 

9.В подземията има гробници на големи личности – 

вожд или жреци. (В документа не е показано да са 

отваряни). 

10.На три различни места, близо до повърхността са 

заровени по около 100-150 килограма злато, за измама на 

тези, които са дошли да ограбят обекта. 

 

3. ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ СРЕЩУ ОГРАБВАНЕ 

 

Този, който е съхранил и запечатал това, което е 

оставил в обекта, е направил всичко възможно, за да не 

може бързо да се влезе в него и да се извади съкровището. 

Затова в документа е казано: 

1.Че  в подземията може да се влезе и да се стигне до 

съкровището САМО С „ЦАРСКА ВЛАСТ”, т.е. само със 

знанието и съдействието на държавата може да се разкрие 

обекта и да се влезе в него. Това означава, че не може 

внезапно да се влезе и бърза да се ограби. 

2.Във входовете към подземието, по коридорите, и при 

самото съкровище има изградени и поставени смъртоносни 

капани. 

3.В началото на главния вход, веднага зад преградната 

стена, има поставено нещо, КОЕТО ЩЕ ИЗПУСНЕ 

ОТРОВЕН ГАЗ! 

Затова изрично е упоменато, че като се стигне до 

главния вход и се събори преградната стена (белязаната с 

отвесно градените камъни) веднага всички да избягат далече 

и да се остави отворилият се вход да се проветрява най-

малко 48 часа – две денонощия. 

(б.а. – С устройството на автоматичните капани по 

входовете, по коридорите и при съкровището – общо 7 броя, 

и тяхното обезвредяване сме добре запознати, но по редица 

съображения, това ще го съобщаваме последователно при 

влизането в подземията). 

 

4. КАК ДА СЕ НАМЕРИ МЯСТОТО НА ОБЕКТА. 

 

Южно от село Копривец (Коприца), Русенско реката 

Каежик прави „лакет” – остър завой, който опира в пътя 

Русе – Попово. 

Точно на върха на този „лакет”, от другата страна на 

пътя, започва една единствена пътека, съществуваща от 

незапомнени времена, която извежда точно на най-високото 

място на местността „ЗМЕЙ-КАЛЕ”*. 

Там, на най-високото място има засадена ЛЮЛЯКОВА 

ГОРИЧКА, в района, във и около Люляковата горичка, СЕ 

НАМИРАТ ТРИ ГОЛЕМИ КАМЪКА, ПОСТАВЕНИ В 

ТРИЪГЪЛНИК. 

Това са основните белези на открито – общо шест броя, 

по които се установява, че точно там е мястото на търсения 

обект. 

Като се тръгне от Люляковата горичка право на 

ЮГОИЗТОК по наклона, на около 20-30 крачки надолу 

трябва да се търси първият „КВАРЦОВ КАМЪК”* с 

издялан кръст на дясната му страна. Такива, като него в 

района не се намират! Този е донесен от другаде. Като се 
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удари с желязо – пуща искри. Камъкът е поставен до дънера 

на едно дърво. Възможно е да е затулен от храсти. На лявата 

страна на камъка, като се гледа към кръста, трябва да има, 

издълбана в един четириъгълник – ЖЕНСКА ГЛАВА* 

Намери ли се този камък с кръста и женската глава – 

ЗНАЧИ ТОВА Е МЯСТОТО! Този камък е главният белег 

на обекта. По тази женска глава, издълбана на камъка, и по 

женския торс – гола до кръста жена, издълбана на камъка, 

затварящ един от подземните изходи, този обект в 

документите на Вълчан носи кодовото название – 

„ЖЕНАТА”. 

На около 20-30 крачки точно на савер от този камък с 

кръста и женската глава, поставен като основен белег, ЩЕ 

СЕ НАМЕРИ ДРУГ ГОЛЯМ БЯЛ КАМЪК С 

ИЗРИСУВАНО „СЛЪНЦЕ”. В документа той е отбелязан 

като „КАМЪКА СЛЪНЦЕ”*. 

Като се застане точно по средата между тези два 

камъка и се тръгне на запад, право нагоре, перпендикулярно 

на правата между тях, на високото място между люляците, 

ЩЕ СЕ НАМЕРИ И ТРЕТИЯТ КАМЪК*, КОЙТО ТАКА Е 

ИЗДЯЛАН, ЧЕ ПРЕДСТАВЛЯВА ПЛАНА НА САМИЯ 

ОБЕКТ – ФОРМАТА МУ! 

По плоските му страни отдолу и отгоре, с малки 

трапчинки са означени местата на помещенията в 

подземието. Този камък ще го намерите или изправен като 

паметник, или паднал, пък може и да е позаровен. Като се 

разрови почвата около него, на около 30-40 сантиметра 

дълбочина ще се открие бяла хоросанова замазка, дебела 

около една длан. Цялото скривалище е зоровено с дебел 

слой насип от дребни камъни и пръст, който отгоре е 

замазан с хоросановата замазка*. 

Реката, пътеката, Люляковата горичка, и тези три 

камъка, поставени в триъгълник СА БЕЛЕЗИТЕ НА 

ОТКРИТО, по които да се намери мястото, където е зоревен 

обекта. 

 

5. КАК ДА СЕ РАЗКРИЕ СКРИВАЛИЩЕТО И 

КАКВИ СКРИТИ БЕЛЕЗИ ИМА ПО СТЕНИТЕ И В 

НЕГО! 

 

 

Като се започне да се копае от ниското, от камъка с 

кръста и женската глава в посока към камъка „план”, ще се 

открие стена, ГРАДЕНА С ГОЛЕМИ КАМЕННИ 

БЛОКОВЕ, ЗИДАДНИ  С ХОРОСАН! 

ПО ТАЗИ СТЕНА ЩЕ СЕ НАМЕРЯТ ДВЕ СТРЕЛКИ 

– едната сочи надолу, а другата е хоризонтална и сочи на 

север. 

Тези стрелки сочат към местата на подземните изходи: 

хоризонталната стрелка към изхода от горния етаж, а 

отвесната към изхода от долния етаж. 

Двата изхода се събират в един тунел точно под 

мястото, където е бил камъка с кръста и женската глава и 

оттам надолу излизат от един изход. Но през тези входове 

не може да се влезе в подземието, ТРУДНО Е, И Е 

ОПАСНО ЗА ЖИВОТА! Тунелите са запълвани с пръст 

отвън навътре и така е направено, че на всеки метър ще 

става срутване и ще де дадат жертви. Изходите им вътре в 

подземието са маркирани и по маркировката ще се открият 

и ще се изчистят като краденци. 

Като се разкрие тази голяма стена със стрелките, ще се 

обикаля около нея и ще търси друга стена, различна, 

ЗИДАНА С КАЛ И ГРАДЕНА С РАЗБЪРКАНИ КАМЪНИ, 

СЪБИРАНИ ОТ ОКОЛНИЯ ТЕРЕН. Двете стени са много 

различни и не може да се сбъркат. 

Стената, ГРАДЕНА С КАЛ, е показана в документа, 

като предпазна стена пред входовете към подземията. Зад 

нея е и ЦЕНТРАЛНИЯТ ВХОД НА СКРИВАЛИЩЕТО, 

през който може да се влезе в него. 

Показано е още и това, ЧЕ АКО ТАЗИ СТЕНА Е 

ЗДРАВА И НЕРАЗРУШАВАНА, ТО ТОВА ОЗНАЧАВА, 

ЧЕ В ПОДЗЕМИЕТО НЕ Е ВЛИЗАНО И ВСИЧКО СИ 

СТОИ ТАКА, КАКТО ГО Е ОСТАВИЛ ТОЗИ, КОЙТО Е 

ЗАПЕЧАТАЛ ВХОДОВЕТЕ! 

Зад тази ПРЕДПАЗНА стена, ГРАДЕНА С КАЛ И 

РАЗБЪРКАНИ КАМЪНИ, има проход, водещ в един 

коридор, в който се намират входовете към подземията. 

ГЛАВНИЯТ ВХОД е зазидан с кал и има поставен 

белег „ЗИД ОТ ТУХЛИ, ИЛИ КАМЪНИ ГРАДЕНИ КАТО 

ТУХЛИ” (отвесно)! 

ДА СЕ ВНИМАВА: Когато се намери този белег и се 

събори преградната стена на входа, отвътре ще излезе 

отровен газ, който може да изтрови много хора! Затова е 

казано: „Като се събори стената, входът да се остави 

отворен да се проветрява две денонощия”. 

Като се влезе през главния вход, на пода, в дъното на 

малкото помещенийце ИМА ГОЛЯМА КАМЕННА 

ПЛОЧА! Тя може да е зарита с пръст. Да се търси като се 

разчиства до здрава земя! Тази каменна плоча се отваря 

отпред назад и се опира на стената в дъното. Под нея има 

отвор, през който се слиза по стъпала в подземието. 

НА ТОВА НИВО ВЕЧЕ СА ПОМЕЩЕНИЯТА И 

ТОВА, КОЕТО СЕ ТЪРСИ! На дълбочина повече от 20 

метра от повърхността. 

Цялото скривалище (съкровищница) е заровено с дебел 

слой от камъни и пръст, който най-отгоре е замазан с около 

една длан (10 сантиметра) бяла хоросанова замазка. Върху 

замазката е натрупано около половин метър чиста земя, 

върху която е посадена ЛЮЛЯКОВАТА ГОРИЧКА. 

Тези данни по документа, продиктувани ни от 

„Стареца”, ние изложихме устно и писмено по всички 

инстанции на държавата имащи отношение към подобни 

въпроси, още преди да се е започнало каквато и да е работа 

по разкриването на обекта. Входящ номер на документа в 

К.К. (Комитет за култура): 94-К-9/16,06,83. 

Михаил започна от местната партийна организация и 

ГНС в Стражица, Бяла и Русе, и стигна до археолозите от 

ОИМ, които го изгониха със заплаха за затвор. 

Аз поех щафетата по висшите инстанции, като 

започнах от БАН, АИМ, КК, ЦК на БКП, ДС /Държавен 

съвет/, МНО и Политбюро. 

Намериха се и журналисти, които се включиха в 

акцията, и в пресата. 

(б.а.: Поради това, че историите около разкриването на 

„Змей-кале” се развиваха в „Тоталитарно” време, и книгите 

ми са написани през годините от 1983 до 1988, което е 

отбелязано във всяка книга, и кореспонденцията е водена 

през същото време, то обръщенията в писмата и в 

разговорната форма, при диалозите е: „ДРУГАРЮ”! И 

името на Мустафа е Михаил! Сметнах, че за този етап това 

трябва да си остане така, а за новия етап, след 1990 година, 

„ДРУГАРЯТ” стана „ГОСПОДИН”, но отношението му към 

„Змей-кале” не се промени!... А „Михаил си върна името – 

„Мустафа”!) 

Съгласно закона за ПАМЕТНИЦИТЕ НА 

КУЛТУРАТА, ако се сондира мнението на оторизираните 
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археолози, и те декларират, че на определено място няма 

археологически обекти, то всеки гражданин може да си 

прави разкопки, при условие да не уврежда на природата. 

На основание на горното, като изчакаха близо месец 

след декларацията на археолозите от Русе – Станчев и  

Иванов, местните власти разрешиха да се направят пробни 

разкопки на „Змей-кале”. 

 

6. РАЗКРИВАНЕ НА ОБЕКТА „ЗМЕЙ-КАЛЕ” 

 

На 16 април 1983 година, след дълги уговорки, 

местните власти разрешиха да се направят пробни разкопки, 

за да се провери дали действително на посоченото място ще 

се намери нещо от това, което го пише в документа. 

Сформира се работна група с отговорник Михаил 

Узунов, който пръв донесе документацията за обекта. 

На около три километра по шосето южно от село 

Копривец, Русенска област, там където реката е правела 

завой, започва упоменатата в документа пътека*, която ни 

изведе на най-високото място на „Змей-кале”, в средата на 

разцъфтялата Люлякова горичка. 

На около тридесетина крачки югоизточно по склона 

открихме в храстите КВАРЦОВИЯТ КАМЪК С КРЪСТА И 

ЖЕНСКАТА ГЛАВА*. 

Право на север от него, паралелно на склона, пак на 

около тридесетина крачки, намерихме камъкът 

„СЛЪНЦЕ”*. 

Така както беше казано по данните, в средата на 

Люляковата горичка намерихме и камъкът „ПЛАН”*. 

Като разкопахме почвата пред него, на около 40-50 

сантиметра се показа бялата хоросанова замазка*, дебела 

около една длан. 

Оттук нататък вече, според указанията се налагаше да 

се започне копането. Групата беше готова за това. Михаил 

определи мястото и посоката на първите разкопки, 

разпредели хората по права линия и кирките заиграха в 

яките ръце на изпечените доброволци. 

Не се мина много и кирката на Анатолий издрънча на 

камък. 

─ Стой! – извика Михаил и се спусна към него. 

─ Ударих на твърдо, бате! – рече Анатолий, задържал 

кирката в положението, в което се е срещнала със стената. 

─ Оттук нататък вече няма да се копае, а ще се рови и 

всеки, който срещне камък, ще спира и внимателно ще 

разчиства около него! – Михаил пред всички даде заповед. 

В ранните часове на следобеда, под тънкия слой земя 

се показа бял насип от кариерна баластра и чакъл, който се 

оказа много дебел. Под него стената се показа с 

югоизточния си ъгъл*. Михаил разпредели хората вече по 

очерталият се ръб. Започна се разчистване на широк фронт. 

До края на работното време стената се оформи с големите 

си каменни блокове*, задани с хоросан. 

На другия ден отрано всички бяхме на обекта. 

Председателят на ГНС в Стражица разреши транспорт за 

извозване на работещите до обекта и линейка с лекар да 

дежури на обекта по време на разкопките*. 

Към групата за проучване се прикрепи и охрана от 

местните органи на МВР, с отговорник капитан Тодор 

Чотаклиев – р.и. в село Камен*. 

Ентусиазмът беше голям. Въпреки предупреждението 

никой да не разгласява за показалата се стена, мълвата, че на 

„Змей-кале” е открит старинен обект се разнесе 

мълниеносно. Там вече завардихме ранобудни любопитни, 

които разглеждаха разкритото, и пожелаха да се включат в 

работата. 

Започна се разчистване на широк фронт. На тези, които 

работеха до самата стена, бе наредено да не допуснат 

стената да бъде наранена с кирка, с лопата или с други 

изкопни инструменти. В ръцете им се появиха метли, с 

които изчеткваха пръстта по стената  и от корените на 

дърветата, обрасли по нея. 

─ Бате-е! – провикна се Анатолий – Ела да видиш! На 

стената има стрелка! 

Всички се втурнахме към него. Точно по правата линия 

между камъка с кръста и камъка „план”, плитко под земята, 

на камък с размер 40/40 сантиметра бе издялана стрелка, 

сочеща надолу*. 

На същият ред на зидарията, на известно разстояние на 

север от тази стрелка, видяхме другата хоризонтална 

стрелка, сочеща на север*. 

Съгласно указанията от документа продължихме да 

разкриваме тази стена по дължината й и да търсим другата, 

градена с кал и с разбъркани камъни, събирани от околната 

среда. Разкритата стена* стигна на дължина 54 метра и 4-5 

метра височина, в зависимост от здравия терен под нея. 

Проследихме извивката й*, до чупката в северния й 

край* и забелязахме, че формата й отговаря точно на 

извивките на камъка, посочен като план на обекта*. 

Стигнахме до северния край на стената*. 

Ръководейки се по „камъка план”, ние минахме от 

другата страна на Люляковата горичка – западната страна на 

обекта. Между безредно натрупаният насип от разнородни 

по големина ръбести камъни, кариерна баластра и чакъл, 

размесени с пръст, с който, дебел три и половина метра, 

насип е заровен целият обект, СЕ РАЗКРИ СТЕНА, 

ЗИДАНА С КАЛ*. 

В документа е казано: „Пред входовете към подземията 

е изградена предпазна стена, зидана с кал. Ако тази стена се 

окаже здрава и не разрушавана, това означава, че в 

поздемията не е влизано”. Стената, която разкрихме, беше 

здрава! На снимката*, там където сочи пръста, ясно личи 

разграничителната линия между безредния насип и стената, 

градена с кал! 

(б.а.: Тази стена, „зидана с кал”*, която първа 

разкрихме, се оказа една колона с размери метър на метър, 

изградена сред дебелият три и половина метра насип и 

издигната до повърхността, за да служи като белег за 

мястото на главния вход, който впоследствие открихме 

точно под тази колона, но на пет и половина метра 

дълбочина.) 

Като намерихме стената, градена с кал, и разчистихме 

насипа около нея, обсъдихме положението и решихме, че до 

тук, на този етап, нашата работа свършва. Каквото 

трябваше, ние го направихме! ДОКАЗАХМЕ, ЧЕ НА 

„ЗМЕЙ-КАЛЕ” ДЕЙСТВИТЕЛНО ГО ИМА ПОСОЧЕНИЯТ 

В ДОКУМЕНТА ОБЕКТ! По-нататък вече работата по 

разкопките и отварянето на подземието трябва да се 

извършва под непосредственото наблюдение и ръководство 

на компетентните специалисти – археолозите от 

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЯ И ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ и със 

специална охрана от МВР. 

Почистихме района на разкопките, събрахме всички 

намерени парченца от керамични съдове, пръснати из 

насипа и подредихме по местата им падналите от стената 

камъни. 
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Към 17 часа, на 26 април групата напусна обекта. На 

сборното място на шосето, където ни чакаше колата, към 18 

часа, се срещнахме със зам. Началника на МВР от гр. Бяла, 

придружен от инспектора на КАТ и един оперативен 

работник. Те носеха заповед за спиране на работата. 

─ Ние и без тази заповед спряхме и повече сами няма 

да работим! – им отговорих. – Каквото се искаше от нас, 

направихме го! НАМЕРИХМЕ НИШАНИТЕ, РАЗКРИХМЕ 

ОБЕКТА И ОТКРИХМЕ МЯСТОТО НА ГЛАВНИЯ ВХОД! 

Оттук нататък, без специалсти – археолози от Музей и 

подсилена охрана от МВР, НИЕ НЯМА ДА РАБОТИМ! 

─ Много добре сте направили! – отговориха другарите. 

─ Но все пак, всички ще трябва да подпишете тази 

заповед! – каза началникът от МВР. 

И така, на 26 април 1983 година, около 18 часа, на 

спирката край шосето, членовете на групата подписаха 

заповедта за спирането на разкопките. Още от същата вечер, 

на обекта въведохме нощно дежурство от членове на 

групата и охрана от МВР. 

Инспекторът от КАТ провери документите на 

шофьора, който ни извозваше и констатира, че за всичките 

дни, возил групата, има разрешение и редовни документи. 

От 27 април 1983 година – РАБОТАТА СЕ 

ПРЕХВЪРЛИ В СОФИЯ И АКТИВНО АЗ СЕ ЗАЕХ С НЕЯ! 

Първата ми грижа беше за запозная съответните 

оторизирани Държавни институти и инстанции, от които 

зависише продължаването на разкопките. 

Свързах се с научния сътрудник Копаров от БАН, 

който от доклада ми до академик Балевски беше запознат с 

проблема. Изслуша ме с интерес, но заяви, че това не е в 

обсега на БАН и ме препрати към Археологическия 

институт и Музей (АИМ) или Комитета за култура (КК). 

В АИМ разговарях надълго с научната секретарка на 

директора на иститута – археоложката Дияна Гергова. Тя ме 

свърза с професор Велизар Велков и с другите директори в 

института, с които проведох многократни разговори и 

поотделно и колективно с цялото ръководство на института. 

За отбелязване е, че всички висшестоящи личности от този 

най-висш археологически институт, не погледнаха сериозно 

на въпроса и излизаха срещу мене с едни и същи аргументи 

и с голямо усърдие се стараеха да ме убедят, че това е 

поредната „иманярска” история и че не трябвало да й се 

отдава такова голямо внимание. После научих, че всеки от 

тях, в дните на разговорите ни, е водил многкратни 

телефонни разговори с археолозите от Русе, които успяха да 

наложат становището, че това е „престъпна иманярска 

дейност”. 

Срещите и разговорите в КК с професор Пею 

Бербенлиев, Иван Кисьов и другите директори от отдела, 

завършиха пак в същия дух, че това е „престъпна иманярска 

дейност”! 

Накрая на разговора ми с акад. Д. Ангелов, той ми 

обясни, че за да може да предприеме нещо, то е необходимо 

да има някакво писмо до института, което той да резолира и 

да даде съответни разпореждания. 

Веднага след разговора ни аз написах такова писмо* и 

на 6 май 1983 година го заведох в архивата на АИМ. 

Същият ден археолозите в Русе бяха уведомени за 

писмото ми и на следващия (7май 1983 г.) във вестник 

„Дунавска правда” излезе статия от главния уредник на 

ОИМ, археологът Димитър Иванов*. Тази статия не само, че 

не е научна и полезна, но тя е и подсъдна! Внася неистини в 

историческата наука с цел да се заблудят висшестоящи 

държавни органи. Същият този автор, главният уредник на 

Окръжния археологически и исторически музей в Русе – 

археологът Димитър Иванов, само преди месец заяви, че ще 

си отреже и двете уши, ако там, на „Змей-кале” се намери 

дори само един исторически камък! а сега отведнъж откри, 

че още Шкорпил е знаел за тази крепост и я описал, и че тя е 

обявена за „паметник на културата” – (ДВ бр.75/1978, 

№22*). Братята Шкорпил действително са описали обявена 

за паметник на културата крепост, но изрично са отбелязали, 

че описаната крепост се намира в местността „КЪШЛА 

ДЕРЕ”, отстояща от „ЗМЕЙ-КАЛЕ” на повече от пет 

километра, останките на която и сега могат да се видят. 

Заинтригуван от мен, Председателят на Българското 

нумизматично дружество – Драган Върбанов, специално 

отиде на „Змей-кале” и донесе точни данни за разкритото. 

Като резултат от десетдневната ми активна дейност и 

разговори в София, на 9 май 1983 г, група журналисти от 

Българска телевизия, сп. Отечество и колеги от София, В. 

Търново и Бяла, посетихме обекта на „Змей-кале”. 

По предварителна уговорка, на срещата на 9 май 

дойдоха: Първият секретар на БКП в гр. Бяла – Бонев, и 

кметовете на селата: Копривец, Бойка, Камен и Стражица. 

Отговорни ръководители и оперативни работници от МВР 

Русе, Бяла и съответните села. Народният представител от 

Русе и още мнаго партийни и държавни дейци от окръга и 

района. 

Въпреки нашите многократни настоявания, 

археолозите от Русе, В. Търново и София, категорично 

отказаха да участват в това посещение. Даже не изпратиха и 

свой представител. 

Михаил Узунов, ръководителят на бригадата запозна* 

представителите на властта и журналистите с разкопките и 

какво представлява обекта „Змей-кале”. Еднородният 

разкопан материал от ръбести камъни, къриерна баластра и 

чакъл* показва, че обектът е нарочно заровен с този насип, 

дебелината на който достига до три и половина метра от 

нивото на Люляковата горичка. 

Оператор от Българска телевизия засне филм*. След 

разглеждането на обекта се проведе съвещание* на 

Партийните и държавни ръководители. След съвещанието, 

охраната от МВР* постави забранителни надписи на 

подстъпите към обекта*. 

 

С писмо от 10 май 1983 г, придружено с фотоалбума 

(*) – снимки от разкриването и посещението на „Змей-кале”, 

на 9 май 83 г, запознах Генералният секретар на ЦК на БКП 

и Председател на Държавния съвет, Тодор Живков, с този 

проблем*. 

С писмо 6121 от 30 май с.г. на ЦК на БКП, моето 

писмо, заедно с фотоалбума бе изпратено на професор Пею 

Бербенлиев – ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИТЕТА ЗА 

КУЛТУРА с копие до мен*. 

Междувременно, моето писмо от 6 май 1983 г. до АИМ 

София е било изпратено до директора на ОИМ в Русе, 

археолога Стоян Йорданов, с молба за проверка на място на 

посочения обект*. 

Директорът на ОИМ в Русе, Ст. Йорданов, от своя 

страна, отговаря на АИМ София, с писмо 273/25,05,1983*. С 

това писмо, единодушно със статията на главния уредник на 

ОИМ – археологът Димитър Иванов, от 07,05,83, във в. 

Дунавска Правда*, Ръководството на ОИМ Русе, 

ОБЯВЯВАТ ОБЕКТА НА „ЗМЕЙ-КАЛЕ” ЗА ИЗВЕСТЕН 

ОЩЕ НА КАРЕЛ ШКОРПИЛ И ОБЯВЕН ЗА ПАМЕТНИК 
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НА КУЛТУРАТА*, без да се съобразят, че публикацията в 

ДВ и описанията на Карел Шкорпил се отнасят за друга 

крепост, отстояща от „Змей-кале” на повече от пет 

километра и изрично отбелязано „В МЕСТНОСТТА 

КЪШЛА ДЕРЕ”, и без да го проучат или даже да се 

запознаят с него, го именуват: „КЪСНОАНТИЧНА 

КРЕПОСТ”. 

Димитър Иванов пък – главният археолог на музея, 

събира двата обекта в едно и декларира, че това е една и 

съща крепост, проснала се през пет дерета в Балкана, на 

площ повече от 25 хиляди хектара. 

Освен „Китайската стена”, не знам някъде по света да 

има такава голяма крепост.  Не съм срещал и в историята да 

има такова нещо. В писмото си те декларират, че на 

виновниците за разкриването на обекта ще бъде потърсена 

отговорност. Срещу групата откриватели бе заведено 

наказателно дело за „нанасяне на сериозни щети на 

исторически паметник”. 

Следствените органи и прокуратурата в Бяла, 

прекратиха делото, като неоснователно! Коментарът 

оставям на читателите! 

С това писмо и спубликацията във вестник „Дунавска 

Правда”, археолозите от ОИМ в Русе внесоха една неистина 

в Българската археологическа наука. Те дезинформираха и 

заблудиха висшестоящи държавни институти и инстанции и 

се стигна дотам, че академик Димитър Ангелов подписа 

писмо с невярно съдържание и заяви официално от висотата 

на мястото, което заема, че обектът „Змей-кале” НЕ Е 

НЕИЗВЕСТЕН НА БЪЛГАРСКАТА НАУКА!*. 

В СЪЩОТО ПИСМО 1006/22,08,1983 Г.*, АКАД. д. 

Ангелов дава описание, че крепостта е от ранна византийска 

епоха, и взема становища, КОИТО НЕ МУ ПРАВЯТ ЧЕСТ 

НА УЧЕН И АКАДЕМИК, НА СПЕЦИАЛИСТ ПО 

ВИЗАНТИЙСКА ИСТОРИЯ, и при това ДИРЕКТОР НА 

АИМ София, защото всичките му твърдения, обосновани на 

невярни и непроверени от него данни СЕ ОПРОВЕРГАХА 

ДО ЕДНО! 

С това писмо акад. Ангелов подведе и ПРЕЗИДИУМА 

НА БАН да пишат свое писмо Ж-60.65 от 15,09,0983 г до 

ЦК на БКП, също с НЕВЯРНО СЪДЪРЖАНИЕ, КАТО 

УТВЪРЖДАВАТ ВНЕСЕНИТЕ НЕИСТИНИ В 

БЪЛГАРСКАТА АРХЕОЛОГИЧЕСКА НАУКА НА 

БАЗАТА НА НЕВЕРНИ ДАННИ!*. 

ЕТО И НЕИСТИНИТЕ внесени в българската 

археологическа наука, на базата на тези писма: 

І. Цитирам:... „КРЕПОСТТА ПРИ с. Копривец НЕ Е 

НЕИЗВЕСТНА НА БЪЛГАРСКАТА АРХЕОЛОГИЧЕСКА 

НАУКА”. 

А се доказа, чи нито един от българските историци и 

археолози не е познавал и не познава този обект. НЕ СЕ 

НАМЕРИ НИТО ЕДИН ДОКУМЕНТ – НИТО ОТ 

МИНАЛОТО, НИТО ОТ НАСТОЯЩЕ ВРЕМЕ, В КОЙТО 

ДА Е ОПИСАН ТОЗИ ОБЕКТ НА „ЗМЕЙ-КАЛЕ” край село 

КОПРИВЕЦ. 

ІІ. Цитирам:... „Тя е спомената за пръв път от К. 

Шкорпил в опис на старините по течението на р. Русенски 

Лом”. 

Това не е истина, да не кажа чиста лъжа, защото 

описаната от К. Шкорпил крепост е съвсем друга и на друго 

място – в МЕСТНОСТТА „КЪШЛА ДЕРЕ”, а не на „Змей-

кале”. Това го установи специалната комисия от девет души, 

в които влизаха пет души археолози, която посети и двете 

места и установи, че това са два различни обекта! Там, в 

местността „КЪШЛА ДЕРЕ”, действително съществува 

всичко описано от К. Шкорпил: Широката стена, големият 

ров край нея и двете кули на двата й ъгли, и пр. (ДВ 

бр.75.1978 г*) А НА „ЗМЕЙ-КАЛЕ” НЯМА НИЩО 

ПОДОБНО! 

ІІІ. Цитирам:... „Крепостта е от ранновизантийска 

епоха”. 

Това пък съвсем не е вярно, защото разкопките 

доказаха, че разкритият обект на „ЗМЕЙ-КАЛЕ”, за който 

става дума, въобще НЕ Е КРЕПОСТ! 

ІV. Цитирам:... „Откритите две стени не дават 

основание да се счита, че зад вътрешната стена на обекта 

може да има вход”. 

Това твърдение ОКОНЧАТЕЛНО И БЕЗУСЛОВНО СЕ 

ОПРОВЕРГА ИЗЦЯЛО, защото между тези две стени се 

разкриха, предварително заявените по документа: 

1/ИЗВИВАЩ ПРОХОД, широк 2 метра*. 

2/КОРИДОР – широк 1,20 метра, висок 7,5 метра и 

дълъг 8,5 метра, в разкритата му част*. (Предполагаемата му 

дължина, според документа е около 12 метра). 

3/ВХОД – в основната стена на обекта, белязан със 

специално изграден нишан – отвесно зидани каменни плочи 

на ширина точно 120 см., толкова, колкото е широчината на 

коридора пред него*. 

Това е главният вход към подземията. От него излезе 

отровният газ /предварително заявен в документа, като 

смъртоносен капан/. Оставихме го неотворен, за да го 

покажем на археолозите, заедно с маркировката му, за да го 

видят и да се изследва от какво излезе отровния газ. 

4/Специална маркировка на пътя по който трябва да се 

разкрива обекта: Пред всяко забележително място ТРОЙКА 

ЧЕРВЕНО БОЯДИСАНИ КАМЪНИ. (САМО ТАЗИ 

МАРКИРОВКА, КОЯТО АРХЕОЛОЗИТЕ ПРОПУСНАХА 

ДА ВИДЯТ, Е ГОЛЯМА ЗАГУБА ЗА НАУКАТА. НЕ СЪМ 

ЧУЛ ДА ИМА ДРУГ РАЗКРИТ ОБЕКТ, ТАКА 

МАРКИРАН)*. 

5/Втори тунел в основната стена, висок 2 м. и широк 

0,80 м.*. 

По дължината на този тунел, на разстояние по на 1 м. 

са поставени смъртоносни капанаи*. Единият от тях 

обезвредихме. Останаха още два. На очерталият се свод на 

тунела, след падането на първия капан, ясно се виждаха 

клиновите камъни и големият ключов клинов камък*. 

Навътре в тунела, над втория капан, който ясно се 

очертава на снимката, също се виждат клиновите камъни, 

които поддържат целия свод на тунела, издържал 

изпитанията на годините *. 

V. Цитирам: ... „не може да се говори за скални 

хралупи, както се твърди в писмото на К. Марков.” 

„Не може да се говори...?” – НО ГИ ИМА! Това се 

доказва: 

Първо – от огромното количество дребни ръбести 

камъни, отпадъчен чакъл от кариера и кариерна баластра, с 

които е зарит целият обект с дебелина на насипа до три и 

половина метра – това е огромно количество отпадъчен 

материал от кариера, а в района близко наоколо такава няма. 

Тогава откъде е донесен! Естествено е изкопан от самия 

обект, за да се освободят помещенията. /Ярък пример са 

гъбарниците край село Красен, Русенски./ 

И второ: На видно място, вътре в обекта беше оставен 

един камък план, на който е показано – как са изкопани 

стаите в подземието*. 
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А когато влезем в подземията и „слепият” ще се убеди 

в това! 

VІ. Цитирам: „Няма основание да се приеме, че тук е 

била банката на Цялата Русенска област”. Академик Д. 

Ангелов може да има основание, но в документа изрично е 

посочено, че това е била съкровищницата на Русенска 

област. А на документ, по който до тук седемнадесет 

посочени данни и белези, без изключение, са се покрили с 

посоченото, е задължително да му се повярва, че останалите 

данни ще се потвърдят. 

VІІ. Цитирам: „...за евентуално наличие на злато и 

други ценни метали бе направено и геофизическо 

изследване, което даде отрицателни резултати”. 

Естествено, че ще даде отрицателен резултат! 

Разговарях лично с инженер Катовски от БАН, който прави 

тези изследвания. Той лично ми заяви, че апаратурата, с 

която работи лови злато и дава сигнал максимум до 2,5 м. 

при голямо количество и при изключително благоприятни 

условия може евентуално да покаже и до три метра 

дълбочина. 

─ Но тук съкровището е на повече от 20 метра под 

земята. Можете ли на тази дълбочина да уловите сигнал. 

─ Абсурд! Невъзможно е! Няма апарат, който да може 

да покаже на такава дълбочина! – беше категоричен той. 

─ А защо тогава дадохте заключение, че на „Змей-

кале” няма злато? Що за инженер сте? Защо не казахте, че 

апарата ви не лови на повече от три метра? – засякох го 

остро. 

─ Така ми бе наредено! – смутолеви той. 

Нима академик Д. Ангелов не знае с каква апаратура 

разполага БАН, или ще трябва да му се напомни, „ЧЕ 

НЕЗНАНИЕТО НЕ Е АРГУМЕНТ?” 

VІІІ. Академик Ангелов изтъква: „... че проучването на 

обекта изисква отпускането на съответни средства за 

разкопки и консервация...” 

НИМА ЗА РАЗКРИВАНЕТО НА ОБЕКТА ДО ТОЗИ 

ЕТАП И ЗА ДОВЪРШВАНЕ НА РАБОТАТА ДО КРАЙ, 

ВКЛЮЧИТЕЛНО И ЗА КОНСЕРВАЦИЯТА, И ПЛЮС 

ЗАПЛАТИТЕ НА ЗААНГАЖИРАНИТЕ ЗА ТОВА 

АРХЕОЛОЗИ – НЯКОЙ МУ Е ИСКАЛ ПАРИ? ВСИЧКО 

ПОЕМАХМЕ НИЕ! 

Поставянето на въпроса за средствата, в този случай е 

опит да се отклони вниманието от главната цел! Работата на 

обекта се започна и можеше да се завърши да край без да се 

иска от Държавата нито един лев! А при отварянето на 

подземията можеха да постъпят огромно количество 

средства. ПРЕСТЪПЛЕНИЕ Е, спрямо Държавата и 

българския народ. НА ТОЗИ ЕТАП – при разкрит уникален 

обект, и когато не се искат пари – ДА СЕ ПОСТАВЯ ТОЗИ 

ВЪПРОС! 

Този уникален старинен обект, разкрит и устроен, като 

туристическа атракция, на главната магистрала София – 

Русе – Варна, не само щеше да си плати всички разноски по 

разкриването и консервацията му, но щеше да носи печалба 

и слава на България и да се гордеем с него, като го 

показваме на цял свят. 

ІХ. Накрая академик Ангелов завърши с мисълта: „...че 

при наличието на голям брой археологически паметници от 

ранновизантийската епоха, проучването на обекта на „Змей-

кале” „НЕ БИЛО ЦЕЛЕСЪОБРАЗНО”!?! 

─ Да, не е „целесъобразно” да се отворят едни 

подземия, на които си стигнал до вратите им, и за които се 

посочва, че освен съкровища има и ценна историческа 

документация за България?! И това го твърди историкът – 

акад. Д. Ангелов, ДИРЕКТОРЪТ НА АИМ? – ТОВА НЕ 

МОГА ДА ГО ПРОУМЕЯ! 

 

Само на една страница в писмото си, акад. Ангелов 

внася 9 /девет/ неистини в българската археологическа 

наука и сам опровергава себе си – че милее за ценностите на 

България! И това го прави от висотата на поста, който заема 

– АКАДЕМИК, ДИРЕКТОР НА АИМ В София. Какво 

остава за по-нисшите?... 

 

 

ПЕТА ЧАСТ 

 

Като резултат от писмото ми до Председателя на 

Държавния съвет, придружено с фоторепортажа ми от 

обекта, и след многократните ми срещи и разговори с 

отговорини Партийни и държавни служителеи и 

археолозите от АИМ, на 25 май 1983 г. ръководството на 

АИМ взе решение да изпрати специалисти археолози на 

„Змей-кале”, които да проучат разкритото и на място да 

решат какво да се прави. 

От София, от АИМ, беше командирована секретарката 

на акад. Д. Ангелов, археоложката н.с. Дияна Гергова, а от 

Русе – Главният уредник на ОИМ, археологът Димитър 

Иванов и зам. Директорът Д. Станчев, също археолог. 

Аз получах пълномощно* от ЦС на БНД /Българско 

нумизматично дружество/, с право да пръсъствам при 

отварянето и проверката на съдържанието на обекта край гр. 

Бяла. 

Пристигнали на „Змей-кале”, след основно оглеждане 

на разкритите стени на обекта, вниманието на 

специалистите беше съсредоточено върху разкритата част от 

стената, зидана с кал (колоната), която ясно се отделяше от 

заобикалящият я насип от камъни , баластра и чакъл*. 

За да могат да преценят правилно, специалистите 

наредиха да се направи пробна копка около разкритата стена 

и да се разчисти почвата на запад от нея в продължение на 

три метра. Главният археолог на ОИМ в Русе Д. Иванов, 

посочи точно мястото, където да се разкопае, и заедно с 

гостите от София се оттеглиха в Мотела. 

При тази пробна копка се установи, че тази „стена” е 

една колона около метър на метър, издигната сред дебелия 

насип. При разчистване на почвата, западно от нея, поради 

наклона на терена, на дълбочина по-малко от метър се 

натъкнахме на ръба на стена, градена от разбъркани камъни 

и зидана с кал. Бързо разширихме разкопаването по ръба на 

стената и като разчистихме насипа, пред нас се показа 

търсената стена, „градена с кал и разбъркани камъни”, 

обявена, по данните от документа, като „предпазна стена” 

пред входовете към подземията. А колоната отгоре се оказа 

„белег за мястото на централния вход”. 

Настроението се повиши до най-високия градус и 

всички до един се включихме в разчистването на насипа, 

докато окончателно се убедим, че това е търсената стена 

„градена с кал”. 

На следващия ден, отрано всички бяхме на обекта. 

Задачата беше да се разкрие стената. Започнахме на по-

ниско ниво и на около три метра от показалият се ръб на 

стената. Нареждането беше: „Да се разчиства само онова, 

което само се свлича (това означаваше, че е от насипната 

маса), и в никакъв случай да не се употребяват кирките, с 

които можеше да се увреди здравата стена!”. 
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Докато специалистите и археолозите от комисията 

пристигнат от Русе и обядват в Мотела с гостите от София, 

стената беше оголена на височина четири метра и на 

дължина около 12 метра*. Тя се оказа здрава и 

неразрушавана, което означаваше, че в подземията не е 

влизано и всичко си стои така както е оставено. 

В основата на разкритата част, Анатолий забеляза, че 

пред една пролука в стената, като разчиствал, прахта се 

раздухвала*. Запалих един вестник и го поднесох към 

пролуката*. 

В миг пламъкът промени посоката си  всмукван от 

струята въздух*. По-голямо доказателство, че зад тази стена 

има нещо, не можеше и не трябваше да се търси. 

Когато гостите се изкачиха на „ЗМЕЙ-КАЛЕ”, всички 

се изненадаха, като видяха новоразкритата стена „градена с 

кал”. 

─ Какво е това?... – изкрещя археологът Димитър 

Иванов. – Кой ви разреши да разкривате цялата стена? 

─ Ха!... И таз хубава!... – възкликнах аз. – Та нали 

вчера, Вие наредихте да се направи пробно разкопаване за 

да се разкрие „СТЕНАТА ГРАДЕНА С КАЛ” и да се покаже 

на комисията! Даже определихте и мястото за разкопките – 

три метра западно от колоната! ЕТО ТОВА Е ОБЯВЕНАТА 

ОТ НАС ПРЕДПАЗНА СТЕНА, ПРЕД ВХОДОВЕТЕ КЪМ 

ПОДЗЕМИЯТА! 

─ Аз не съм казвал да се разкрива цялата стена! 

─ А как щяхме да я покажем на комисията?... Нима 

трябваше камък по камък да я разкриваме пред нея, и да 

губим времето на толкова хора? ВИСШИ ПАРТИЙНИ И 

ДЪРЖАВНИ РЪКОВОДИТЕЛИ И НАРОДНИ 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ?... 

─ Стига спорове! – намеси се Бонев, Първият секретар 

на БКП в Бяла. – Марков, това ли е стената, за която ми 

говорù? 

─ Точно тя, Др. Бонев. 

─ Какво трябва да се направи сега? 

─ Трябва да се пресече тази стена, за да се стигне до 

входовете на подземието! 

─ Кой трябва да го направи? 

─ Това ние ще го направим, но специалистите 

археолози трябва да си кажат думата! 

─ Другари, археолози, имате думата! – като на 

събрание обяви партийният секретар. 

Това внесе оживление на всички присъстващи на 

обекта. 

Археолозите: н.с. Дияна Гергова от АИМ София, и 

Иванов – гл. археолог и завеждащ археологическия отдел в 

ОИМ Русе, обсъдиха с Михаил Узунов данните от 

документа, донесени от него, които едни след други се 

потвърждават и покриват с действителността*. 

Установи се окончателно, че тази, различна от другите 

стени, е търсената „ЗИДАНА С КАЛ СТЕНА”, изградена 

като предпазна пред входовете към подземието на обекта*. 

Археолозите се консултираха и с държавната власт в 

лицето на кмета на село Копривец, Русенски окръг, Ангел 

Ангелов, в чието землище се намира обекта, и който 

наблюдава разкопките от самото им начало*. 

След обстойно разглеждане на разкритата, градена с 

кал стена, както и издигната сред насипа колона, оставена 

като белег, и обсъждане на данните от документа, 

археолозите от София и Русе, след продължително 

съвещание и консултации, решиха и обявиха: 

РАЗКОПКИТЕ ДА ПРОДЪЛЖАТ КАТО СЕ ПОЧНЕ ОТ 

ТАЗИ КОЛОНА НАДОЛУ И ЦЯЛАТА СТЕНА ДА СЕ 

ПРЕСЕЧЕ С ШИРИНА НА ИЗКОПА ОКОЛО МЕТЪР И 

ПОЛОВИНА!* 

(б.а.: Този (засниман) момент е забележителен и с това, 

че в момента, стоящият зад археолога Д. Иванов от Русе, с 

блузата на квадрати – Сабри, подвикна на турски на 

Димитър – на кръста на който висеше туристически нож: 

─ Димитре, дай ножа да отрежа ушите на този, дето се 

кълнеше, че тука няма да намерим нищо. 

Иванов знае турски и като чу тия думи, инстинктивно 

се хвана за ушите. Светкавично използвах мига и щракнах с 

апарата. Това е и причината снимката да е наклонена). 

След взетото решение археолозите наредиха на 

работниците да започнат изкопа* (На снимката се вижда 

горе в ляво археоложката н.с. Дияна Гергова, дала 

указанията за работа, да се отстранява и наблюдава 

отстрани). 

Разкопките и разчистването на стената се извършва под 

непрекъснатото наблюдение и контрол на археолозите*, 

наблюдавано и от дошлите на обекта Партийни и Държавни 

отговорни ръководители от Стражица, Русе, Бяла, София и 

околните села*. 

На дълбочина три и половина метра от повърхността, 

след разчистването на безредно натрупаният насип – пълнеж 

от различни по големина ръбести камъни, чакъл, кариерна 

баластра, строителен материал (отпадъчен изсъхнал 

хоросан) и пръст, се стигна до изгладена и замазана с 

хоросан площ*. Разкри се площадка, замазана с хоросан и 

двете стени се разграничиха ясно една от друга, не свързани, 

с пролука помежду им*. 

Едната, тази от вътрешната страна – градена от големи 

каменни блокове /както тези от източната страна на обекта/, 

зидана с хоросан и отгоре замазана с хоросанова замазка, и 

другата, от външната страна, градена от разбъркани камъни 

и зидана с кал. Това е предпазната пред входовете стена 

градена с кал*. 

От това ниво нодулу, впоследствие се разкри високият 

седем метра и половина коридор, в който са двата входа към 

подземието! 

 Площадката с хоросан се оказа част от покрива на 

подземието, върху който е нанесена дебела хоросанова 

замазка и целият е заровен с три и половина метра насип. 

Тук, на този етап на разкопките, се появи директорът 

на Окръжния исторически мезей /ОИМ/ и директор на 

„КУЛТУРНО И ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО” в Русе – 

Стоян Йорданов*. Намеси се в разкопките и забрани на 

работниците да работят повече. Събра археолозите и 

партийния секретар на музея в Русе – главен уредник на 

музея, археоложката Надя Стоянова, на закрито, охранявано 

от милицията събрание*. След повече от два часа заседание, 

изготвиха протокол*, който прочетоха пред работниците на 

обекта*, като обвинителен акт за престъпление и заплаха за 

съдебна отговорност срещу тези, КОИТО ДОНЕСОХА 

ИНФОРМАЦИЯТА и в продължение на месеци чукаха от 

врата на врата по държавните институти и инстнции – от 

най-нисшите до най-висшите, и търсеха – „КЪДЕ Е 

ДЪРЖАВАТА”, за да й предадат това безценно съкровище. 

И когато, след дълги мъчения, безсънни нощи, ходене по 

мъките и огромен доброволен безплатен труд по 

ракриването на обекта под ръководството и контрола НА 

СЪЩИТЕ ТЕЗИ АРХЕОЛОЗИ СЕ УСТАНОВИ 

БЕЗСПОРНО НЕГОВОТО СЪЩЕСТВУВАНЕ И СЕ 

СТИГНА ДО ОТВАРЯНЕТО МУ, ОТВЕДНЪЖ 



  
111111  

„ДЪРЖАВАТА” се появи в лицето на директора на КИН и 

директор на ОИМ в гр. Русе – археологът Стоян Йорданов* 

и сложи ръка на обекта, спря работата и се закани да вкара в 

затвора неговите откриватели и тези, които донесоха 

информацията и търсеха начин да я предадат на държавата. 

Същият този директор на музея, Стоян Йорданов, само 

преди три месеца, когато Михаил Узунов отиде при него в 

Окръжния музей в Русе, да се моли да приемат носените от 

него данни за обекта и да му помогнат, заедно да го 

намерят, и под тяхно ръководство да го разкрият, ЗАЯВИ, 

ЧЕ ТАМ, НА ТОВА МЯСТО, НА „ЗМЕЙ-КАЛЕ”, НЯМА И 

НЕ МОЖЕ ДА ИМА НИКАКЪВ ИСТОРИЧЕСКИ ОБЕКТ 

И, ЧЕ ТОВА СА САМО ПРАЗНИ ИМАНЯРСКИ 

ИСТОРИИ!... 

Работата бе спряна на 28 май 1983 година*! 

Там, където на снимката се вижда забит лоста, е 

пролуката между двете стени,  а на около метър и половина 

по-ниско се разкри знакът на глания вход, точно под 

колоната, зидана с кал. 

Обектът се изостави разчистен и подготвен за 

злосторниците!...* 

 

ШЕСТА ЧАСТ 

 

На 30 май 1983 година отправих ново писмо до ЦК на 

БКП до Генералния секретар и Председател на Държавния 

съвет – Тодор Живков, придружено от втори албум с 21 

фотографии от разкопките*. 

Във втората част на писмото* апелирам за бързо и 

срочно продължаване на разкопките, за да се довърши 

работата до край, да се провери съдържанието на 

подземията и да се прибере в България и останалата у 

Стареца документация за скривалищата на Вълчан войвода, 

предлагана ни безвъзмездно, като заявявам: „АКО Е 

НЕОБХОДИМО ДА СЕ НАКАЖЕ НЯКОЙ ИЛИ ЦЯЛА 

ГРУПА ГРАЖДАНИ ЗА ТОВА, ЧЕ ИСКАМЕ ДА 

ПРЕДАДЕМ НА ДЪРЖАВАТА ЕДНО ГОЛЯМО 

СЪКРОВИЩЕ, СЪХРАНЕНО В УНИКАЛЕН, НЕПОЗНАТ 

НА БЪЛГАРСКИТЕ АРХЕОЛОЗИ ОБЕКТ И ЕДНА 

ОГРОМНА БЕЗЦЕННА ДОКУМЕНТАЦИЯ, ТО 

НАКАЖЕТЕ ГИ, КАКТО СЕ ПОЛАГА, НО ДОВЪРШЕТЕ 

РАБОТАТА ДО КРАЙ И ПРИБЕРЕТЕ ТАЗИ 

ДОКУМЕНТАЦИЯ, ПЪК ПОСЛЕ БЕСЕТЕ, АКО ЩЕТЕ! ... 

По-нататък пояснявам и кодовите наименования на 

скривалищата на Вълчан войвода. 

И това мое писмо, придружено с фотоилюстрациите, 

веднага се изпраща на Зам. Председателя на Комитета за 

Култура проф. Пею Бербенлиев*. 

Уведомен от ЦК на БКП, че моите писма се препращат 

в КК и като разбрах, че оттам се потулва работата, написах 

лично писмо до професор Пею Бербенлиев*. 

С това писмо исках и лична среща-разговор с проф. 

Пею Бербенлиев. 

Като не получих отговор, писах писмо до Заведущ 

Отдел Култура в ЦК на БКП – Любомир Павлов, към което 

приложих копие от писмото ми до П. Бербенлиев. 

На 09,07,1983 г. получих копие от писмото на проф. 

Пею Бербенлиев до отдел Култура на ЦК на БКП – 

146/05,07,83.* 

В това писмо най-напред се заявява, че случаят с 

обекта край с. Копривец им е добре известен. След това се 

хвърлят упреци срещу мене, с намек за нечести користни 

цели и за твърдения, не отговарящи на истината. После се 

правят описания какво представлява обекта край с. 

Копривец. Цитирам: „Късноантичната /ранно-византийска/ 

крепост край с. Копривец – Русенски окръг е известна още 

на Карел Шкорпил, който я отбелязва на стр. 11 в „Опис на 

старините по течението на река Русенски Лом” /София, 1914 

г./. В Държавен вестник бр. 75 от 1978 г, същата крепост е 

обявена за паметник на културата...”. 

По-нататък, пак цитирам: „Ясно е, че в конкретния 

случай не може и да става дума за откриване на уникален и 

неизвестен за археологическата наука обект. Нещо повече. С 

обявяването й за паметник на културата, крупостта е 

поставена под защитата на закона за паметниците на 

културата и музеите. /ДВ, бр. 29 от 1969г/ 

Изумен съм!... Недоумявам!... Как може Зам. 

Предеседател на Комитета за култура и Директор на 

Културно историческо наследство към КК, професор Пею 

Бербенлиев да се подписва под такива НЕИСТИНИ?!? И то 

не пред кого да е, а пред ЦК на БКП?!? 

Късноантичната крепост, за която говори директорът 

на КИН, проф. Пею Бербенлиев, (вече я описах при 

коментара на писмото на академик Д. Ангелов, Директор на 

АИМ София) действително съществува и именно тя е 

описана от К. Шкорпил през 1914 год., но там изрично е 

упомената, че се намира в местността „КЪШЛА ДЕРЕ” 

отстояща на пет км. От „ЗМЕЙ-КАЛЕ”. Но още нещо: В 

описанията на К. Шкорпил е казано изрично, че „крепостта 

е разрушена до основи и е обрасла с гора”. Как тогава, 

питам аз: „ТАЗИ РАЗРУШЕНА ДО ОСНОВИ КРЕПОСТ И 

ОБРАСЛА С ГОРА, ЩЕ ИМА ЗДРАВ ПОКРИВ И ТО 

ЗАМАЗАН С ХОРОСАНОВА ЗАМАЗКА И ЗАРОВЕН С 

ТРИ И ПОЛОВИНА МЕТРА НАСИП, И 4-5 МЕТРА 

ВИСОКА, ТРИ МЕТРА ШИРОКА И 54 м. ДЪЛГА СТЕНА, 

ГРАДЕНА ОТ ГОЛЕМИ КАМЕННИ БЛОКОВЕ СПОЕНИ 

С ХОРОСАН, КОЯТО „ИМАНЯРИТЕ” СА РАЗКРИЛИ, И 

НА КОЯТО СА НАНЕСЛИ НЯКОЛКОКРАТНО 

ЗНАЧИТЕЛНИ ПОРАЖЕНИЯ, КОИТО Я ЗАСТРАШАВАТ 

ОТ СРУТВАНЕ? МОЖЕ ЛИ НЕЩО РАЗРУШЕНО ДО 

ОСНОВИ ДА СЕ СРУТИ НАНОВО И ТО 

НЯКОЛКОКРАТНО?!? ПРИ ТОВА В ЕДИН КРАТЪК 

СРОК, ИЗМЕРВАН В ДНИ?... 

Но, както казах, за това вече писах! 

Ето от къде е дошла заповедта до инженер Катовски да 

даде заключение, че на „Змей-кале” няма данни за 

съкровище. 

Ето откъде (Писмото на П. Бербенлиев до ЦК на БКП*) 

е бил заблуден и академик Д. Ангелов, за да подпише писмо 

с невярно съдържание. Но това не го оправдава! ЖАЛКО! 

На 18,07,1983 г. с писмо от десет страници отговорих 

на професор Пею Бербенлиев, на неговото писмо до ЦК на 

БКП. Копие от писмото изпратих на Любомир Павлов*. 

С това писмо давам обоснован отговор, подкрепен и с 

календарна справка, на въпросите, които поставя 

Бербенлиев, и на дезинформацията, която поднася на 

висшестоящите инстанции. В предните страници на книгата 

ми съм писал за становището ми по тези въпроси. Данните 

съм извлякъл от ежедневните записки по време на 

разкопките и преди тях, които съм оформил и ще се 

отпечатат в отделна книжка под заглавие: „ИСТОРИЯТА 

НА ЕДНИ РАЗКОПКИ”. 

На 04,08,0983 г., получих писмо 612/29,07,83. от отдел 

Култура при ЦК на БКП, подписано от Първи зам. Зав. 

Отдел К. Бояджиева, с което ме уведомяват, че моето писмо 

е изпратено в БАН и в КК за проучване*. 
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В отговора на КК, подписан пак от П. Бербенлиев, още 

се твърди, че обектът на „Змей-кале” е описаната от К. 

Шкорпил крепост, обявена за паметник на културата, ДВ бр. 

75 от 1978 г.**. 

В това писмо, вече официално се потвърждава, че 

ръководството на Русенски окръг действа по препоръка от 

КК в София. 

Цитирам: „ПО НАША ПРЕПОРЪКА И В 

СЪОТВЕТСТВИЕ СЪС ЗАКОНА ЗА ПАМЕТНИЦИТЕ НА 

КУЛТУРАТА И МУЗЕИТЕ, РЪКОВОДСТВОТО НА 

РУСЕНСКИ ОКРЪГ Е ПРЕДАЛО СЛУЧАЯ НА 

СЛЕДСТВЕНИТЕ ОРГАНИ”. 

На личната среща – „разговор”, която имах с проф. 

Пею Бербенлиев, той с гордост заяви, че предаването на 

случая на следствените органи е по негова лична препоръка. 

Изправени пред един непознат на българската 

археологическа наука обект, нашите археолози, от най-

нисшите до най-висшите, нямаха смелостта (или по други 

користни причини), да признаят честно, че за пръв път се 

срещат с такъв цялостно и идеално запазен старинен обект с 

покрив, отгоре замазан с хоросан. Не само това. Те 

направиха и продължават да правят всичко възможно (даже 

и това, което не е по силите им) само и само да докажат, че 

такъв обект не съществува, и че това е една от „поредните 

пределно ясни им иманярски истории!”. ЗА ДА МОГАТ 

ПОСЛЕ, НАСАМЕ, ТАЙНО ДА ГО ОГРАБЯТ! 

Само на това може да се отдаде и факта, че те най-

безотговорно изоставиха обекта на произвола на 

природните ерозии и на свободен достъп от „иманяри”, 

които не закъсняха да се възползват от случая. Не само това! 

Те забраниха и на откривателите на свои разноски и с 

доброволен труд да направят солидна ограда и покрив над 

обекта, за да го запазят от разрушаване и от иманярски 

набези, до окончателното му разкриване и консервирането 

му. Причината може би е и тази, че обектът е открит и 

описан от други и вече не представлява „научен” интерес за 

тях. (Писмо до кмета на с. Копривец, за съхраняването на 

обекта*). 

Но обектът като уникален, съществува! Той е там, на 

„Змей-кале”, край село Копривец, Русенско и който и да се 

позаинтересува – може свободно да отиде и да го види, пък 

и да копне, ако е мераклия! А когато го види, особено ако е 

специалист, веднага възкликва: „Нима е възможно такова 

нещо? Русенските археолози да изоставят такъв обект?... Та 

това е нещо уникално!... 

Но фактът е налице! За Русенци, пък и за Комитета за 

култура, и за АИМ в София, този обект не съществува!... 

Уверен напълно в истинността на данните от 

документа, потвърждаващи се без изключение – на терена 

се откриха всички посочени нишани! И твърдо убеден, че 

върши полезна за народа ни работа, и в интерес на 

Българската държава, Михаил Узунов (Мустафа Хасанов) се 

обърна с писмо към членовете на Политбюро на ЦК на 

БКП*. 

Като ги запознава със съдържанието на обекта, Михаил 

моли да се довърши работата на „Змей-кале” и да се прибере 

в България и останалата документация, която Старецът 

предоставя безвъзмездно, като дар на българския народ. 

С писмо 13672, Обединената приемна на ДС и МС 

изпраща в КК до дир. П. Бербенлиев, обръщението на 

Хасанов адресирано до члена на Политбюро на ЦК на БКП 

Станко Тодоров*. 

Председателят на МС и Член на Политбюро, Гриша 

Филипов и някои други членове на ПБ, получили 

обръщението на Хасанов, лично се обадиха на Пею 

Бербенлиев и разговаряха с него по този въпрос и 

настояваха работата да се продължи до отварянето на 

подземията. За което Бербенлиев ме обвини на личната ни 

среща, че съм занимавал и членовете на Политбюро с тази 

иманярска история. 

С писмо 8404/09,08,1983 г. отдел Култура на ЦК на 

БКП, уведомява М. Хасанов, че писмото му е изпратено за 

проучване и проверка в БАН и Комитета за култура*. 

Междувременно М. Хасанов многократно ходи в КК и 

настоява за лична среща с Бербенлиев, но той отказва да го 

приеме. 

На случайната им среща в коридора на КК пред 

кабинета на Бербенлиев, където Хасанов е чакал, както 

Хенрих VІ пред приемната на Папата (на тази среща става 

свидетел и Иван Кисьов, един от заместниците в отдела), 

Бербенлиев се отнася много грубо с Хасанов, категорично 

отказва да го приеме и изслуша и го предупреждава повече 

да не го занимава с иманярски истории, като го заплашва 

със съдебна отговорност и затвор. 

Изгонен от Комитета за Култура, Хасанов се обръща за 

съдействие към Председателя на Българската народна банка 

/БНБ/ професор Веселин Никифоров, с писмо от 10,08,0983 

г, което бе лично предадено на секретаря Хараламбов, на 

БНБ, на 11,08,83*. 

На 12,08,83 г., с писмо 72/12,08,83 г., БНБ препраща 

писмото на Хасанов, пак в КК, което стига до Иван Кисьов и 

се задържа от него*. 

Заведено в Комитета за култура под 94-К-14/11,08,83 

год., М. Хасанов подава молба – предложение за 

регистриране на НОВООТКРИТ ИСТОРИЧЕСКИ 

ПАМЕТНИК, край с. Копривец. 

Като приложение към молбата, той дава, още веднъж, 

подробно описание за това какво представлява обекта и 

какво има в него, като описва помещенията в подземието и 

какво съдържа всяко от тях*. 

С писмо 172/01,09,83 г., подписано от П. Бербенлиев, 

Комитета за култура отговаря на Държавния съвет на писмо 

13672/20,07,83 г*.. 

А с друго писмо 178/06,09,83 г. Иван Кисьов пише на 

Хасанов, че КК е отговорил на двете му писма – до Станко 

Тодоров и до проф. Никифоров*. 

С това писмо (172/01,09,83) Комитета за Култура 

продължава да дезинформира (да лъже) Държавния съвет на 

ПБ на ЦК на БКП, като в същия дух и със същите аргументи 

заявяват, че тази късноантична (ранновизантийска) крепост 

„ИМ Е ПРЕДЕЛНО ИЗВЕСТНА” и пр. въпреки, че това не 

може да бъде „КРЕПОСТ”, зарита под земята с 3,5 м. дебел 

насип. Тази малка площ от около 400 кв. м. заедно с три и 

четири метровите дебели стени, с които е обградена, и 

всичко това заровено и скрито под земята, като са поставени 

специални нишани за намирането му и маркировка на пътя 

към подземието, може да бъде всичко друго, но и не това, 

което го нарекоха археолозите! 

В това писмо се прибавя и нов елемент, цитирам: 

...”Открита е само една колективна находка бронзови 

монети от VІ век, която потвърждава датировката на 

паметника, направена от археолозите”. 

/б.а. относно находката на монетите: Мястото – под 

един голям камък, който предните дни работниците бяха 

обърнали от стената в Люляковата горичка и беше съвсем на 
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повърхността на земята. Начинът за намирането на тази 

находка, и споделената мисъл на археолога Димитър 

Иванов, намерил находката насаме с н.с. археоложката Д. 

Гергова от София, дочута от един от работниците и 

изтъкната пред всички присъстващи на обекта, включително 

и Илия Наумов от КК София: 

„С ТИЯ МОНЕТИ ТРЯБВАШЕ ДА ИЗМИСЛИМ 

ДРУГ ВАРИАНТ”?!? Тези думи будят съмнение за 

коректността на археолога и за това – „ДАЛИ 

ДЕЙСТВИТЕЛНО ТАМ Е НАМЕРЕНА ТАКАВА 

НАХОДКА?... ИЛИ ТЯ Е ПОСТАВЕНА ОТ НЕГО САМИЯ, 

ЗА ДА СЕ НАМЕРИ КАТО СТАРИНА И НЕГОВО 

ОТКРИТИЕ, ЗА МАРКИРАНЕ НА ДАТИРОВКАТА, ЗА 

КОЕТО Я ИЗПОЛЗВАХА! Защото: 

1.Мястото, където бе намерена находката, още през 

първите дни на работа на обкта, беше предварително 

разкопано (там открихме хоросановата замазка) и камъните 

бяха разместени от работниците. Тогава там, под този камък 

нямаше нищо! 

2.Това, че находката бе намерена (и стояла там близо 

1500 години) скрита само под един подвижен камък, който 

беше разместен от леглото си и претърсен в първите дни от 

инж. Катовски, с неговата апаратура – ПОКАЗВА 

ЛЕКОМИСЛИЕТО НА АРХЕОЛОГА Д. ИВАНОВ, КОЙТО 

ТВЪРДИ, ЧЕ САМО КАТО ПОДМЕСТИЛ (и то сам) ТОЗИ 

ГОЛЯМ КАМЪК, ОТДОЛУ НАМЕРИЛ МОНЕТИТЕ!  И то 

забележете: „ЧИСТИЧКИ И ИЗМИТИ!” „ТАКА НА 

КУПЧИНКА, КАКТО ГИ Е СКРИЛ СТОПАНИНЪТ ИМ 

ПРЕДИ ПОВЕЧЕ ОТ 13 ВЕКА!” 

Е, то бива лъжи, но чак пък толкоз, да смята, че освен 

него, хората от Политбюро на ЦК на БКП и ДС, пасат трева? 

ТОВА НЕ ГО РАЗБИРАМ! 

3.Тази споделена мисъл: „ЗА ДРУГ ВАРИАНТ С ТЕЗИ 

МОНЕТИ”!?!... 

Тези три елемента дават достатъчно основание за 

съмнения в „ЧИСТОПЛЪТНОСТТА В ПОВЕДЕНИЕТО НА 

АРХЕОЛОГА”! 

Междувременно, докато се пишеха и разпращаха по-

горе цитираните писма, аз провеждах нееднократни срещи и 

разговори със служители от АИМ в София, със специалисти 

археолози, с историци, с общественици и учени, с висши 

държавни служители, с партийни дейци от различни нива, с 

колеги журналисти и пр. 

Председателят на СБЖ – Веселин Йосифов, ме 

посъветва да напиша пимо до Георги Йорданов – 

Председател на КК, което той лично му предаде, като 

предварително го заведе в архивата на КК под № 

1436/12,07,83 г. 

На това писмо не получих отговор. Правих 

многократни опити за лична среща с Георги Йорданов, но 

не успях. Като кажех по каква тема искам да разговарям – 

препращаха ме към П. Бербенлиев, но и той не ме 

приемаше. 

Принудих се да напиша второ писмо на Георги 

Йорданов, което заведох в архивата на КК под № 94-К-

14/05,08,83 г*. 

Въз основа вече на тези две писма, на 09,08,83 г. бях 

поканен от проф. Пею Бербенлиев на разговор (така беше 

цитирано в поканата „НА РАЗГОВОР”). 

„РАЗГОВОРЪТ” беше много дълъг, но безрезултатен. 

Слушах само хули и обвинения, отправяни към мен и 

групата, разкрила обекта, и нищо конкретно за това – „какво 

трябва да се прави пре вече разкрит обект?”. 

─ Даже и да го има! Не е време сега да се вадят такива 

големи съкровища! – кипна накрая проф. Бербенлиев и ме 

наруга жестоко. 

Не можах да го проумея!... ПЪК МОЖЕ И ДА Е БИЛ 

ПРАВ!?!... 

Но КК – проф. Бербенлиев, не пропусна да се отчете 

пред Председателя на СБЖ – Веселин Йосифов, като с 

писмо 178/01,09,83, го уведомява, че разкритият 

„незаконно” от иманярите обект „е паметник на културата”. 

Че този обект им е „много добре известен”, че са 

правени задълбочени проучвания от специалисти, че на 

многобройните ми писма е даван обстоен отговор, и че на 

10,08,83 г. съм бил лично приет от проф. Пею Бербенлиев и 

сме разговаряли обстойно по поставените въпроси. (Като се 

съди по писмото, излиза, че е направено каквото трябва, но 

като се повдигне завесата и се види, че писмото не отговаря 

на истината – излиза съвсем друго!). В това писмо* 

погрешно е писана и датата на разговора – 10,08,83 г. Той се 

проведе на 09,08,83 г. преди обяд. 

На 10,08,83 г. пиша трето писмо до Георги Йорданов, с 

което го информирам за безрезултатното губене на време и 

умишлено протакане на работата и спъване на 

довършителната работа на обекта *. 

Във второто си писмо*, още веднъж правя 

декларацията: „АКО ТРЯБВА ДА СЕ НАКАЖЕ НЯКОЙ 

ИЛИ ЦЯЛА ГРУПА ГРАЖДАНИ, ТО НАКАЖЕТЕ ГИ, НО 

ДОВЪШЕТЕ РАБОТАТА ДО КРАЙ! ВЗЕМЕТЕ ТЕЗИ 

ДОКУМЕНТИ! Предлагани ни като дарение! 

На проведеният разговор между мен и проф. 

Бербенлиев, на който присъстваха всички директори от ДО 

ПЛАСТИЧНИ ИЗКУСТВА, КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО И 

БИБЛИОТЕЧНО ДЕЛО към КК, проф. Бербенлиев раздели 

въпросите на две части: 

1.Получаването на информацията и документите от 

Стареца. 

2.Разкриването на обекта на „Змей-кале”. 

Оказа се, че това разделяне съвсем не е случайно. 

ПО ПЪРВИЯ ВЪПРОС – който е основният в цялата 

тази история, той категорично заяви, ЧЕ НЕ ГО 

ИНТЕРЕСУВА И ОТКАЗА ДА РАЗГОВАРЯ ПО НЕГО. 

ПО ВТОРИЯТ ВЪПРОС – разкриването на обекта, той 

стовари цялата тежест върху това, че на „Змей-кале” 

„незаконно” е разкрит „познат” археологически обект, и със 

всички сили и средства (позволени и непозволени) той 

насочва и задържа вниманието на съответните инстанции и 

на отговорните държавни и партийни служители, запознати 

със случая, само върху тази част и се старае да ги отклони от 

основния проблем – „ПОЛУЧАВАНЕТО НА ОСНОВНИЯ 

ПАКЕТ ОТ ДОКУМЕНТИ, КОИТО СТАРЕЦЪТ ПОДНАСЯ 

КАТО ДАРЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД. СЛЕД 

БЛАГОПРИЯТНОТО ЗАВЪРШВАНЕ НА РАБОТАТА НА 

ОБЕКТА, ДАДЕН ОТ НЕГО КАТО ПРОБЕН – ЗА ДА СЕ 

ДОКАЖЕ АВТЕНТИЧНОСТТА НА 

ДОКУМЕНТАЦИЯТА!” 

Анализирайки внимателно всички негови действия, и в 

най-тънките нюанси, не може да не констатираме, че той 

успява и постига целта си. 

Той успя да дезинформира и заблуди всички 

висшестоящи инстанции, като пред всички заяви и 

продължава да твърди, че разкритият край. Копривец, 

Русенско, обект на „Змей-кале”, му е „пределно ясен”, и че 

той е бил познат още и на К. Шкорпил през 1914 г. 
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Но ако допуснем, че това е така, ЧЕ ОБЕКТЪТ ИМ Е 

ПРЕДЕЛНО ЯСЕН, ЧЕ ТОВА Е ИЗВЕСТНА НА ВСИЧКИ 

АРХЕОЛОЗИ И НА БЪЛГАРСКАТА АРХЕОЛОГИЧЕСКА 

НАУКА СТАРИННА КРЕПОСТ, то необясним остава 

фактът: ЗАЩО ПРИ НАЛИЧИЕТО НА БЕЗПЛАТНА 

РАБОТНА РЪКА И ПРЕДЛАГАНА МАТЕРИАЛНА 

ИЗДРЪЖКА НА АРХЕОЛОЗИТЕ, ЗАЕЛИ СЕ С 

РЪКОВОДСТВОТО НА РАЗКОПКИТЕ, ПРИ ВЕЧЕ 

РАЗКРИТИ И ОТВОРЕНИ ПОДЗЕМИЯ, КОМИТЕТЪТ ЗА 

КУЛТУРА ЗАБРАНИ ДА СЕ ПРОВЕРИ СЪДЪРЖАНИЕТО 

НА ПОДЗЕМИЕТО? 

ЗАЩО РАЗГОНИ ОТКРИВАТЕЛИТЕ И 

РАБОТНИЦИТЕ И ИЗОСТАВИ ОБЕКТА, БЕЗ ОХРАНА 

НА ПРОИЗВОЛА НА СЪДБАТА, И ЛЕСНО ДОСТЪПЕН 

ЗА „ВЛАСТ ИМАЩИТЕ” „ИМАНЯРИ”?!?, КОИТО В 

ПОСЛЕДНА СМЕТКА НЕ ЗАКЪСНЯХА ДА СЕ 

ВЪЗПОЛЗВАТ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИТЕ ИМ „РАДОСТИ” 

И МНОГОКРАТНО ГО ПОСЕЩАВАХА И ОТПОЧИВАХА 

В ЛЮЛЯКОВАТА ГОРИЧКА, УТАЛОЖВАЙКИ 

„ЛОВНИТЕ СИ СТРАСТИ”! 

Последно проф. Бербенлиев заяви, че ще предложи да 

се състави комисия, която да проучи въпроса, да отиде на 

място да установи дали „Змей-кале” и „Къшла-дере” са едно 

и също нещо, от което щяло да се реши: „ДАЛИ ОЩЕ 

ШКОРПИЛ Е ОПИСАЛ ТАЗИ КРЕПОСТ ИЛИ НЕ! 

─ Но за това ще се загуби много време! Работата ще се 

проточи с месеци, а може и с години! Ще се похабят много 

излишни нерви и средства! – възразих аз. – А може и 

старецът да не успее да дочака, и да си отиде от този свят. 

Та той скоро ще надхвърли сто години! 

ТОВА НЯМАЛО ЗНАЧЕНИЕ! Важното било да се 

установи истината и въпросът да се разрешал правилно – 

завърши дебатите проф. Бербенлиев. 

КОМУ Е НУЖНО ВСИЧКО ТОВА? КОЙ ИМА 

НУЖДА ОТ НЕГО? ОТ ТАКОВА ПРОТАКАНЕ! 

─ Естествено тези, които спъват работата и не желаят 

тези документи да попаднат в ръцете на българската наука! 

─ НА ТАЗИ ИГРА ТРЯБВА ДА СЕ СЛОЖИ КРАЙ! 

Всичко това го има писано и всеки грамотен може да го 

прочете! – заявих аз. ─ СПЕШНОТО И НЕОТЛОЖНОТО – 

ГЛАВНИЯТ ПРОБЛЕМ ЗА СЕГА Е: „С РАЗКРИВАНЕТО 

НА ОБЕКТА ДА СЕ ДОКАЖЕ АВТЕНТИЧНОСТТА НА 

ДОКУМЕНТИТЕ И ДА СЕ ПРИБЕРЕ В БЪЛГАРИЯ ТАЗИ 

ЦЕННА ДОКУМЕНТАЦИЯ! ЕТО ВЪРХУ КАКВО ТРЯБВА 

ДА НАСОЧИМ ВНИМАНИЕТО СИ! 

По тези въпроси разисквахме и на многократните ни 

срещи и разговори с партийния секретар на КК – Илия 

Наумов. По негово желание, в писмена форма изложих 

въпросите за разговора ни и какво трябва да се направи*. 

След тези продължителни разговори с Илия Наумов, се 

стигна до решение: „Довършителните разкопки на обекта да 

се извършат под ръководството на археолози и да се 

провери съдържанието на подземията”. 

След като бях уведомен за това решение, на 16,09,83 г. 

се наложи да пиша две последователни писма на Илия 

Наумов*. 

Значението на трите ми последователни срещи-

разговори с партийния секретар на КК – илия Наумов на 

16,09,83 г., в 9, 11 и 14 часа, както и важността на 

съдържанието на писмата ми до него*, изискват наново да 

отбележа някои факти: 

1. На първата ни среща в 9 часа, на която бях поканен, 

той ми съобщи за решението на КК разкопките да се 

продължат до отваряне на подземията. Разисквахме и за 

начина, по който ще се продължи работата. Пожелах да се 

определи и документа, по който ще се оформи безплатният 

труд, вложен от работниците по разкриването. 

Илия Наумов ми заяви, че КК не може да даде такъв 

документ! Даже отказа да се направи и списък на 

работилите. 

2. Запитах: - Какво се прави за получаването на 

останалия пакет от документи, които „Старецът” иска да 

предаде като дарение на Българския народ? 

Наумов отговори, че другарите от КК считат, че такъв 

„Старец” не съществува, че разкриването на обекта е по 

слухове и легенди, разпространявани в България, и отказа да 

разговаряме по този въпрос. 

─ Как да не съществува! – протестирах. – Когато аз 

лично се срещах с него в хотел „ХИЛТЪН” в Цариград и в 

продължение на четири дни разговаряхме по тази тема! Като 

се върнах в България, с писмо-доклад до Председателя на 

БАН Ангел Балевски, на 12 машинописни страници, го 

информирах за срещата ми със „Стареца”, и го запознах със 

съдържанието на разговорите ни. Балевски възложи на н.с. 

Копаров да проучи доклада ми и да се срещне с мене. Той 

ме извика и в продължения на часове, в присъствието на 

преставител на ЦУ на МВР, ме подложиха на разпит като 

престъпник, и накрая ме обвиниха и ме заплашиха с 

наказание, че без разрешение съм се срещал и разговарял с 

чужденци – в чужда държава! Изискайте писмото ми от 

Копаров и го прочетете!... 

Тези два факта ме принудиха веднага да напиша 

първото си писмо на тази дата 16,09,83 г, което предадох 

лично на Ил. Наумов в 11 часа. В него пиша: „АЗ 

ОБВИНЯВАМ КОМИТЕТА ЗА КУЛТУРА – 

ЕДИНСТВЕНИЯТ ОТОРОЗИРАН И КОМПЕТЕНТЕН ПО 

ТЕЗИ ВЪПРОСИ ДЪРЖАВЕН ИНСТИТУТ В БЪЛГАРИЯ, 

В ТОВА: ЧЕ ВМЕСТО ДА ПРИЕМЕ ПРИСЪРЦЕ ВЕСТТА 

ЗА ЕДНО ТАКОВА ДАРЕНИЕ И ДА ОКАЖЕ БЪРЗО 

СЪДЕЙСТВИЕ ЗА ПОЛУЧАВАНЕТО НА ТАЗИ 

БЕЗЦЕННА ЗА БЪЛГАРИЯ КУЛТУРНА И 

ИСТОРИЧЕСКА ДОКУМЕНТАЦИЯ, С ОГРОМНА 

МАТЕРИАЛНА СТОЙНОСТ, ТО ТОЙ ЗАЕ ВРАЖДЕБНА 

ПОЗИЦИЯ И С ВСИЧКИ, ПОЗВОЛЕНИ И 

НЕПОЗВОЛЕНИ СРЕДСТВА СЕ МЪЧИ ДА ПРОВАЛИ 

ПОЛУЧАВАНЕТО НА ТЕЗИ ДОКУМЕНТИ”! 

„АЗ ОБВИНЯВАМ И ВСИЧКИ, КОИТО СТОЯТ ЗАД 

ТЯХ, ОТ ПО-ГОРНИ ИНСТАНЦИИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И 

КОМИТЕТА ЗА КУЛТУРА, ДОПРИНЕСЛИ ЗА 

ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА ТАЗИ ВРЕДИТЕЛСКА ЗА 

ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТ – ОСУЕТЯВАНЕТО НА ТОВА 

ДАРЕНИЕ”. 

Веднага след този разговор, на който Илия Наумов, 

след като прочете връченото му от мен писмо, ме увери, че 

разкопките ще се ръководят от археолог от София – н.с. Д. 

Гергова, а не от Русенските археолози, аз имах телефонна 

връзка с Русе, чрез която се разкри нечестната двулична 

игра на КОМИТЕТА ЗА КУЛТУРА. 

В същото време, докато се водят разговорите с мене и 

ме уверяват, че разкопките ще продължат до влизане в 

подземията и проверяване на съдържанието им, „другарите 

от КК” многократно разговарят с Русенските археолози, 

съгласуват и одобряват техния план за проваляне на 

разкопките, което да стане по РАЗРАБОТЕНИЯ ОТ 

РУСЕНЦИ И ОДОБРЕН ОТ СОФИЯ СЦЕНАРИЙ. 

Цитирам: 
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„1.На обекта ще ръководи работата не Гергова, а 

археолог от Русе. 

2.Той (археологът от Русе) ще насочи разкопките така, 

че да се загуби много време и хвърли труд не за отваряне на 

подземието, а за  разрушаване на стените, или ако това не 

му се отдаде, то да намери начин отварянето да се забави с 

колкото се може повече дни и да не се отваря, докато 

Гергова е на обекта. 

3.Два дни след започването на работата, Гергова ще 

замине за София по неотложна лична нейна работа! 

4.Археологът от Русе, останал сам да ръководи 

разкопките, ще намери начин да изостри отношенията, да се 

скара с работниците и да прекрати разкопките – НО ВЕЧЕ 

ПО ВИНА НА ОТКРИВАТЕЛИТЕ НА ОБЕКТА! 

5.На протеста на работниците, че решението на КК е те 

с доброволен труд, безплатен труд да довършат работата, 

Русенци да отвръщат, „ЧЕ НЯМА НИКАКВО ПИСМО – 

ДОКУМЕНТ”, по което да се докаже какво им е нареждано, 

и кавото те кажат, това и ще стане. И ще се работи до там, 

докъдето те решат! 

6.След разгонването на работниците, както стана на 26 

май с.г., те правят протокол, че работата е спряна по вина на 

откривателите, и така ще докладват на вишестоящите 

инстанции, които на базата на този протокол ще им наредят, 

вече „писмено” сами археолозите да продължат работата!” 

На срещата ни в 14 часа, същият ден (16,09,83 г.), на 

която Илия Наумов продължи да ме унерява, че работата ще 

продължи до отварянето на подземията, аз му връчих 

второто си писмо за този ден, с което му съобщавам за 

одобреното от София решение на Русенци. 

Много изненадан от този факт, Наумов ме запита как 

съм узнал всичко това? 

─ Нима ще оспорите писаното в писмото ми? 

Илия Наумов не отговори на въпроса ми, но ме 

уведоми, че решението да се продължат и довършат 

разкопките е на по-висша инстанция от КК. (Впоследствие 

научих, че на 01,09,83 г., на заседание на Държавния съвет е 

разгледал въпроса за тези разкопкии и е взел за незабавно 

продължаване на работата до отварянето на подземията, за 

което с писмо е наредено на КК.) 

На основа именно на това писмено нареждане на ДС – 

да се продължи работата, Илия Наумов ме извика и ми 

съобщи, че „КОМИТЕТА ЗА КУЛТУРА Е РЕШИЛ” 

разкопките да се продължат, като в същото време се водят 

разговори с Русе, и се търсят начини да се провалят 

разкопките!... 

На този разговор, в 14 часа на 16,09,83 г., ние се 

договорихме – на 26 септември 1983 год., понеделник, аз да 

организирам работниците да бъдат на обекта, готови за 

работа, като той лично ще пристигне там към 14 часа същия 

ден, заедно с археолозите и на място ще се реши какво и как 

трябва да се направи. 

С това приключиха трикратните ни срещи на този ден, 

16 септември 1983 год., и се разделихме с пожелания да се 

срещнем на обекта на 26 септември 83 г. 

Работата на обекта започна на 26,09,1983 год. И 

документирано, на следващите страници, се потвърди 

изцяло писаното от мен в тези две писма на 16,09,83 г., 

цитирани по-горе! 

 

СЕДМА ЧАСТ – ОТНОВО НА ОБЕКТА 

 

Съгласно уговорката ни с Илия Наумов, в 10 часа 

сутринта на 26 септември 1983 год., аз с определените за 

този ден работници, бях на уговореното място – Мотела, 

край шосето Русе – Попово, на три километра юго-източно 

от с. Копривец. 

Гостите от София пристигнаха в 14,10 часа всички 

бяхме на обекта „Змей-кале”. 

Определената от Комитета на Културата деветчленна 

комисия в състав: 

1.Председател Илия Наумов – представител на КК 

София. 

2.н.с. Дияна Гергова – археолог от АИМ София. 

3.Стоян Йорданов – археолог, директор КИН и ОМ, 

Русе. 

4.Димитър Станчев – археолог, зам. Директор на ОМ 

Русе. 

5.Димитър Иванов – археолог, гл. уредник на ОМ Русе. 

6.Старшина Христо Христов – р.и. МВР в с. Копривец. 

7.Михаил Асенов Узунов – отговорник на заявителите. 

8.Костадин Петров Марков – журналист, заявител. 

9.Христо Митев Атев – член от групата заявители, 

трябваше да реши какво да се прави по-нататък с разкрития 

обект. 

На обекта бяха надошли и работниците от групата, 

любопитни граждани от с. Копривец и околните села, 

пастири, които си пасяха кравите на „Змей-кале” и много 

други. 

С пристигането ни на обекта аз отворих куфара за да 

извадя фотоапарата си. В този миг чух грубия глас на 

археолога Димитър Станчев, който направо изкрещя над 

главата ми: Няма да правиш никакви снимки! Стига с тия 

панаири! Сега тука аз командвам и ти забранявам да правиш 

снимки! 

─ Добре, ще минем и без снимки! – подчиних се и 

затворих куфара с фотоапаратите. 

Комисията много внимателно разгледа целия обект. 

Запозна се с нишаните, показани в документа: Камъка с 

кръста и женската глава, Камъка със Слънцето, Дяланият 

камък „план на обекта”, стрелките по стената, и накрая 

„Стената, градена с кал” – показана в документа като 

предпазна стена пред входовете към подземията. 

─ Това не са никакви белези! – твърдо заявиха 

Русенските археолози. – Такива камъни из България колкото 

си щеш! 

Председателят на комисията, Илия Наумов, много 

внимателно разгледа стената, като я оглеждаше камък по 

камък. 

Легендата за тази стена, „ГРАДЕНА С КАЛ”, по 

документа е: „Ако предпазната стена, градена с кал е здрава 

и не разрушавана, то това означава, че в подземията не е 

влизано и всичко си стои така, както го е оставил този, 

който го е съхранил вътре! От другаде от никъде не може да 

се влезе в подземията, освен през тази стена, и то след като 

тя се разгради и почисти! 

─ Другарю Марков, тази ли е стената, за която 

говорите във вашия репортаж? – ме запита председателят на 

комисията. 

─ Да, др. Наумов, тази е въпросната стена, градена с 

кал! 

─ Казвате, че зад тази стена ще намерите входа за 

крепостта? 
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─ Да, др. Наумов, зад тази стена трябва да има проход 

или нещо като предверие, от което се влиза  във входа към 

подземията! 

─ Добре, ясно! – Наумов завърши въпросите си към 

мен и се обърна към археолозите от Русе и София: 

─ Другари археолози, заявителите твърдят, че зад тази 

стена ще открият входа за крепостта. Кажете, Вие какво 

мислите по това? 

─ ЗАД ТАЗИ СТЕНА НЯМА НИЩО! – пръв взе 

думата директорът на Окръжния музей в Русе, археологът 

Стоян Йорданов, и продължи да обяснява. – Тази стена е 

една от поредните укрепителни стени на основната 

крепостна стена. Виждате от разкритото горе, че крепостта е 

многократно разрушавана и наново изграждана, като се 

прави нова, успоредна на старата стена и междината се 

запълва с насип от пръсти и камъни, заливан с хоросан. 

Крепостта е многократно опожарявана, ЕТО ВИЖДАТЕ, ЧЕ 

И ПО ТАЗИ СТЕНА КАМЪНИТЕ СА НАПУКАНИ ОТ 

ОБГАРЯНЕТО ИМ ОТ ПОЖАРА! 

─ Др. Йорданов, Вие грешите! Защо лъжете хората? – 

го прекъснах аз. – Що за специалист сте Вие? Тази стена 

никога не е била обгаряна от пожар! Тя е изградена от 

ВАРОВИК, а варовикът никога не се пука от загряване! 

Това е калциев карбонат, който при изпичане се разлага на 

калциев окис и въглероден двуокис! Камъкът – вече като 

калциев окис, т.е. негасена вар, намалява обема си и 

ръбовете му се заоблят. Тук, по тази стена, никъде няма 

такива признаци! Камъните са с остри ръбове и не са 

намалили обема си. В противен случай стената сама би се 

срутила! И не излагайте некомпетентността си, като 

специалист археолог! 

─ Др. Марков, не влизайте в спор! – прекъсна ме 

Наумов. 

Добил кураж от това, че ме прекъснаха, Йорданов 

продължи да обяснява: 

─ Тази стена, както и другите пред нея са укрепителни, 

защитни стени, и всички заедно представляват една стена от 

крепостта, а самата крепост се е намирала навътре от тези 

стени, тук в посока към шосето. Това, което виждате горе е 

Бастиона на крепостта. ВЪТРЕ МЕЖДУ ТЕЗИ СТЕНИ 

НЯМА И НЕ МОЖЕ ДА ИМА НИКАКВИ ПОМЕЩЕНИЯ 

И КАКВИТО И ДА СА ПРОХОДИ ИЛИ ВХОДОВЕ! 

─ Другари, археолози, какво ще кажете Вие? – Наумов 

се обърна към специалистите от комисията. 

─ Между тези стени няма никакви помещения! – обади 

се археологът Димитър Станчев, Зам. Директор на ОМ в 

Русе. ─ Това са укрепителни защитни стени, а не са те 

самата крепост! Крепостта се е намирала насам! – и той 

посочи с ръка по стръмния склон стигащ до шосето. – АКО 

ТУКА СЕ НАМЕРИ ТОВА, ЗА КОЕТО ГОВОРЯТ 

ИМАНЯРИТЕ, АЗ ЩЕ СИ СКЪСАМ ДИПЛОМАТА ЗА 

АРХЕОЛОГ! – с тържествена декларация завърши 

археологът Димитър Станчев, заместник директор на 

Окръжния исторически музей в гр. Русе. 

─ Тука е много стръмно! Вие имали ли сте друг такъв 

случай, да сте открили крепост, строена на такъв голям 

наклон, по който трудно може да се изкачи човек? – запита 

го председателят на комисията Илия Наумов. 

─ Тази крепост тук е особена! Тя има за цел да пази и 

охранява пътя! – добави Станчев. 

─ Интересно?... Защо тогава главната защитна стена е 

от другата страна, откъм гората, а не от тая, от която се 

очаква противника? – гласно, към всички, се зачуди Наумов. 

─ То и надолу е имало стени, но са разрушени до 

основи! – защити се археологът Димитър Станчев, зам 

директор на ОИМ. 

─ Що за крепост е била по този голям наклон, бе? Щом 

от съседната височина, която е по-висока, се вижда всичко 

що става в крепостта, и може с обикновен лък да се 

обстрелват хората? – намеси се някой от любопитните 

граждани, дошли на „Змей-кале” и заинтересувано слушаха 

разговора. 

─ Моля, външните хора да не се намесват в разговора и 

да се отстранят от комисията! – нареди Наумов. – Вие какво 

ще кажете? – запита той другите двама археолози от София 

и Русе, застанали от двете му страни. 

─ Ние също твърдим, че тук няма нищо от това, което 

търсят иманярите! – избърза да каже археологът Димитър 

Иванов, главен уредник на ОИМ в Русе, като потвърди, че 

това е мнението и на археоложката от София, н.с. Дияна 

Гергова, секретарка на академик Д. Ангелов – Директор на 

Археологическия  и Исторически музей в София. 

─ Добре! Ясно! А била ли Ви е позната тази крепост, 

преди иманярите да Ви я покажат? – запита Наумов. 

─ Разбира се, че ни е позната! – веднага отговори 

Стоян Йорданов, Директор на ОИМ в Русе. 

─ Тази крепост е описана още от Карел Шкорпил през 

1914 г., и е обявена за паметник на културата в Д.В. 75/1978 

– допълни археологът Димитър Иванов, главен уредник на 

Музея в Русе. 

─ Др. Наумов, - обадих се аз – ако археолозите смятат 

действително, че този обект, тук на „Змей-кале”, е защитна 

крепост, то те жестоко се лъжат, лъжат Вас и 

дезинформират всички висшестоящи инстанции над тях! С 

това си становище те внасят неистини в археологическата 

наука и заблуждават всички, които ще се базират на тяхното 

невярно становище, а това е не само нередно – ТО Е И 

ПОДСЪДНО! Те твърдят, че тук, по този стръмен склон е 

имало и други стени, че този, който е разрушил стените по 

стръмния склон, е оставил здрав и непокътнат 

„БАСТИОНА” на крепостта, както го нарече Стоян 

Йорданов?... Защото тук пред Вас виждате един обект, на 

който покривът отгоре е замазан с дебела хоросанова 

замазка и целият е заровен с три и половина метра дебел 

насип от пръст, камъни, кариерна баластра и чакъл! „ТОЗИ 

ОБЕКТ ТУК НА „ЗМЕЙ-КАЛЕ” НЕ Е НИКАКВА 

КРЕПОСТ!” Това археолозите от Русе си го измислиха, и те 

трябва на време да се коригират, и да поемат съответната 

отговорност! Тук, пред Вас, на една малка площ, по-малка 

от половин декар, стои заровено нещо, обградено от всички 

страни с дебели три метра и високи 4-5 метра стени, градени 

с каменни блокове, с размери 30/40/60 сантиметра, и зидани 

с хоросан! Освен това, тук теренът не позволява, и 

действително обектът няма нито едно от необходимите 

стратегически условия за една крепост! Крепостта, за която 

говорят археолозите, и която действително съществува 

/разрушена до основи и обрасла с гора/, именно която и 

Карел Шкорпил е описал, се намира в местността „КАШЛА-

ДЕРЕ”, отстяща на повече от пет километра оттук, и няма 

нищо общо със „Змей-кале”! тя така е и описана в Д.В. бр. 

75/1978, на стр. 855, т.22! 

Там дословно пише, цитирам: „Късна антична крепост, 

с. Копривец, м. „Къшла-дере”, 4 клм. Югоизточно.” Никой 

няма право да смесва тези два отдалечени един от друг на 

повече от 5 км, обекта в един, и да твърди, че това е 

подробно описаната от Карел Шкорпил крепост! 
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─ „Къшла-дере” и „Змей-кале” СА ЕДНО И СЪЩО 

НЕЩО, И АЗ ПАК ЗАЯВЯВАМ, ЧЕ В ТЕЗИ СТЕНИ ТУКА, 

НЯМА НИКАКВИ ПОДЗЕМИЯ! – категорично заяви Стоян 

Йорданов! 

─ „Нерде Шам, Нерде Багдат!” – обади се един от 

местните жители и запита: - Вие знаете ли колко далеч 

оттук е „Къшла-дере”? 

─ Моля, външните хора да се отстранят и да не се 

мешат в разговора! – нареди Наумов. 

Старшина Христо Христов помоли надошлите 

граждани да напуснат района на обекта. 

─ Ние колективно ще отидем и на „Къшла-дере” и ще 

се запознаем с това, което го има там. Ще измерим и 

разстоянието оттук до там, но тука имаме още работа! – 

обясни Наумов и ме запита: 

─ Др. Марков, Вие твърдите, че зад тази стена има 

вход, или както казахте – проход или предверие пред входа? 

─ Точно така, др. Наумов! 

─ Можете ли да покажете къде точно се намира този 

проход, за да не разрушаваме цялата стена? 

─ Да, мога! – решително отговорих. 

─ Покажете на самата стена! 

Спуснах се по малкия наклон на изкопа и с камък 

изчертах по стената две отвесни линии, отстоящи една от 

друга на около 2 м.*. 

─ Ето тук! Между тези две линии трябва да има 

проход, който води към някакъв коридор или предверие, на 

пода на което се намира входа към подземието, покрит с 

голяма каменна плоча. Това предверие може да е и в самите 

стени или зад вътрешната стена! 

─ Сигурен ли сте в това? – пак запита Наумов. 

─ Да, сигурен съм! Така е по документа! 

─ Не смятате ли, че в документа не всичко може да 

бъде вярно? 

─ Щом до сега, всички показани в документа нишани, 

без изключение, се потвърдиха на терена, то този документ 

е автентичен и аз вярвам в него! до сега се потвърди не само 

това, което беше над земята, но и това, което се разкри на 3 

и 5 метра под нея! Ето и тази стена, която е пред Вас! 

Самата тя е висока четири метра в разкритата й част, и беше 

заровена с дебел до три и половина метра насип. Същото 

беше и с източната стена със стрелките по нея! Нали я 

видяхте?* 

Освен това, и на терена имаме доказателство, че зад 

тази стена има нещо, защото през една пролука между 

камъните става течение*. 

─ Къде е тази пролука? Покажете я! – настоя Наумов. 

Без да чака покана, Анатолий се спусна и я посочи в 

средата между двете отвесни линии, които бях разчертал по 

стената, за да огранича предполагаемият коридор зад нея. 

─ Интересно? – удиви се Наумов. – А като разрушим 

стената и не се намери нищо зад нея, какво ще правиш? – ме 

запита той. 

─ Др. Наумов, ако зад тази стена не се намери прохода 

и разкрие коридора, който ще ни отведе до входа към 

подземието, и в самото подземие, ТО ОТВОРЕТЕ ВРАТИТЕ 

НА КОЙТО И ДА Е ЗАТВОР, АЗ САМ ЩЕ ВЛЯЗА В 

НЕГО, А ВИЕ ОПРЕДЕЛЕТЕ КОЛКО ДА СТОЯ ТАМ! 

НО АКО ЗАД СТЕНАТА СЕ РАЗКРИЕ ТЪРСЕНИЯТ 

ПРОХОД, ТО ВСИЧКИ ТЕЗИ „СПЕЦИАЛИСТИ”, КОИТО 

СЕГА СА ОКОЛО ВАС, И НАЙ-БЕЗСРАМНО ВИ ЛЪЖАТ, 

ТРЯБВА ДА БЪДАТ ВКАРАНИ В ЗАТВОРА ЗА ИЗМАМА 

НА ДЪРЖАВНИ И ПАРТИЙНИ ИНСТАНЦИИ И 

НАНАСЯНЕ НА НЕИЗЧИСЛИМИ ЗАГУБИ НА 

БЪЛГАРСКАТА НАУКА И КУЛТУРА, И МАТЕРИАЛНИ 

ЩЕТИ НА ДЪРЖАВАТА! ТОВА ДОБРЕ ГО ЗАПОМНЕТЕ! 

─ Добре, добре, не казвай голяма дума! Довечера в 

Съвета ще решим какво да правим! – завърши дебатите 

Наумов и като се обърна към всички от комисията, 

продължи: 

─ А сега, другари, всички да отидем на „Къшла-дере”! 

има ли път до там да отидем с колите? 

─ Има, има! И то хубав път! – обади се Михаил 

Асенов. 

─ Я, Михаиле, ти къде беше? – изненадан го запита 

Наумов. 

─ Тук бях и слушах. 

─ Какво ще кажеш? Вярно ли е това, което твърди 

Марков? 

─ Всичко е вярно! Точно така е както го каза той! Аз 

съм му обяснил всичко, както е по документа! 

─ Да не си сбъркал или забравил нещо? 

─ Не, др. Наумов, всичко така към го запомнил, че и на 

сън да ме бутнеш, ще ти го кажа! 

─ Добре, добре! Хайде сега да отидем и на „Къшла-

дере”, да видим и там какво има! Казваш, че има хубав път? 

─ Пътят е много хубав! Ние ще вървим напред с 

нашата кола, а Вие ще карате след нас! – обясни Михаил. 

─ Добре! Хайде всички да тръгваме с колите за 

„Къшла-дере”! Михаил ще ни води! – с висок глас оповести 

Наумов. 

Пътят ни за „Къшла-дере” водеше през живописните 

местности на насечения терен с високи хълмове и дълбоки 

дерета. От дясната ни страна се редуваха хълмове и дерета, 

обрасли с гъста гора, а от лявата се ширна полето с 

ожънатите ниви. На много места нивите бяха изорани с 

дълбока оран и подготвени за сеитба. В далечината няколко 

трактора засяваха есенниците. Денят беше слънчев, небето 

чисто и прозрачно. Няколко перести облачета на запад, 

обещаваха залез в тази насечена планинска местност. Ние 

пътувахме увлечени в оживен разговор, но не пропускахме 

да се любуваме на красивата есенна природа, която пълнеше 

очите ни с наслада. Есента си беше казала първата дума и 

листата в гората сменяха своята окраска като използваха 

всички нюанси от богата палитра на художника. 

Когато пристигнахме, километража на колата 

показваше повече от пет километра. Русенските археолози 

не дойдоха с нас. Отказаха се да защитават тезата си, че 

„Змей-кале” и „Къшла-дере” са едно и също нещо! 

─ Това ли е „Къшла-дере”? – запита Наумов, като слезе 

от колата и огледа дефилето по реката. – То тук било много 

красиво. 

─ Да, това е „Къшла-дере”! – отговори му старшина 

Христов, който и по време на пътуването, му е бил като 

екскурзовод, защото като ловец познава всички места в 

района. – Местността започва оттук нагоре по пътя за 

Попово – завърши старшината. 

─ Къде точно е бил пътят за Попово? – запита Наумов. 

─ Старият път е минавал по това дефиле. Тук е най-

тясното място в дефилето и затова тук е била крепостта, 

охранявала пътя! 

Тук няма откъде другаде да се мине, освен покрай 

стената на крепостта, а срещу „Змей-кале” полето е широко 

с километри и е невъзможно да се охранява от височината, 

затова крепостта е построена тук, на най-тясното място в 
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дефилето, та да не може и „пиле да префръкне” – обясни 

старшина Христов. 

─ Михаиле, тази чешма нова ли е? – запита Наумов. 

─ Така, както я виждате сега, е новопостроена, но 

чешмата е много стара и никога не е пресъхвала. Старата 

чешма беше напряко на тази и е влизала вътре в крепостта – 

поясни Михаил. – Водата й е толкова хубава, че можеш да 

вземеш един хляб, да ядеш хляб и вода, и пак ще бъдеш 

гладен. 

─ Дай да видим къде е била крепостната стена! – 

покани Наумов. 

Аз извадих от папката си копие от статията на 

археолога Димитър Иванов, публикувана във вестник 

„Дунавска правда” на 07,05,83 г. и започнах да чета от нея, и 

да показвам по терена това, което се описва в статията: 

─ Ето я реката! Ето го и пътят край нея, със запазен 

Римски калдаръм, който по онова време е бил единственият 

път от Русе за Попово! Ето го и дълбокият ров, защитен от 

северната страна със широката три метра масивна крепостна 

стена, по която сега вървим, разрушена до основи, както я 

описал и Шкорпил. 

Сами виждате, с какви големи каменни блокове е била 

градена откъм лицето й, а междината е пълнеж от пръст и 

камъни, поливани с хоросан, както я описаха днес 

археолозите. Тя е тук, виждате я, а не е на „Змей-кале”, 

както Ви лъжеха днес археолозите от Русе. Ето я тук и 

кулата в западния ъгъл на крепостта, виждате очертанията 

й, как основите заграждат помещението на кулата, точно в 

ъгъла на крепостната стена. Също такава има и на източния 

край на стената, градена успоредно на реката. 

Ето, сами видяхте и се уверихте, че всичко каквото Д. 

Иванов е описал в статията си, го има тук, а не на „Змей-

кале”! това е крепостта, описана от Шкорпил през 1914 г, 

която е заемала площ от пет декара, но е разрушена до 

основи и обрасла с гора – ето я и гората около нас! Сега ние 

вървим в нея! А на „Змей-кале” няма нищо подобно, защото 

там обекта въобще НЕ Е КРЕПОСТ! 

Самият археолог Димитър Иванов пише в статията си, 

че площта на крепостта от 3-5 дка никак не е малка, а ако 

трябва да включим и „Змей-кале” към крепостта в „Къшла-

дере”, то площта на такава крепост трябва да обхване 

няколко хиляди декара, в които да влязат високите хълмове 

и дълбоките дерета, покрай които минахме, когато сега 

идвахме насам. Построена в самото дефиле, тази крепост 

вече има стратегическо значение заедно със заграденото в 

нея населено място. Но какво населено място може да се 

загради на „Змей-кале” – на 400 кв. м., колкото е самото то? 

Това археолозите от Русе не можаха ли да видят и да 

съобразят? Тук, сами виждате, че всичко е разрушено до 

основи и обрасло с гора, а на „Змей-кале” имаме съвършено 

запазен обект, с покрив замазан отгоре с хоросан! 

Ето, другари, дойдохте, видяхте, преценете – 

решавайте! – завърших аз. 

─ Къде точно е минавал пътя за Попово? – запита 

Наумов. – Предполагам, че не е минавал през самата 

крепост, по този път, по който сега вървим? 

─ Пътят минава от другата страна на реката. Малко 

пред източната кула прави завой на юг, минава от другата 

страна и върви по самия й бряг, успоредно на големия ров! – 

поясни Михаил, като посочи с ръка. 

─ Дайте да минем по него! – предложи Наумов. 

─ Елате да Ви водя! – каза Михаил и тръгна напред. 

Излязохме от източната кула на крепостта, минахме 

завоя на пътя и през коритото на реката тръгнахме по другия 

склон на дефилето, паралелно на големия ров, пред стената, 

отделен от коритото на реката. Като стигнахме до западната 

кула, пътят направи завой на север, преминахме пак през 

реката и се озовахме на разклона, където слязохме от 

колите. На това място се събират трите пътя: Този, по който 

дойдохме, този от Попово – през самата крепост, и този, по 

който сега минахме от другата страна на реката. Трите пътя 

се събират в един и продължават по дефилето докато 

излезнат на асфалтираният път от Попово за Русе. 

По тъмно стигнаме до Мотела. Нощната разходка по 

дефилето край реката, си имаше своята романтика и красота. 

Луната, огряла хребетите на височините, се мъчеше да 

пробие през клоните на дърветата. Слабата светлина, 

достигнала до край пътните храсти и дървета, им предаваше 

причудливи форми, които съчетани със светлинните петна 

по пътя и полнките край него, създаваха впечатление, че се 

движим по дефиле с невиждана красота. По същият път бях 

минал и преди, когато ходих да се запозная с описаните от 

Шкорпил старини. Но тогава, дълбоката кал, която газих, не 

ми позволи да се наслаждавам на красотите на дефилето. 

Тази кратка нощна разходка, след напрегнатия и 

уморителен ден, ни подейства като освежителен душ. 

─ То било много красиво това дефиле! – възкликнаха 

другарите, когато стигнахме в Мотела. 

─ Та нали точно затова искаме, след като се разкрие 

обекта на „Змей-кале”, тук да се построят почивни станции 

за всички възрастови групи и мястото, с тая хубава и обилна 

вода, да стане един хубав целогодишен курортен център, на 

който и чужденците да ни завидят и да идват на почивка 

тук! – отговори на възторга им Михаил. 

Пред Мотела ни чакаха работниците с колите за 

Стражица. 

Наумов и н.с. Дияна Гергова заминаха за Копривец, за 

да се срещнат с археолозите от Русе и проведат насроченото 

заседание на комисията. Нас, заявителите, не ни поканиха. 

Михаил си тръгна с групата за Стражица, а аз останах да 

чакам в Мотела решението на комисията, на която ние с 

Михаил бяхме членове, с право като заявители, но не ни 

допуснаха да участваме в заключителното заседание и 

вземане на решението за съдбата на „Змей-кале” 

Останал сам, влязох в ресторанта на Мотела да вечерям 

и да погледам подбрани видеозаписи и танцуващите двойки. 

Младежите от околните села идваха тук да прекарат 

приятни мигове на отдих. Наблюдавах веселите танцуващи 

двойки и красотата на девойките – всички облечени 

официално и изпитвах особена наслада. За разлика от 

Софийските ресторанти и дискотеки, тук не видях нито един 

младеж или девойка, в работно облекло и с дънки. 

Тук всички бяха празнично-официално облечени, което 

съчетано с общото весело настроение в заведението, 

придаваше особен чар на тържеството и се почувствах, като, 

че ли бях на официален прием. 

Наумов и археоложката от София, се завърнаха в 

Мотела към полунощ. Увлечен от наблюденията си и 

общото весело настроение, трепнах, когато чух над главата 

си гласът на Наумов: 

─ Другарю Марков, ПОБЕДИХТЕ! – изненадан се 

обърнах към него. ─ Обекта се възлага за разкриване на 

групата заявители с отговорници: Михаил Асенов и 

Костадин Марков, но преди това ще трябва да подпишете 

специална декларация, която ще изготвим тази вечер. 
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─ А археолозите от Русе ще участват ли? 

─ Не! Обектът ще се ръководи от археолог от София, а 

Русенци ще имат право само да наблюдават, без да се 

намесват в работата. 

─ Другарю Наумов, ние държим и настояваме, през 

цялото време на разкопките при нас да има археолог. Ние 

очакваме, че зад тази стена ще се разкрият много и 

интересни неща за науката. В документа е казано, че вътре 

ще се разкрие специална маркировка. А като се разкрие и 

събори стената преграждаща главния вход, оттам ще излезе 

отровен газ, който може да изтрови много хора. 

По пътя към съкровището има изградени смъртоносни 

капани. Предупредени сме за това! Всички тези неща трябва 

да се видят от археолозите. Такъв обект досега не е отварян 

в България. При нас неотлъчно трябва да има специалист 

археолог. Иначе може да ни обвинят, че безогледно сме 

разрушавали стените! 

─ Другарката Гергова сега ще бъде при вас, а после ще 

дойде друг археолог – каза Наумов. 

─ Значи влиза в действие „СЦЕНАРИЯТ” на Русенци! 

─ Не! Няма такова нещо! – отрече Наумов. А още в 

София му бях казал какво Русенци кроят, за да ни изгонят от 

обекта. 

─ Русенци ще имат право само да наблюдават, без да се 

намесват в разкопките! – уточни Наумов. – Гергова ще си 

ръководи работата от началото до разкриването на 

подземията. Само ако се наложи да отсъства за ден-два, ще я 

замества друг археолог, по пак от София. 

─ Много добре! Така сме съгласни! Работниците ще 

бъдат доволни, че тя ще ръководи разкопките! Те много я 

уважават и ще я слушат! И аз се радвам за такова решение! 

─ А сега и ние да вечеряме, че много огладняхме!... 

Има ли нещо да похапнем? – промени темата Наумов, като 

се обърна към управителя на Мотела, дошъл при нас да 

посрещне гостите. 

─ За такива гости, като Вас, все ще се намери нещо! 

Заповядайте в залата! – Управителят ни покани в банкетната 

зала. 

По време на вечерята, ние изготвихме декларацията, 

която ще трябва да подпишем. При такава хубава вест и при 

такъв завършек на днешния тежък ден, аз бях домакина на 

вечерята. 

Рано сутринта на 27,09,1983 година, ние подписахме 

изготвената снощи декларация*. 

На базата на този документ – ДЕКЛАРАЦИЯТА, ние 

поехме обекта – да продължим разкопките до откриването 

на вохдовете и да докажем, ЧЕ ПОД ТЕЗИ СТЕНИ ИМА 

ПОДЗЕМИЯ! 

Декларацията подписахме на терасата на Мотела, в 

присъствието на: 

Илия Наумов – Директор на Координация и контрол, и 

Партиен секретар в Комитета за култура, София. Н.с. 

археолог Дияна Гергова – секретарка на академик Д. 

Ангелов – Директор АИМ София. Старшина Христо 

Христов – представител на МВР, Управителят на Мотела – 

като гражданин. И много журналисти от София, В. Търново, 

Русе и Стражица, дошли да се запознаят с историята на този 

обект и да присъстват на отварянето на подземията му. 

Отговорностите, които поехме с подписването на тази 

декларация са, че: „При положение, че зад стената не се 

разкрие нищо от това, което сме заявили и което търсим, 

Ние, двамата с Михаил, се задължаваме да възстановим 

разрушената стена до първоначалния й вид, и повече да не 

занимаваме с този въпрос, нито местната, нито централната 

власт! 

Гаранциите, които поема Държавата, с приемането на 

декларацията са: „Ако след две, пет, десет или повече 

години, се предприемат редовни археологически разкопки 

на този обект на „Змей-кале” от Държавни или други 

организации и се намери това, което ние писмено сме 

заявили пред КК, че се намира в обекта, ние настояваме и 

държавата ни гарантира, че ще бъдем признати за първи 

откриватели на обекта и на съдържанието му”. 

Илия Наумов отказа да подпише декларацията, като 

гарантира, че тя ще бъде заведена в КК (№ 94-К 

14/26,09,83). 

Ние се доверихме и му дадохме декларацията, защото 

това беше единственият документ, срещу който 

получавахме правото свободно да продължим разкопките на 

обекта. Без нея, ако той не я представи в КК, не може да 

оправдае разрешението, което е дал за продължаване на 

разкопките не от археолозите! 

След приемане на Декларацията, др. Наумов ни 

инструктира подробно за работата по разкопките (*) и 

специално за отношенията ни с археолозите от Русе, за 

което и ние бяхме на становището, че не бива да се 

изострят. 

─ Те могат да идват и да наблюдават, но не могат да ви 

се месят в работата и да ви пречат – това бяха последните 

инструкции на др. Илия Наумов, дадени ни преди 

тръгването му за София*. 

В 10 часа, същият ден, групата започна работа на 

обекта. Всички бяха инструктирани за сериозността на 

разкопките и за опасностите, които ни застрашават от 

срутвания и от смъртоносните капани, за които сме 

предупредени, че ги има по входовете към съкровището. 

Всички подписаха инструкцията и декларация, че идват 

доброволно на работа, без претенции за заплащане сега или 

за в бъдеще, ако не се разкрие нищо под тези стени. Всеки 

обеща да пази другарите си  работещи край него, и при 

злополука всеки отговаря лично за себе си. 

Ни едвамата им гарантирахме, че при награди всеки ще 

получи еднакъв процент, базиран на вложения от него личен 

труд. 

Двамата с Михаил, с помощта на ВВ, още въднъж 

огледахме стената и терена около нея*. 

─ Марков, Старецът каза да почнем да пробиваме 

стената, чак когато стигнем до здрава почва под насипа пред 

нея, или до скала. Оттам нагоре входовете са високи по два 

метра – каза Михаил. – Първо трябва да разчистим този 

насип! Хайде! 

─ Добре! Съгласен съм! 

Момчетата, които бяха около нас и слушаха разговора 

ни не чакаха покана. Плюха на ръцете си и лопатите 

заиграха. Ние се отдръпнахме настрани, за да обмислим 

план за работата. 

─ На кое място ще почнем да пробиваме? – запитах. 

─ Нали разчерта на стената, къде започва коридора, но 

колкото сме по-близо до колоната, която беше като нишан 

за главния вход, толкова по-бързо ще стигнем до него. 

─ И това е правилно! Съгласен съм! 

─ Ще мерим от дупката, през която духаше! Ето я! – 

каза Михаил и рефлекторно постави ръката си пред нея. – 

Ела, ела да видиш как духа! 
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Поставих ръката на процепа между камъните и усетих 

течението. Днес времето беше още прохладно и от дупката 

духаше отвътре навън, и то доста силно. 

─ Марков, не мога да ги разбера тия археолози! Да им 

даваш такъв обект, и то без нищо да им искаш. Толкова хора 

да им работят безплатно, и да отказват да ръководят. Да 

виждат, че от тази дупка духа силен вятър, и да разправят, 

че зад тази стена няма нищо. Ами откъде идва този вятър 

бе? Кой духа отвътре? Ако зад тази стена няма помещение, 

поне още с една врата, или дупка, през която въздухът да 

играе и да се проветрява! 

─ Остави ги на мира сега археолозите. Нали ни дадоха 

обекта на нас. Като отворим стената и ние ще разберем има 

ли или няма. Те още не са на ясно и продължават да 

твърдят, че това тук е крепостна стена. Или пък много добре 

разбраха, че отдолу има уникален обект и правят всичко 

възможно и дори невъзможното, за да натрапят 

становището, че тук няма нищо, та обекта да бъде изоставен 

и след година – две, като се забрави за него да го разработят 

като свое откритие. Ти за какво мислиш, че археолога 

Димитър Иванов официално обяви и получи разрешение за 

това – този район тук, в кръг около „Змей-кале” да бъде 

негов периметър за археологически разкопки и започна 

работа на шест километра оттук, и полека лека, да стигне до 

„Змей-кале” да го разработи като свое откритие. Спомняш 

ли си какво бяха казали на моя колега, който бях изпратил 

за репортаж при тях, като ги запитал, „как така са изпуснали 

този уникален обект”, те му отговорили: „А бе, ние с тези 

цигане щяхме лесно да се справим и да ги вкараме в затвора, 

но откъде се взе този журналист от София, такава 

документация е направил, че като я показал на прокурора, 

той прекратил следствието, и се заканил срещу нас”. 

─ Марков, братовчеда от Копривец работи в съвета и 

като научил за съвещанието снощи, заинтересувал се и ми 

каза тази сутрин, че археолозите от Русе предложили да 

подпишем декларация, та като разрушим стената и не 

намерим нищо, да ни вкарат и двамата в затвора! 

─ Те и без да сме разрушили стената искаха да ни 

вкарат в затвора. Нали и там те викаха на разпит? Но „котка 

им мина пътя”! 

─ Е, че в затвора мечки няма! – пошегува се Михаил. 

─ Викай всички да дойдат, да помогнат за 

разчистването! 

Кмета на с. Копривец разреши да получим дървен 

материал за крепеж на пробива в стената. На около един 

метър в дълбочина край стената стигнахме до здрава почва. 

Насипът свърши. 

Точно пред предполагаемият проход в стената 

открихме голям куп пепел. Явно беше, че преди обекта да е 

бил заровен, пред тази стена дълго време се е палил огън. 

Като започнахме внимателно да разчистваме насипа коло и 

върху пепелта, намерихме животински кости – явно останки 

от храната на тези, които са палили огъня. Внимателно 

разровихме пепелта. В нея намерихме една счупена 

керамична съдинка*. 

На около един метър от пепелта, край самата стена 

намерихме други парченца от керамика, един тежък 

керамичен прешлен и до самия него едно керамично 

гърленце, като от малка вазичка* 

Оказа се, че едно от парченцата керамика и гърлецето 

са части от съдинката, намерена в пепелта. Значи: 

Съдинката е била счупена настрани от огъня от тежкия 

прешлен изхвръкнал от вретеното на предящия около огъня 

човек /мъж или жена/, защото – прешленът, гърленцето и 

парчето керамика бяха едно до друго, извън пепелта, съвсем 

близо до стената, а оцелялото дъно е било хвърлено в огъня 

с остатъка от съдържанието му – предполагаме някаква 

мазнина, защото отвън съдинката е опушена със сажди от 

мазнина, а е намерена в пепел от дърва. Тези факти ни 

наведоха на предположението, че тази съдинка е била 

осветителна лампа, с течна мазнина и фитил, защото при 

счупването на лампата, светлината е угаснала, и предящият 

човек не е могъл да си намери и прибере тежкия керамичен 

прешлен, който е останал на мястото на счупената лампа с 

парчетата от нея. Успял е само да хвърли дъното в огъня да 

изгори остатъка от мазнината*. 

Разчистихме и огледахме добре терена пред стената. 

Под насипът се показа здрава земя – същата, като тази в 

гората, около стената. 

Още веднъж много внимателно огледахме цялата стена 

по разкритата й част. Никъде по нея не се забелязваха 

някакви признаци на допълнително зазидан отвор. Това 

означаваше, че стената цялата е зидана наведнъж, което 

потвърди още едно показани еот документа, че тази стена е 

предпазната пред входовете към подземието на обекта. 

Пресметнахме добре и определихме мястото на 

пробива: На около един метър северно от процепа през 

който духаше, и на два метра височина от терена – мястото 

където е горял огъня. 

От пробива потече насип от суха пръст, разбъркана 

суха трева, и камъни със заоблени ръбове – явно насипът е 

събиран или изкопаван от околния терен. 

При третото почистване на срутилият се отгоре насип, 

от образувалият се в стената комин, цялата стена  над 

отвора, на ширина около два метра пропадна. Получи се 

пресек в стената. 

Като разчистихме насипа в образувалият се пресек, 

откъм северната страна на пресека се очерта нова стена 

напречна на тази, която отворихме /предпазната стена/. 

Тази, новоразкрила се напречна стена, зидана с кал като 

външната, опираше до основната стена на обекта – зидана с 

големи каменни блокове, споени с хоросан, точно до 

мястото, където се разкриха двете долепени една до друга 

стени, без да има здрава връзка между двете* под мястото 

на колоната, издигната сред насипа, като белег за главния 

вход към подземията. При разкопките, спрени от археолога 

Стоян Йорданов на 28 май, ние стигнахме точно до това 

място! /Били сме само на един метър по-високо от горния 

праг на главния вход, който се разкри при разчистването по-

нататък*./ 

ИЗВОДЪТ Е: „Ако директорът на Окръжния музей в 

Русе, Стоян Йорданов, не беше спрял разкопките и 

насилствено разгонил работниците, ТО ОЩЕ САМО НА 

ЕДИН МЕТЪР ДЪЛБОЧИНА ЩЕШЕ ДА СЕ РАЗКРИЕ 

ГЛАВНИЯТ ВХОД НА ОБЕКТА И ОФОРМИ КОРИДОРА 

ПРЕД НЕГО! ОЩЕ ТОГАВА НА 28 МАЙ 1983 Г. НИЕ 

ЩЯХМЕ ДА ВИДИМ БЕЛЕЗИТЕ НА ГЛАВНИЯ ВХОД И 

ДА ПРОДЪЛЖИМ НАТАТЪК БЕЗ ТЕЗИ ГОЛЕМИ 

РАЗПРАВИИ, И ДА ПРИБЕРЕМ В БЪЛГАРИЯ ТАЗИ 

БЕЗЦЕННА ДОКУМЕНТАЦИЯ, КОЯТО НИ СЕ 

ПРЕДЛАГАШЕ ДАРОМ! 

Забелязахме, че хоросановата стена /основна за обекта/ 

свъшваше до големите камъни на новоразкритата напречна 

стена. По-нататък, на юг и надолу в дълбочина, тя 

продължаваше, но вече като суха зидария – едри ръбести, 

различни по големина камъни, градени рехаво, без 
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хоросанова замазка, с големи пролуки между тях! Този 

градеж не е бил случайно направен. Точно срещу този зид, 

на около метър по-високо, на външната стена ,която 

пресякохме, беше пролуката от която духаше*! 

Така подредените камъни се оказа, че са 

вентилационното устройство на подземието, защото като 

слезнахме надълбоко още на около два метра, открихме 

опушени камъни, осаждени от горели дърва. Като си 

набутахме ръцете между тези осаждени камъни, извадихме 

ги, като, че ли сме бъркали в комин*. 

Когато разчиствахме насипа от началото на пресека до 

достигнатата хоросанова стена, от лявата /северната/ страна 

на пресека, ясно се очерта напречната стена. Без съмнение, 

ние вече разчиствахме прохода пред входа на обекта. 

Следващата ни цел бе да разкрием южната стена на 

прохода. Наложително беше да се започне пак от външната, 

градена с кал стена, този път на около метър на юг от 

пролуката през която духаше. 

Като пресякохме стената и навлязохме навътре, 

опряхме на камъни, оформени като стена, но пак „сух 

градеж” без хоросан или кал. Камъните бяха различни по 

големина, и не така гладки, както тези дето се сипеха от 

пълнежа между двете стени. 

Очерта се началото на коридор широк около 2 м, който 

достигна на дължина, навътре към обекта, около 3 м, като в 

дъното направи заоблен завой и опря точно до стената на 

обекта, зидана с хоросан*. 

Коридора /прохода/ целият е запълнен с пръст и 

камъни от най-различни размери и със заоблени ръбове, 

явно събирани от околния терен. Тук там се срещат парчета 

хоросан, но не като спояващ материал, а като пълнеж, 

изсъхнал, останал от друг строеж. 

Този насип достигна до повърхността на терена, над 7 

м височина от основата по която работим, и е пълнен с 

изграждането на стената „градена с кал” – тази която 

пресякохме, която освен като предпазна пред входа, е 

служела и като преграда да задържа пълнежа. Това пролича 

от факта, че много камъни от пълнежа, допрели се до 

стената, бяха залепнали в още прясната тогава – мокра кал. 

При всеки опит да се напредне напред и в дълбочина, 

насипът от височината потичаше като река, и отнемаше 

много време за разчистване. Оформи се един висок 

насрещен бряг, над 6-7 метра, от насипен материал, 

отпадъчни кариерни камъни с най-различна фарма и 

големиа, разбъркани с пръст и камъни от околната среда, 

баластра, от дребен чакъл до много големи неоформени 

камъни. На места в пълнежа се срещат и топки от изсъхнал 

хоросан. 

Като наблюдавах този сипещ се насип, имах чувството, 

че този, който е запълвал прохода, го е пълнил с всичко 

каквото му е попаднало от околната среда – камъни, пръст и 

какво ли не*! 

На този етап на разкопките, към 14 часа, тъкмо бяха 

обядвали работниците, на обекта пристигна директорът на 

ОМ в Русе, археологът Стоян Йорданов. Той разгледа 

изкопаното и веднага направи забележка, че не се спазва 

уговорката да се прави само тунел. 

─ Опита за тунел пропадна поради това, че зад стената 

се оказа сух насип, който се свлече – му обясних. 

─ Аз нали ви казах, че тунел тук няма да стане! – гордо 

и твърдо заяви Йорданов. 

─ Др. Йорданов, независимо от това, че насипа провали 

опита за тунел в стената, ние имаме уговорка да правим 

тунел до момента, в който се установи, че зад тази стена има 

нещо като коридор или какъвто и да е проход. Ето! Вижте! 

Стената на този коридор, или ако щете проход, се очерта 

ясно откъм северната страна! – казах, и му посочих 

големите блокове от стената, и цялата стена до края. 

Археологът Йорданов трепна от изненада, като видя 

стената, но бързо се овладя и гордо пред всички заяви: 

─ АМИ ДА!... ТОВА Е ЦЕНТРАЛНИЯТ ВХОД НА 

КРЕПОСТТА! НИЕ ГО ЗНАЕМ, ЧЕ ТУК СЕ НАМИРА 

ЦЕНТРАЛНИЯТ ВХОД!... виждате, че тук е най-високата 

част на стената. Това е „БАСТИОНА” на крепостта. Точно 

тук е централният вход на крепостта! Затова е и широк 

повече от два метра! 

─ Как така сте знаели? – учудих се аз. – Та Вие, вчера 

бяхте пред тази стена, и пред цялата комисия и пред всички 

твърдо заявихте, че зад тази стена НЯМА НИЩО?!? Значи 

сте лъгали комисията и хората около нея. А Вашият 

заместник Д. Станчев, обяви пред всички, че ще си скъса 

дипломата за археолог, ако зад тази стена се намери нещо! 

Той ще изпълни ли вричането си?... А главният археолог на 

Музея Д. Иванов ще отреже ли и двете си уши?... А и Вие 

сега – като видяхте напречната стена, очертаваща прохода, 

отметнахте се от твърдото си становище, и пак „ТВЪРДО” 

ЗАЯВЯВАТЕ, че СТЕ „ЗНАЕЛИ, ЧЕ ИМЕННО ТУК Е 

ЦЕНТРАЛНИЯТ ВХОД НА КРЕПОСТТА!” Как стават тия 

работи? Кога и кого лъжете, Другарю археолог Йорданов – 

директор на ОМ. 

─ Аз не бях съгласен да се развали стената! И сега не 

съм съгласен с това! 

─ Но, без този пробив не можеше да се влезе вътре! 

─ Вие поехте условието, че ще правите само тунел! 

─ Др. Йорданов, сам виждате, че в този насип не може 

да се укрепи тунел. Стената при първия пробив се срина. 

Пък и що за тунел щеше да е той, само с половин метър 

насип отгоре си? 

─ Вярно е, че не може, но вие поехте такова условие! 

─ Ние поехме условието, че ще правим тунел до 

момента, в който установим, че сме влезли в прохода към 

входа! Това не Ви ли показва, че е прохода към входовете на 

подземието? 

─ Аз казак вече, че това е централният вход! Ние го 

знаем, че е точно тука! – продължи да твърди Йорданов. – 

Но Вие няма да намерите нищо друго, ЗАЩОТО ТУК 

НЯМА НИКАКВИ ПОДЗЕМИЯ! Това е само входа на 

крепостта, прекаран през стените. 

─ В такъв случай този вход ще трябва да минава и през 

предната стена, която е разкрита цялата, а по нея не личи да 

е имало такъв отвор от два метра! 

─ Тя е допълнително градена и с нея входа е затворен! 

─ Другарю Йорданов, ВИЕ СПЕЦИАЛИСТ 

АРХЕОЛОГ ЛИ СТЕ, ИЛИ АМАТЬОР ОТ УЛИЦАТА? Как 

можете да твърдите, че основната стена на една крепост е 

допълнително градена, след като вътрешността й е 

напълнена с насип? Та това и най-простите го знаят, че не 

може да стане! – сериозно го запита Димитър. 

─ Др. Йорданов, ние поехме ангажимент и подписахме 

декларация, че ще разкрием проход или коридор, точно зад 

тази стена, която прибихме. Това го знаем от документа! 

Ето виждате! Проходът пред входа за подземието го има! 

ТОВА ОЩЕ ВЕДНЪЖ ПОТВЪРЖДАВА, ЧЕ 

ДОНЕСЕНИТЕ ДАННИ ОТ ДОКУМЕНТА СА ВЕРНИ И 

ПО ТАЗИ ТОЧКА, ЗА КОЯТО НЕ СЕ ЗНАЕШЕ ВЯРНА ЛИ 

Е, ПРЕДИ ДА ОТВОРИМ СТЕНАТА! Така, че освен по 



  
112222  

данните от документа нямаше друга възможност да се знае, 

че зад тази здрава и восика стена има проходи. ТОВА НА 

ВАС НЕ ВИ БЕШЕ ИЗВЕСТНО! Пък и до сега Вие не сте 

разкривали и не сте виждали такъв обект! Затова бяхте така 

категорични в твърдението си, че зад стената няма нищо! 

─ Аз казах, ЧЕ НИЕ ЗНАЕХМЕ, че тук е централният 

вход на крепостта, НО ВИЕ ЗЛАТО НЯМА ДА 

НАМЕРИТЕ! ЗАЩОТО ТУКА НЯМА НИКАКВИ 

ПОДЗЕМИЯ! ТОВА СА САМО ЗАЩИТНИТЕ СТЕНИ! 

─ Злато може и да не намерим. То може да е извадено 

или преместено, и това е казано в документа. НО, ЧЕ ТОВА 

Е БИЛО СКРИВАЛИЩЕ НА ВЪЛЧАН ВОЙВОДА, данните 

за това, по този документ, се потвърждават последователно, 

без изключения! За нас това е по-важно! Ние това искахме 

да докажем! Именно, че ТАЗИ ДОКУМЕНТАЦИЯ Е 

АВТЕНТИЧНА И ТЯ ТРЯБВА ДА СЕ ПРИБЕРЕ ОТ НАС В 

БЪЛГАРИЯ! А ВИЕ С ВСИЧКИ ПОЗВОЛЕНИ И 

НЕПОЗВОЛЕНИ СРЕДСТВА ПРЕЧИТЕ И ОСУЕТЯВАТЕ 

ПОЛУЧАВАНЕТО НА ТОВА БЕЗЦЕННО ЗА 

БЪЛГАРСКАТА НАУКА И КУЛТУРА ДАРЕНИЕ! 

Запомнете: ТОВА НИКОЙ НЯМА ДА ВИ ГО ПРОСТИ! 

─ АЗ НЕ ВЯРВАМ В ТАКИВА ДОКУМЕНТИ! – 

завърши Йорданов. 

─ Другарю Йорданов, ЗАПОМНИ СИ ДУМИТЕ! 

ПОСЛЕ КАТО ВЛЕЗЕМ В ПОДЗЕМИЯТА, ДА НЕ БИ ДА 

КАЖЕШ, ЧЕ И ТЯХ СИ ЗНАЕЛ! – намеси се Михаил. 

─ Бате, всичко е записано! – подвикна Анатолий. – Аз 

бях зад вас и включих магнетофона! Ако забрави, ще му 

напомним! 

Археологът Стоян Йорданов – Директор на ОМ в Русе, 

се стресна. Обърна се и се спусна към Анатолий, но двама 

юначаги с лопати в ръце, застанаха срещу му и той се спря. 

НЕ ПРОДУМА НИЩО! 

─ ЩО ЗА АРХЕОЛОГ СТЕ ВИЕ? И то Директор на 

Окръжния археологически музей, да не се заинтересувате от 

такива ценни, и то по количество много, археологически 

документи, които Ви се дават даром? – продължих аз. 

─ Аз не вярвам да има такъв човек, който без да иска 

нещо, предлага даром такава документация! 

─ Ако съдите по себе си, Да! Но за Ваше съжаление, 

такъв човек съществува и аз четири дни разговарях с него! 

─ Аз не вярвам да има такива документи! – повтори 

той. 

─ ВЯРВАШ, НЕ ВЯРВАШ, „ЗМЕЙ-КАЛЕ” СИ ГО 

ИМА! – подметна Димитър и тръгна да си гледа работата. 

─ Др. Йорданов – обърнах се към него спокойно – 

дайте да оставим тези препирни! Да отпратим в забрава 

разправиите! Обръщам се към Вас, като към специалист – 

археолог! Моля Ви! Дайте ни съвет, правилно ли се работи? 

Ние искахме и още настояваме при нас непрекъснато да има 

специалист археолог! Да ръководи разкопките! Да 

наблюдава маркировката, която се разкрива, и която има да 

се разкрие още! Тя по документа е посочена и трябва да я 

търсим, да не пропуснем нещо важно! Да преценява, кое как 

е направено и да ни предпази от грешки! 

Но както виждате, оставихте ни сами! Гергова щеше да 

остане, но си замина с Наумов! Това не биваше да го 

правите! Това е голяма Ваша грешка! И не е само Ваша! Тук 

непрекъснато трябва да има археолог! Вие изпущате много 

ценни за археологията неща. Аз пиша дневник на 

разкопките. Описвам всичко най-подробно и правя снимки, 

както видяхте, имаме и магнетофон! 

─ Вие, с този магнетофон! – проскърца през зъби 

Йорданов, но повече нищо не каза! 

─ Но аз съм журналист! – направих се, че нищо не 

забелязах, и продължих. – Съвсем друго е, ако археологът го 

види на самото място, а не от моите снимки и репортажи! 

Ето виждате, даже по разкритото до тук личи, че този 

строеж е нещо много особено! Затова, от името на всички 

участващи в разкопките, в името и благото на България, Ви 

моля, като специалист, да ни окажете помощ! Уверявам Ви, 

независимо от разправиите, ние ще изпълним указанията 

Ви! Ние можем и ще работим под Ваше ръководство, и това 

много го желаем! Уверявам Ви, че с разкриването на този 

уникален археологически обект, Вие ще можете да защитите 

ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЯ  ПО АРХЕОЛОГИЯ! 

─ ТОВА НЯМА ДА СТАНЕ! Ние с вас никога няма да 

работим! – твърдо отговори Йорданов. Отвори фотоапарата 

си и започна да снима разкритото, като акцентуваше повече 

върху разрушената стена. Оставих го на свобода да си 

заснеме каквото си ще. 

(Тук искам да вмъкна нещо, което до сега, по редица 

съображения, избягвах да описвам в записките си, а в 

дневника по разкопките отбелязвах с инициали „ВВ” или 

„АПАРАТУРА ВВ”! 

ТОВА Е ГОЛЯМАТА ЗАСЛУГА НА ДВЕ ЖЕНИ ОТ 

СТРАЖИЦА, СЪСЕДКИ НА МИХАИЛ, ЯСНОВИДКИТЕ 

ВЕНЕТА БОЖИЛОВА И ВАСИЛКА ДИМИТРОВА. 

ВАСИЛКА Е УЧЕНИЧКА НА ВЕНЕТА, ДВЕТЕ РАБОТЯТ 

ЗАЕДНО КАТО ТЕЛЕПАТИЧНО СИ РАЗГОВАРЯТ – 

ВСЯКА ОТ СВОЯ ДОМ! 

Когато Михаил се връща в България след срещата си 

със „СТАРЕЦА”, жена му разказва историята на своята 

близка приятелка и съседка – Василка. Тя, като слуша 

„приказките” за „Змей-кале”, се съсредоточава, затваря очи 

и в миг възкликва: „ИМА ГО!” „ВИЖДАМ ГО!” 

─ Какво го има? Изненадана пита Неврие, жената на 

Михаил. 

─ Това, за което ми разказваш! ИМА ГО! ВИЖДАМ 

ГО НА ВИСОКОТО, НА „ЗМЕЙ-КАЛЕ”! 

Василка мигновено влиза в телепатична връзка с 

Венета и двете установяват, че на „Змей-кале” е това, което 

„Старецът” е дал да се разкрие, и че макар и с големи мъки, 

Михаил ще го намери и ще го разкрие. 

Двете жени решават да помогнат на Михаил и активно 

се включват в разкриването на обекта. Още когато за пръв 

път Михаил ме заведе на „Змей-кале”, Василка дойде с нас. 

Когато оглеждахме мястото и Михаил ми показа: 

„Пътеката”, „Люляковата горичка”, „камъкът с кръста и 

главата”, „камъкът слънце” и „камъкът план”, аз ги 

фотографирах. Тогава запитах Василка „КАКВО И КАК ГО 

ВИЖДА”? преди още да е разкопано нещо! 

Василка застана на една височинка, няколко метра 

източно от мястото на камъка „Слънце”, обърна се към 

Люляковата горичка, съсредоточи се и заговори: 

„Виждам тук отпред една много голяма стена, градена 

с големи камъни! Зад нея има кухини! След това има още 

една такава стена, и още една стена, пак дебела, но различна 

от предните две”*. 

─ А „съкровище” виждаш ли? – засякох я аз. 

─ Оттук съкровище не виждам! Интересно защо? – 

сама на себе си зададе въпрос. – Съкровището видях, когато 

бяхме долу на шосето! Има го! Голямо е! Но защо оттук не 

мога да го видя? Да се качим горе в горичката! 
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Излязохме на високото, сред Люляковата горичка. 

Василка застана с поглед на запад, протегна ръцете си с 

длани надолу и заговори: 

─ Да! Стените ги има! На вътрешната стена има два 

отвора! – Тя се измести по-на юг, и застана на мястото, 

където впоследствие се разкри „колоната градена с кал”, 

поставена като белег за намиране мястото на главния вход 

към подземието. – Тука е големият отвор – входа, има и 

стъпала, но в него няма да влезем! Ще влезем през другия 

отвор – тя направи няколко крачки на север, спря се и каза: 

─ Ето тука! Тука е отвора, който ще разкрием и през 

който ще стигнем до кухината – обърна се и направи 

няколко крачки на изток. – Ето тука под мене има кухина! – 

замълча, замисли се, и продължи – И СЪКРОВИЩЕТО ГО 

ИМА, ТУКА Е ПОД МЕНЕ, АМА Е МНОГО ДЪЛБОКО! 

Ние с Михаил се спогледахме, и се усмихнахме един на 

друг. 

─ И „Старецът” така каза, че го има, ама е на дълбоко! 

– рече Михаил. 

─ Венета и тя ли ги вижда тия неща? – запитах 

Василка. 

─ Ами, че тя беше тука през цялото време! Това, което 

ви казах, ние двете заедно го виждахме! Нищо, че тя сега си 

е в къщи и готви манджи – усмихна се Василка на смаяния 

ми поглед. 

В деня на 26 септември 1983 г, когато на обекта 

чакахме гостите от София, Василка беше с нас на „Змей-

кале”. Качихме се горе и застанахме пред разкритата стена 

„градена с кал”, зад която очаквахме да се разкрие коридора 

към входовете. 

─ Василке, има ли коридор зад тази стена? – запитах я 

аз. ─ Имай предвид, че с Михаил поемаме голяма 

отговорност за това. Ако го няма, направо оттук отиваме в 

затвора. 

─ Другарю Марков, ИМА ГО! ВИЖДАМ ГО! Ето тука 

е! – тя застана пред стената, разпери ръце и определи на 

самата стена мястото и размера на коридора, който ще се 

разкрие. 

─ Сигурна ли си, че е така? – изказах малко недоверие. 

─ Кьорава да остана, ако зад тази стена не се разкрие 

това, което го виждам, и ти казвам, че го има! – закле се 

Василка. 

─ Вярвам ти! – заявих й. – Сега вече и аз твърдо ще 

отстоявам, и ще се боря за разкриването на обекта! – което и 

стана. 

По-нататък вече, открито ще описвам на съответните 

места, ролята и заслугите на Венета и Василка, с код „ВВ” 

за разкриването на обекта „Змей-кале”. 

 

След като Йорданов приключи със снимките и прибра 

фотоапарата си, аз спокойно го заговорих: 

─ Другарю Йорданов, ЕЛАТЕ ДА ЗАРАБОТИМ 

ЗАЕДНО И ДРУЖНО ДА РАЗКРИЕМ ТОЗИ УНИКАЛЕН 

ОБЕКТ! 

─ НЕ! НИКОГА! И ПРИ НИКАКВИ УСЛОВИЯ! 

ТОВА НЯМА ДА СТАНЕ! НИЕ С ВАС НИКОГА НЯМА 

ДА РАБОТИМ! – твърдо заяви пак той. 

─ Поне, дайте ни указания как да продължим, МОЛЯ 

ВИ! Покажете ни, поне това, КЪДЕ Е ДРУГИЯТ КРАЙ НА 

ВХОДА? Та натам да се насочим. 

─ Продължавайте както сте почнали, но се насочете 

повече към тази, южната страна. Събаряйте всичко това до 

горе, защото може да падне и да нарани някого – каза 

Йорданов и фотографира здравата стена до горе. А аз 

фотографирах него и стената*. 

─ Но другарю Йорданов, там горе се показва 

завършека на стената – гладко замазан с хоросан. От другата 

страна пък е лицето на тази стена, измазано с хоросан и се 

вижда как стената извива*. Аз не съм съгласен! И НЯМА 

ДА ДОПУСНА ДА СЕ СЪБАРЯ ЛИЦЕ НА СТЕНА, 

ЗИДАНА С ХОРОСАН И ГЛАДКО ЗАМАЗАНА. ОЩЕ 

ПОВЕЧЕ, ЧЕ ВИЕ СЕГА Я ФОТОГРАФИРАХТЕ!...* 

Откъм тази стена, на мястото на прохода, всичко това е 

насип и той сам се свлича, но отпред е лицето на стената И 

ТО ТРЯБВА ДА СЕ ЗАПАЗИ, ако е необходимо и с крепеж! 

– възразих аз. 

─ Но то може да се срути и да затисне някого в изкопа! 

Затова го съборете! – настоя Йорданов. 

─ Не! С ТАКЪВ СЪВЕТ НЕ СЪМ СЪГЛАСЕН! – 

противих се аз. – Ако трябва ще го подпрем да не падне, НО 

ЛИЦЕТО НА СТЕНАТА НЯМА ДА СЪБАРЯМЕ! 

─ Както щете, но аз пак ви повтарям, че тук има само 

стени и НЯМА НИКАКВИ ПОДЗЕМИЯ! – заключи 

Йорданов, направи още няколко снимки, огледа обекта и си 

тръгна. 

Разговорът с археолога Йорданов се проведе уж мирно  

и тихо, със спокоен тон и се разделихме с пожелания за 

успехи. Обаче отражението на този разговор върху 

работниците беше неблагоприятно. Ентусиазмът им се 

намали чувствително! 

Към края на работния ден, на обекта пристигнаха 

оперативни работници и началника на МВР гр. Бяла, водени 

от следователя И. Събков. 

─ Днес след обяд тук беше директорът на Окръжния 

музей в Русе, археологът Стоян Йорданов – казах им аз. – 

Тръгна си преди около час. 

─ Какво каза? – заинтересувано запита Събков. 

─ Каза, че те знаели, че точно тука е централният вход 

на крепостта, но подземия нямало да намерим. 

─ Трънки знаели! – ядоса се следователят. – Нищо не 

знаят!... Като са знаели, защо не го казаха преди да го 

отворите?... Те най-напред искаха да си режат ушите, ако 

тук се намери даже само един исторически камък! Нали аз 

ги водих тук! Още нямаше нищо разкрито! Защо тогава не 

казаха? А след това, като видяха разкрита голямата стена, 

гордо заявиха, ЧЕ НЕ САМО ТЕ, ИМИ И ШКОРПИЛ Я 

БИЛ ЗНАЕЛ И Е ОПИСАЛ ТАЗИ КРЕПОСТ! 

След това написаха статия, като объркаха „Змей-кале” 

с „Къшла-дере” и разгласиха, че това било едно и също 

нещо. А сега какво казват? ...”ЧЕ СА ЗНАЕЛИ, ЧЕ ТУК Е 

ЦЕНТРАЛНИЯТ ВХОД”? 

─ ТЕ ЗНАЕЛИ, ЧЕ ТУК Е ВХОДА, НО НЕ БИЛИ 

СЪГЛАСНИ ДА СЕ РАЗРУШАВА СТЕНАТА, ГРАДЕНА С 

КАЛ – добавих. 

─ Утре, като разкриете входовете и влезете в 

подземието, СИГУРНО И ЗАТОВА ЩЕ КАЖАТ, ЧЕ СА 

ЗНАЕЛИ, че и подземията са им били известни, и са знаели 

какво има в тях! – ядосано изрече следователият Събков. 

─ Така и баба знае! Като види с очите си нещо, да 

каже, че го е знаела отпреди! – намеси се началника на ГУ 

на МВР Бяла. 

Другарите от МВР гр. Бяла одобриха работата ни, 

насърчиха работниците и си тръгнаха, като ни пожелаха по-

нататъшни успехи. 

След работа, ние с Михаил останахме пред разкопките 

да обсъдим „препоръките на специалиста” Йорданов и да 
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решим какво ще се работи утре. Някои от работниците, 

които си бяха тръгнали, се върнаха при нас. Така ние 

направихме колективно съвещание и с голямо оживление 

обсъждахме „препоръките” на археолога. Единодушно 

стигнахме до заключението, че „специалистът” Йорданов, 

тенденциозно ни насочваше да разрушаваме здравата стена, 

която той беше фотографирал*. 

─ Бате, чуйте записа! – Анатолий включи магнетофона. 

Големият японски магнетофон беше записал всичко. 

Не само разговорите ни с Йорданов, които се водеха все пак 

на висок тон, но и шумовете по обекта около нас. 

─ Запази този запис! Ще ни потрябва! – рече му 

Михаил. 

─ Такъв запис изтрива ли се, бе Бате! Това е чисто 

злато! – засмя се Анатолий, доволен, че се е сетил да 

включи магнетофона и да запише тази разправия. 

След изслушване мненията и предложенията на 

всички, решихме: 

1.Здравата стена да се запази непокътната и да се 

внимава някой външен да не я бутне. 

2.Като очите си трябва да пазим да не пострада 

лицевата страна на тази стена, която Йорданов специално се 

качи да фотографира! Сабри предложи да я затрупаме с 

храсти и повалените люляци, та да не може да се стигне до 

нея (това извършихме още същата вечер). 

3.От вътрешната страна на тази стена, по разкритата 

част, да се разчиства само онова, което само се отрони и 

падне, или има опасност да затисне някого. 

4.Да се откажем от „ПРЕПОРЪКИТЕ” на археолога 

Йорданов – да разрушаваме здравата стена от южната 

страна на входа*, а да се ограничим само в разчистването на 

насипа по средата на входа и покрай здравите му стени от 

двете страни, докато стигнем до здрава основа. 

5.Да се свържем с главния лекар в Стражица и от утре 

от рано линейката с медицинския персонал да бъде на 

обекта. 

 

На сутринта всичко това беше разяснено на 

работниците и групите започнаха работа. Линейката с 

медицинския персонал, специално оборудвана за 

евентуални злополуки и натравяния, от 8 часа беше на поста 

си. Консултирахме се с лекаря и го запознахме с опасенията 

ни, че освен от механични злополуки причинени от 

срутване, има опасност да излезе и отровен газ. 

─ Бъдете спокойни! Готов съм за всичко! – усмихна се 

доктора. 

Работи се много трудно и с голямо напрежение! Ако по 

стената или в изкопа работят по двама, то поне още четири 

души отстрани зорко следят работата и с готовност всеки 

миг да се спуснат в помощ. 

От разкрилия се повече от 6 метра висок ронлив скален 

бряг, непрекъснато, като река текат огромни маси насипен 

материал, който затрупва изкопа и разчистеното място и 

трябва наново да се изхвърля оттам и разчиства до здрава 

земя. 

Следобяд, тъкмо работниците бяха приключили с 

храненето и се канеха да започват работа, когато на обекта 

пристигнаха археологът Стоян Йорданов и шофьорът му. 

Той разгледа ронещият се насип по стената. Даде 

нареждане да се съборят от височината, залепналите за 

здравата стена, увиснали като козирки големи камъни и 

веднага остро запита: 

─ Защо не сте съборили тази висока стена?... Аз нали 

ви казах най-напред нея да съборите и после да чистите в 

ниското! 

─ Лицето на тази оригинална старинна висока стена ще 

го пазим като очите си! Ако трябва ще го укрепим и от двете 

страни със скеле, но ще го запазим здраво! Това е завършека 

на тази голяма стена! Отгоре е гладко замазана с хоросан. 

Тази стена ще бъде гордостта на обекта и ние ще я опазим! – 

отговорих му аз. 

─ Но тя може да се срине и да убие някого! 

─ Другарю археолог, аз огледах добре стената. Тя и от 

двете страни е зидана отвесно, а откъм лицето й е измазана 

идеално. Никъде не се забелязва някакъв наклон, който да я 

застрашава да падне. Тази стена ще надживее още много и 

много поколения като нас, ако някой идиот не реши да я 

събори! 

Двата големи камъка, които бяха залепнали за нея, ето 

вижте, събориха ги и на мястото им се показа гладка стена. 

Освен това имаме организирана и специална спасителна 

група, която неотлъчно наблюдава стената и работещите по 

нея и при най-малката опасност предупреждава 

работниците, а при нужда е готова веднага да окаже помощ. 

Медицинският персонал с линейката и лекаря и те са на 

поста си! – обясних аз. 

─ Но вие тука имате и линейка? – изненада се 

Йорданов. 

─ Да! Линейка с лекар и медицински персонал, 

оборудвана с всичко необходимо за оказване на всестранна 

първа медицинска помощ! Та ние очакваме отвътре да 

излезе отровен газ. Ние отваряме обект, за който сме 

предупредени, че има смъртоносни капани, и не знаем 

откъде и какво може да ни изненада – казах му аз. 

Йорданов не отговори нищо. Замисли се. Загледа се в 

стената. Поразходи се край нея и се спря до група 

работници. 

─ Вие нали искахте да знаете нещо повече за тази 

крепост?... За историята и за този дето е строил 

укрепленията по нашите земи? – запита той работниците. 

─ Искаме, искаме! – отговориха всички в хор. 

─ Елате тука под сянката, ще ви разкажа! – покани ги 

той. 

Като чуха, че ще се разказва историята на крепостта, 

всички работници се събраха и насядаха да слушат какво ще 

им разкаже археологът специалист и Директор на Окръжния 

музей в Русе* 

Йорданов, в една лекция, продължила близо два часа, 

говори за историята на Византия. За тези, които са строили 

не само тази крепост, но и много други по нашите земи. 

Всички тези крепости били много добре проучени и се 

знаело всичко за тях. Заело се как са построени, как са 

подредени стените им и какво има между тях. Но след всяка 

мисъл и изречение, лекторът не пропускаше и непрекъснато 

повтаряше, и набиваше в главите на слушателите си, че тук, 

между тези стени на „Змей-кале”, няма никакви подземия, и 

че целият им труд е напразен! Такива останки от разрушени 

стени имало по цяла България. Всички до една били 

проучени и описани, и се знаело какво има между тях. 

Тази лекция, изнесена „уж с добро намерение”, се 

отрази много зле върху всички! Настроението и ентусиазмът 

спаднаха до нула. Хората се обезвериха. До края на деня се 

работеше мудно! Всички се разсеяха. Започнаха да се 

разказват разни истории. Вниманието в работата изчезна и 

на два пъти едва не дадохме жертви. По една случайност, 
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един след друг, двама се спасиха от затрупване, от внезапно 

рухване на насипната маса от височината. 

Веднага събрах всички присъстващи на обекта и им 

обърнах вниманието към опасностите, които ни грозят при 

разкопките. Всеки миг сме застрашени от ронещият се бряг. 

Ако не внимаваме, ще дадем тежки жертви, от което ще 

изгубим всичко, каквото сме постигнали до сега. Повторих 

им пак за характера на разкопките и как да се предпазим от 

злополуки. Опитах се да разсея тягостното впечатление от 

„лекцията” на археолога. Лекарят и той ме подкрепи. 

Успяхме да възстановим малко настроението и да дадем 

малко импулс, но старият темп и ентусиазъм не можахме да 

възвърнем. 

„ТУК АРХЕОЛОГЪТ УСПЯ!” – ЗА МАЛКО 

„КАРТАГЕН НЕ ПАДНА!” 

Археолозите смениха тактиката. От войнствени атаки и 

заплахи с прокурора, те преминаха на подмолна диверсия: 

Разколебаване на работниците, всяване на разногласие 

между тях и настройване срещу ръководителите по 

разкриването на обекта. „СТАРА, ИЗПИТАНА 

БИБЛЕЙСКА СИСТЕМА”! Но и не липсваха и поединични, 

лични заплахи, особено към проявилите се активни 

работници, че ще им „намерят цаката” и с всеки един от тях 

поотделно ще се разправят и ще ги вкарат в затвора. 

След „лекцията” археологът си замина. Ние 

продължихме да разчистваме покрай разкритите стени за да 

стигнем до здрава земя. 

На всички ни вниманието беше особено изострено и 

обзето от ронещият се висок бряг на разкритата стена. 

Насипът продължаваше да тече като река. 

─ Бате-е-е! – жално се провикна Анатолий откъм 

горичката горе, където работниците се хранеха, и после 

встрани от мястото слушаха лекцията на археолога. – 

Магнетофона ми го няма! – Всички в миг зарязаха работата 

и се втурнаха нагоре. 

─ Къде беше магнетофона? – запита Михаил, пръв 

стигнал до него. 

─ Ето тука, покрит с палтото, както всеки ден си го 

държах! – показа Анатолий. – До него държа покрито и 

шишето с вода. Сега дойдох да пийна вода и като отметнах 

палтото – шишето си беше тука, а магнетофона го няма! 

─ Ах, мамка им! – процеди Михаил. – И до там ли 

стигнаха? 

─ Ролката от вчерашния запис в него ли беше? – 

запитах. 

─ Не, не беше! Аз снощи я смених с друга! Донесох 

малко музика да послушаме днеска! Вчерашната касета е у 

нас в къщи! 

─ Анатолий, пази тази касета! Тя ще ти купи нов 

магнетофон! Пък този го прежали! Ще ти намерим нов. Ще 

пиша на брат ми какво е станало и той ще ти изпрати нов и 

по-хубав от тоя! – успокояваше го Михаил. 

─ Ама,... Бате...? Смяташ ли, че те... 

─ Може и друг да е! Хайде забрави го! Ще ти купя нов! 

─ Ама тука външен човек не е идвал! – намеси се 

Сабри. – Когато ядяхме, магнетофона беше тука. Свиреше 

хубави манета! 

─ Че как да не е имало? – засече го Йосиф, синът на 

Михаил. – А археологът и шофьорът, наши хора ли са? Ние 

всички бяхме зяпнали по археолога и никой не видя кога си 

отишъл шофьорът му! А те двамата дойдоха заедно! Аз ги 

видях, излязоха направо от гората! Ние още ядяхме. И 

Анатолий беше при нас! Магнетофона свиреше! Спряхме го 

и Анатолий го зави с палтото, когато дойдохме да слушаме. 

─ Е, затова някой го е харесал и си го е „чопнал” да си 

слуша кючеците! Хайде, забравете го! Отивайте на  работа, 

че изгубихме много време днеска! – подкани ги Михал. 

До края на работния ден вече работа не можа да се 

свърши! Темата за магнетофона не слизаше от коментариите 

и измести всички други кахъри. До сутринта, и в четирите 

села и децата вече знаеха, че хубавият магнетофон, с който 

Анатолий ги разиграваше – го няма вече! 

Всички пристигнаха на обекта омърлушени. Цялата 

бригада беше съставена от братовчеди и родственици на 

Михаил. Всички се познаваха и никой не можеше да 

допусне, че крадецът на магнетофона може да е измежду 

тях, или пък да е от околните села. Това веднага щеше да се 

разчуе и да се разкрие! 

След сутрешната инструкция, започнахме работа на по-

широк фронт. Ронливия, сипещ се насип беше намалял. 

Трябваше да разчистим цялата разкрила се площ на 

коридора и да слезем на по-ниско ниво покрай стената. 

На дълбочина около 10 метра от най-високата част на 

„Змей-кале” – Люляковата горичка, покрай южната стена на 

прохода, се разкриха „ГОЛЕМИТЕ ОПУШЕНИ СЪС 

САЖДИ КАМЪНИ”*. На снимката ясно се виждат 

очернените със сажди камъни и големите пролуки между 

тях. Цялата стена пред тях и нагоре, на височина около три 

метра, чак до външната стена „градена с кал”, по която с 

пламъка установихме течението през пролуката, беше така 

рехаво редена, че да се проветрява подземието. Тази находка 

ни изненада, но беше безспорно доказателство, ЧЕ ПОД 

ТЕЗИ СТЕНИ ИМА ПОДЗЕМИЯ, В КОИТО СА ЖИВЕЛИ 

ХОРА И СЕ Е ПАЛЕЛО ОГЪН! ТОВА КАТЕГОРИЧНО 

ОПРОВЕРГА ТВЪРДЕНИЕТО НА АРХЕОЛОГА „ЧЕ ПОД 

ТЕЗИ СТЕНИ НЯМА НИКАКВИ ПОДЗЕМИЯ*. 

Спряхме да разчистваме в дълбочина покрай стената, 

за да не пропаднем през тавана в подземията. Върнахме се 

да разчистваме между двете стени на разкрилият се вече 

коридор, за да стигнем до здрава земя – основата на 

коридора, и да вървим по маркировката показана ни по 

документа. За момента ни беше достатъчно това, ЧЕ 

ОПУШЕНИТЕ КАМЪНИ СВИДЕТЕЛСТВАХА НАЛИЧИЕ 

НА ПОДЗЕМИЕ ПОД ТЕЗИ СТЕНИ*! 

Момчетата се развеселиха! Дойде им кураж. Много от 

тях си нацапаха носовете със саждите от камъните. 

Късно следобяд, обектът бе посетен от група учители и 

инспектори от МНП от Русе и от София. Доведе ги 

Директорът на училището в село Копривец*. 

Две от жените се оказаха учителки по история. Като 

разгледаха разкопките, те се възхитиха от разкритото, а като 

видяха опушените камъни, окачествиха обекта като 

уникален! 

За разлика от археолога Йорданов, те повишиха малко 

настроението, но въпреки това то си остана унило до края на 

деня. Даже и опушените камъни и саждите „по носовете”, не 

успяха да изличат това, което Йорданов наслои в душите на 

работниците. Саждите неоспоримо доказваха, че отдолу има 

подземия, но Йорданов успя да им втълпи, че на това място, 

където копаем, ВХОДОВЕ НЯМА! 

Обезверени от лекцията на Йорданов, на другия ден 

работниците се пръснаха по склоновете около стените да 

търсят тайните входове по „Змей-кале”. От саждите се 

убедиха, че подземие има, „НО КЪДЕ Е ВХОДА?”... За да 
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възстановя настроението, към 10 часа доведох на обекта 

„специалистите локализатори” – ВВ. 

Направихме наново прецизни наблюдения и 

изследвания на целия район и установихме наличие на 

подземия между стените. Възможно е и помещенията в 

подземието да са запълнени с пръст, защото изследванията 

не показаха съвсем празни големи кухини и пространства, 

но като първоначален строеж – изкуствени изкопи в скалата 

ги има. Установихме приблизително и разположението им, 

което съвпадна почти точно с изкопаните дупки по 

„КАМЪКА ПЛАН НА ОБЕКТА”! (Това е много интересно 

съвпадение, но жалко, че археолозите ги няма на обекта, за 

да видят и се запознаят с този начин на изследвания, и 

впоследствие, след разкриването на подземията да 

установят истинността му.) 

Установи се и наличие на благородни метали (в голямо 

количество) и то не само на едно място, НО КАТО ЧЕ ЛИ 

ТЕ СА ИЗОЛИРАНИ С НЯКАКВА ПЛЪТНА ИЗОЛАЦИЯ 

ОТКЪМ ГОРНАТА ИМ СТРАНА, КОЯТО ПОГЛЪЩА И 

НЕ ОТРАЗЯВА ЕЛЕКТРОМАГНИТНИТЕ ВЪЛНИ. ТОВА 

ПРЕЧИ И НЕ ПОЗВОЛЯВА НА СЪВРЕМЕННИТЕ УРЕДИ 

ДА ЗАСЕКАТ НАЛИЧИЕ НА МЕТАЛ, НЕЗАВИСИМО ОТ 

КОЛИЧЕСТВОТО МУ! Тази изолация не позволява и на 

„БИОЛОКАТОРИТЕ” да засекат мястото на благородните 

метали. От голямо разстояние те ловят наличието на метала, 

но като приближат мястото, губят ориентация или нищо не 

ловят. Чрез локацията на „ВВ”, установихме наличието на 

метала, но като го засякохме откъм долната му страна. 

Теренът на „Змей-кале” ни позволи да направим този трик. 

Само този метод на локация представлява огромен 

интерес за нашите археолози, но както вече се запознахме, 

те категорично отказаха да работят с нас (в отделна глава, 

или в специална за целта книжка, ще отделя полагаемото се 

внимание на този начин на локация). 

По всичко разкрито и видяно до сега личи, че хората, 

строили този оебкт и съхранили нещо в него, „НЕ СА БИЛИ 

ПРОСТИ”! те са познавали неща, на които нашата 

съвременна наука не обръща внимание, или въобще не ги 

познава. (Може би, след като разкрием този патент на 

нашите предци, „Русенските археолози” ЩЕ ЗАЯВЯТ, че и 

това е много добре и „ПРЕДЕЛНО” известно, и че те 

отдавна го знаят, но...) 

При търсенето на подземните подстъпи към 

подземията, се откри наличието на четири входа: Два откъм 

източната стена, със стрелките и два откъм западната, там 

където сега разкривахме. Оказа се, че главният вход се 

намира точно под разкритата на повърхността „КОЛОНА, 

ЗИДАНА С КАЛ”, КОЯТО БЕШЕ ПОКАЗАНА И В 

ДОКУМЕНТА КАТО БЕЛЕГ ЗА НАМИРАНЕТО НА ТОЗИ 

ВХОД*. 

Стрелките по източната стена сочат местата на 

изходите. Двата тунела се събират в един на мястото, където 

беше „КАМЪКЪТ С КРЪСТА И ЖЕНСКАТА ГЛАВА” И 

НАДОЛУ ПРОДЪЛЖАВАТ КАТО ЕДИН”. 

Другите два отвора (входове или изходи) се намират в 

едно тясно пространство, което още не сме разкрили, 

нарекохме го „ПРЕДВЕРИЕ”. От него започва, маркиран 

отвътре тунел, който извежда долу, близо до шосето. 

Всички тунели към обекта са запълнени с пръст и то 

така, че е невъзможно да се изчистят отвътре навън, когато 

се влезе в обекта, през стената „градена с кал”, която вече 

пресякохме, и разчистваме началото на този „коридор”. 

Проучването и изследванията на обекта от „ВВ” 

продължи около един час. Като изпратихме специалистите, 

ние вече с малко повишено самочувствие и настроение 

продължихме работата по разкриването. 

При едно внезапно срутване по стената Анатолий 

отскочи право върху двата големи каменни брока от лявата 

стена на коридора*. 

Те се преобърнаха и зад тях потече същият насип, с 

какъвто беше запълнен и разчистеният вече проход до 

външната – предпазната стена, която пресякохме. Оказа се, 

че тези два големи каменни блока (всеки по 60 см.) и 

показалата се под тях сухо градена стена, преграждат 

разкрилият се зад тях нов висок коридор. На снимките ясно 

се вижда раграничението: Горната част – РАЗКРИТОТО НА 

28 МАЙ, до площадката мястото на двата блока, под които 

се образува трап, от дъното на който започва да излиза 

отровния газ. Малко по-ниско се разкри белегът на главния 

вход. Това показва, че ако на 28 май Йорданов не беше 

спрял разкопките, можехме още тогава да стигнем до 

главния вход*. 

Насипът който потече по този коридор* беше много 

различен от този, който до сега се стичаше от високия бряг 

на стената. От сравнението на двете снимки, това е 

очевидно*. 

Тази разлика в структурата и материала на тези два 

пълнежа неоспоримо доказва, че двата пълнежа са 

насипвани в различно време и са с различно 

предназначение. Единия, едрият насип – съставен от 

различни по големина ръбести камъни, кариерна баластра и 

чакъл, разбърган с малко пръст, е насипван с изграждането 

на подпорните, (предпазните) стени. С него е зарит целият 

обект. На места дебелината му надхвърля четири метра. 

Това се показва от полепналите по стената камъни. А 

другият, този който потече от прохода и сега от този 

новоразкрил се коридор, съставен предимно от пръст, 

примесена с дребни камъни със заоблени ръбове, е събиран 

от околната среда. В него се срещаха  и парчета от 

разчупена керамика, докато другият (едрия) беше чист от 

такива битови примеси. С този насип са запечатвани 

входовете и коридорите, при напускането на обекта. 

От снимките е видно, че тези два големи камъка са 

били на нивото от което разкрихме обекта на 28 май 1983 г. 

Тези така старателно запълнени: „КОРИДОРЪТ” 

между двете стени (току що разкрит) широк 120 см* и 

„ПРОХОДЪТ” от коридора до външната (предпазната 

стена), широк 2 метра, който вече бяхме разкрили, и 

всичките външни белези и нишани поставени извън обекта, 

недвусмислено ни доказва, че в този обект не може да няма 

укрито, съхранено и запечатано нещо много ценно! В това 

вече съмнение няма и не може да има! 

ЖАЛКО, ЧЕ ОТГОВОРНИТЕ ДЪРЖАВНИ ОРГАНИ, 

ПОДВЕДЕНИ ОТ ЕДНИ КАРИЕРИСТИ, ВЗЕХА 

ОТРИЦАТЕЛНО ОТНОШЕНИЕ КЪМ ТОВА ДЕЛО! 

Видели оформилият се коридор, работниците се 

ентусиазираха. Дойде им кураж. Всички разбраха вече, че го 

има това, което търсим и заработиха настървени със стария 

си темп. Сега вече никой и с нищо не можеше да ги спре! 

Решиха да няма обедна почивка, а да се работи на смени. 

Влезе в действие, вече изпитаната система: „ИНСТРУМЕНТ 

ДА НЕ ПОЧИВА”! – Бързо сменяне на работниците в 

изкопа и изнасяне на камъните с жива верига. Само за около 

два часа, коридорът между двете стени, който жените „ВВ” 

видяха и предсказаха, още когато от него не се забелязваше 
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нищо, сега вече окончателно се оформи: широк 120 см и 

висок в разкритата му до сега част 7 метра от основата на 

която работехме*. Вдясно ясно се открои здравата, зидана с 

хоросан стена на обекта, а отляво е предпазната пред 

входовете стена „зидана с кал”, която пресякохме за да 

минем през прохода към коридора. 

При проучването на обекта от „ВВ”, по протежението 

на този новоразкрил се коридор, още преди да се беше 

очертал, „ВВ” установиха, че перпендикулярно на него, в 

основната стена на обекта, има два входа (тунели), и 

уточниха местата им, отгоре на терена, преди разкриването 

на коридора. Единият го определиха точно под мястото, 

където беше издигната колоната зидана с кал, и за него 

казаха, че това е главният вход. Ние ще го видим, но засега 

през него няма да влезем. Ще разкрием изцяло вторият вход, 

който се очерта на около метър и половина по на север, и 

през него ще стигнем до подземието, определиха „ВВ”. 

Точно срещу този, (вторият) вход, от основата на високия 

коридор започва тунел, който излиза долу до шосето. 

При този оформил се вече висок коридор и разкрилата 

се здрава, градена с големи дялани камъни и зидана с 

хоросан стена на обекта, вече всички твърдо се убедихме, че 

всичко посочено от „ВВ” ще разкрием, и последно, че 

„Старецът” не ни е лъгал и документите му са точни. 

Даденият за проба документ, доказа това. 

Около 14 часа на обекта пак пристигна археолога 

Йорданов, и като видя разкрилият се висок коридор и 

оформилата се в него здрава гладка стена на обекта, без да 

поздрави, с висок глас се развика: 

─ КАКВО Е ТОВА? ... ВИЕ РАЗБИВАТЕ И ДРУГАТА 

СТЕНА!... 

─ Това, др. Йорданов, е търсеното, посочено в 

документа предверие или коридор. В него се намират 

входовете към подземието, ТЕ СА ДВА! Ето, виждате ли, че 

насипът в него е само най-разнородни камъни и суха пръст. 

Всичко това е допълнителен пълнеж. Няма никъде даже 

следи от хоросан или спояваща кал. Камъните са различни и 

със заоблени ръбове. 

Оформи се вече търсеното предверие (коридор),широк 

120 см, в което трябва да открием двата входа към 

подземието. А това тука, над този голям ъглов камък е 

площадката до която стигнахме на 28 май т.г., когато Вие 

дойдохте и спряхте пробните разкопки и забранихте повече 

да се работи! – посочих му големият камък на стената и 

разчистих малко от позатрупаната сега площадка. Него съм 

фотографирал на 28 май 83 г, като край на площадката, 

опираща в предпазната стена, която вече на това място я 

няма! Тя сама се свлече, виждате насипът как тече! Оттук 

надолу, само на около метър, метър и половина е главният 

вход за подземието, до който още на 28 май можехме да 

стигнем и нямаше да се разкопава толкова нещо! – обясних 

аз. ─ Тази колона, издигната сред дебелия насип до 

повърхността и посочена като белег, се намира точно върху 

прохода, който разчистихме и сочи мястото на главния 

вход! Сега убедихте ли се, че е така? – довърших 

обяснението си. 

Йорданов заинтересувано ме слушаше без да продума. 

После разгледа коридора между двете стени. Специално му 

направи впечатление правият отвесен ръб на 

саморазкрилата се стена. Отвори фотоапарата и я 

фотографира. Направи още много снимки от общи планове 

и детайли. Забелязах, как акцентува и насочва апарата си 

повече към разрушената задна стена на стената, за 

разрушаването на която той сам ни подведе и настояваше да 

я разрушим цялата. ДОБРЕ, ЧЕ НЕ ГО ПОСЛУШАХМЕ И 

ЗАПАЗИХМЕ СТЕНАТА С ГЛАДКАТА ХОРОСАНОВА 

ЗАМАЗКА. 

Като привърши с фотографирането на обекта, 

Йорданов твърдо и остро заяви пред всички: 

─ ДОВЕЧЕРА ВИ ИЗТИЧА СРОКА ЗА 

НАМИРАНЕТО НА ВХОДА И ТРЯБВА ДА НАПУСНЕТЕ 

ОБЕКТА! 

─ Няма такова нещо! – веднага реагирах аз. – Срок не 

сме определяли! Освен това, тъкмо сега сме пред входа на 

подземието! Уточнихме мястото му и ни предстои да 

стигнем до него и да го отворим! Това може да стане и до 

довечера, ако успеем да разчистим насипа, или утре! Както 

Ви казах, входът се намира точно на метър и половина от 

мястото, където Вие, на 28 май спряхте разкопките и 

разгонихте работниците! СЕГА ТОВА НЯМА ДА СТАНЕ! 

─ Не!... Не МОЖЕ!... ВИЕ УТРЕ НАПУЩАТЕ 

ОБЕКТА! – продължи да упорства Йорданов. – Другарят 

Бербенлиев даже не знае, че вие работите тук и ИМА 

ЗАПОВЕД НИЕ ДА ПОЕМЕМ РАЗКРИВАНЕТО НА 

КРЕПОСТТА! 

─ А защо Вие не сте му казали?... 

─ УТРЕ ДА ВИ НЯМА ТУК! – продължи той. – НИЕ 

ИДВАМЕ С НАШ ЕКИП И ЩЕ ПРОДЪЛЖИМ 

РАБОТАТА! 

─ ДРУГАРЮ ЙОРДАНОВ, НИЕ СМЕ ПОДПИСАЛИ 

ДЕКЛАРАЦИЯ, ЧЕ ЩЕ РАБОТИМ ДОКАТО ОТКРИЕМ 

ВХОДА НА ПОДЗЕМИЕТО! Ето, ние вече сме пред него, 

но поради тежките условия на работа, не се знае кога ще 

стигнем до отварянето му. КОЛКОТО ЗА СРОК, ТАКЪВ 

НЕ СМЕ ОПРЕДЕЛЯЛИ! ВЪОБЩЕ НИКОГА НЕ Е 

СТАВАЛО ДУМА ЗА НЯКАКЪВ СРОК! ВИЕ 

ОПРЕДЕЛЯТЕ ЛИ СРОК, КОГАТО ПОЧНЕТЕ ДА 

РАЗКРИВАТЕ АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ОБЕКТ? ЗА 

РАЗКРИВАНЕТО НА „ЖАБА МОГИЛА” КРАЙ РУСЕ, 

КОЛКО ГОДИНИ ЯДЕТЕ ПАРИТЕ НА ДЪРЖАВАТА? А 

ние тука работим безплатно и сами си понасяме всички 

разноски! НИКОЙ НИЩО НЕ НИ Е ПЛАТИЛ, ЗА ДА Е 

СТАВАЛО ВЪПРОС ЗА НЯКАКЪВ СРОК! 

─ Днес аз говорих с др. Наумов и има заповед за 

спирането ви и веднага да напуснете обекта! – продължи да 

настоява Йорданов. 

─ Йорданов, ти служил ли си войник? – викнах аз 

срещу него. ─ Ти знаеш ли КАК СЕ СМЕНЯ КАРАУЛ?... 

Мене тука ме е поставил лично НАУМОВ! По заповед на 

Държавния съвет!  САМО ТОЙ ЛИЧНО МОЖЕ ДА МЕ 

СМЕНИ като ми покаже нова заповед от ДС! И то като той 

лично дойде тук на обекта и провери какво сме разкрили, А 

НЕ ДА ПРАЩА УСТНИ ЗАПОВЕДИ ПО КОГОТО И ДА 

БИЛО! ЯСНО ЛИ ТИ Е ТОВА!... 

Още повече, че сега вече сме пред входа и ни предстои 

да го отворим! А като го отворим, НИЕ САМИ ЩЕ ВИ 

ПОКАНИМ, ВИЕ ПЪРВИ ДА ВЛЕЗЕТЕ В ПОДЗЕМИЕТО, 

И ДА ИЗВАДИТЕ СЪКРОВИЩЕТО, ако го има! Нашата 

задача беше да открием входа! И ние го открихме точно там, 

КЪДЕТО ВИЕ СЕ КЪЛНЯХТЕ В ДИПЛОМИТЕ СИ, ЧЕ 

НЯМА НИЩО ОСВЕН СТЕНИ! Заричахте се, че и ушите си 

ще режете, ако се намери нещо между стените! ХАЙДЕ! 

РЕЖИ ГИ!... Виждаш, че подземия има!... Що се касае до 

изследванията и проучванията вътре, ЩЕ ГО ПРАВИТЕ 

ВИЕ, СПЕЦИАЛИСТИТЕ!... 
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─ ТОВА НЯМА ДА СТАНЕ! ВИЕ УТРЕ НЯМА ДА 

РАБОТИТЕ ТУКА! – ядосано заяви „другарят” Йорданов. – 

Другарят Бербенлиев така е наредил! 

─ Другарят Бербенлиев може да е наредил така, но аз 

съм поел обекта от по-висока инстанция и ще го предам 

отворен САМО НА ТЕЗИ, КОИТО СА МЕ ПОСТАВИЛИ 

ТУК! Смятам, че го разбрахте това и няма какво повече да 

си кажем! 

Работниците, като чуха нашите остри реплики, спряха 

работата и ни заобиколиха, държейки в ръце инструментите 

си. Йорданов кръвнишки изгледа групата, наред всички, 

като че ли искаше да ги запомни навеки. Прибра апарата си 

и извика остро: „ЩЕ ВИДИМ”! рязко се обърна и с бързи 

крачки напусна обекта. 

Два часа след заминаването на Йорданов, на обекта 

пристигнаха – Първият секретар на ГК на БКП – Бонев, и 

секретарката на Комсомола в гр. Бяла, придружени от 

Началника на МВР. 

Др. Бонев, още с пристигането си, преди даже да види 

разкопаното, започна да ни се кара и да ни обвинява, че 

рушим исторически паметник, и че веднага трябва да спрем 

работата и да напуснем обекта, тъй като „СРОКЪТ НИ БИЛ 

ИЗТЕКЪЛ”!?!... (Точно повтори думите на Йорданов). 

Стана ясно, че Йорданов е алармирал всички. Затова, 

подготвени от него, така внезапно, настървени пристигнаха 

на обекта, придружени от Началника на МВР. 

Естествено, аз реагирах и на това и заявих, че ще 

напусна обекта само по заповед на този, който ме е поставил 

тук! Още повече, че нямам определен срок, в който трябва 

да свърша! 

Бонев поиска да прочете декларацията. Като се увери, 

че няма фиксиран срок, се поуспокои. Гостите разгледаха 

разкритото. Поразговорихме се вече по-спокойно. Увериха 

се, че тук не се руши, асе разкрива нещо ново и много 

ценно! Всички си заминаха успокоени и доволни. 

Малко след като си заминаха другарите от Бяла, 

запъхтян пристигна старшина Христо Христов и ми съобщи, 

че Наумов го е търсил, но преди да му се обади, дошъл при 

мене да ме уведоми. 

Веднага, заедно с него отидох в Съвета на Копривец. 

Търсих връзка с Наумов, но не го открихме. 

Поръчах на жена ми в София да го открие и да му каже 

за разкритото и за отношението на археолозите от Русе, и за 

това, че много ни пречат в работата. 

Археологът Йорданов, който до вчера твърдеше, че тук 

няма никакви подземия, като си тръгна разярен, срещнал 

Михаил по пътеката и му заявил: 

─ Подземие може и да има, но злато няма да намерите! 

─ Злато може и да няма, то може и да е изнесено, но 

обекта го има! А това означава, че документите са верни и 

ние на всяка цена трябва да направим всичко възможно, за 

да приберем тази документация в България! А вие с всички 

сили и средства се мъчите да провалите това ценно дарение 

и да лишите държавата ни от това културно богатство! – му 

отговорил Михаил. 

Изморени от трудностите при разкопките и от 

разправиите с „гостите”, от обекта си тръгнахме много 

разстроени. Работниците псуваха на вяска дума. 

─ Др. Марков, - обръщаха се към мен. – Този човек 

знае ли какво е това „ЧЕСТ”?... Може ли така бързо да се 

отказва от това, което е говорил и се е клел в него?... Вчера, 

когато стената беше здрава, твърдеше, че зад нея няма 

нищо. Като се разкри прохода – заяви, че знаел, че тук е 

„централният вход на крепостта”. Сега твърди, че той знаел, 

че и „подземия” имало!?! А когато ни разказваше историята 

вчера, два часа ни уверяваше, че тук няма никакви 

подземия... Как може така да лъже?... И това е „Директор на 

културата” в Русе!... 

─ Всичко ще се оправи, момчета! – успокоявах ги аз. – 

Починете си добре тази нощ, че утре ничака много тежък 

ден. 

Вечерта работих дълго след полунощ. Денят беше 

пълен със събития. Всичко трябваше да се обработи от 

записките и да се нанесе в дневника. 

Денят, 1 октомври 1983 година, беше много тежък. 

След вчерашните разкрития, разправиите с археолога и 

безсънната нощ, пристигнах на обекта сънлив, изморен и 

със силно главоболие. Цялата бригада беше разстроена, 

всички се шляеха безцелно по обекта и никой не се хващаше 

за работа. Днес от заранта от различни краища на страната 

заприиждаха сведения, че много хора познавали историята 

на „Змей-кале”, но до сега не са знаели къде е мястото. 

Пристигнаха вести от „иманярски” групи, които „имали 

документи” за този обект. Дойдоха и хора, които заявиха, че 

притежават и други документи и пожелаха да заработят с 

мене. Съгласих се, но след като приключим със „Змей-кале”. 

Докато се организираме и разпределим групите, и 

между другото да посрещам и изпращам гостите, часът 

стана 10,30. Започнахме работа, но не вървеше. Усещаше се 

някаква тягостна обстановка. Лекарят с линейката закъсня и 

като се извиняваше, ми каза, че имал неприятности и ако не 

бил се обадил в партийния комитет можело и да не дойде. 

„ВВ”, които вършейки си домашната работа неотлъчно 

телепатично ни наблюдаваха, двете едновременно 

забелязали и си споделили (пак телепатично, всяка от своя 

дом),  че при нас нещо не е наред и веднага решават, че 

присъствието им на обекта е наложително. Василка се 

обажда по телефона на брат си, в съседното село и той с 

колата си ги довежда на „Змей-кале”. 

В 12,30 часа, „ВВ” пристигнаха на обекта. Това им 

идване не беше предвидено, но като ги видяхме да слизат от 

колата, минали през горския път, цялата бригада се оживи. 

Всички грабнаха инструментите си и застанаха на 

определените им работни места. Посрещането им беше 

весело и приветливо. Те набързо направиха нови 

изследвания на обекта и потвърдиха старото си заключение, 

като този път точно очертаха местата на двата тунела в 

стената и ни заявиха, че сме на прав път и се намираме на 

по-малко от два метра, по основата, от главния вход, и още 

веднъж уточниха мястото му, че е точно под колоната 

„зидана с кал”, под най-високата точка на насипа. 

В 12,45 часа, „ВВ” слязоха в изкопа, работниците се 

събраха и работата започна в познатия си темп. „ВВ” 

застанаха от двете страни на пътеката и зорко следяха за 

състава на сриващия се от високото в коридора материал, 

който се изгребваше и се изхвърляше по склона пред 

прохода. Аз седнах на брега отстрани, откъдето наблюдавах 

всичко. 

Към 13 часа, Василка ми подвикна бързо да сляза при 

тях. След няколко скока по нанадолнището аз се изправих 

пред двете. 

─ Марков – припряно заговори Василка. – В момента 

засякохме двама души – слязоха от кола долу на шосето и 

настървено тръгнаха през гората нагоре. Идват да се 

разправят с тебе. Има и трети, но той не важи! Седни си 

горе спокойно, ние ще се справим. Добре, че ги усетихме! 
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Още не бях седнал на мястото си, когато Йорданов 

изскочи от гората, следван от двама души, единият от които 

носеше английска ловна пушка, с трета цев за боен патрон. 

Йорданов и този с пушката излязоха направо по изкопа и 

влязоха в разкрития проход при „ВВ”. Жените им направиха 

път да минат и застанаха от двете им страни, зад тях, Венета 

при Йорданов, а Василка при този с пушката откъм мене. 

─ Нали казахме, че днеска вече няма да работите? 

Какво търсите тука? – настървено и остро заговори 

Йорданов, но докато издума изречението поутихна. 

─ Докато не отворим подземието, няма да спрем! – 

отговорих от високото. 

─ Как така?... Наумов каза, че ще спрете! 

─ В понеделник, когато Наумов дойде, ще решим! 

─ Той няма да дойде! – категорично заяви Йорданов, 

но тонът му вече беше спаднал, и се загледа във Венета. 

Василка погледна към мене. Намигна ми и като сложи 

ръка на устата си, ми прошепна зад гърба на този с пушката: 

„ГОТОВИ СА”! 

Йорданов се обърна, изгледа и нея и ме погледна. 

─ Ще дойде, ще дойде! – отговорих му. Аз съм се 

договорил с него! 

─ Какви са тези жени тука? – запита той и ги изгледа и 

двете. 

─ Жените на работниците, които работят тука! Дошли 

са да видят какво сме разкрили. Съпругът на тази – посочих 

Василка - е Димитър, ей този там изправеният с ножа на 

кръста. 

Йорданов я погледна, после се загледа в Димитър, 

който му се усмихна, и като се обърна към Венета издума: 

─ Ще видим! – вече съвсем утихнал, и се прозя 

приспивно. 

Тримата „гости” се оттеглиха в Люляковата горичка и 

приседнаха на камъните пред храстите. Йорданов започна 

да им обяснява какво представлява тази крепост. Двамата се 

прозяха широко, като тупайки по устните си прикриха уста 

с дланите си. 

Зад храстите в този момент почивал Йосиф – синът на 

Михаил, и станал неволен свидетел на разказите за 

крепостта. Йорданов обяснил какво представлява обекта, и 

не пропуснал да наблегне, че този обект им бил пределно 

ясен, че за него се носели много легенди, и разказал една от 

тях (тази, която Михаил му беше разказал още при първата 

им среща). 

─ Защо вие не го разработвате? Това е уникален обект! 

Друг такъв аз не съм виждал! – запитал един от групата, 

навярно също археолог. 

─ Обектът е много интересен, но ние нямаме пари! – 

отговорил Йорданов. 

Накрая ядно, но с голямо съжаление им казал, че тези 

иманяри, използвали тази легенда, разправяна сред народа и 

чрез солидни връзки в София, успели да получат 

разрешение да го разкопат. 

─ Защо не ги изгоним и вие да продължите работата? – 

запитал този с пушката. 

─ А бе, ние с тези цигани лесно щяхме да се разправим 

и да ги натикаме в затвора, но откъде се взе ей този 

Софийски журналист с връзки (посочил с ръка към мене). 

Направил е такава документация, че ние каквото кажем, че 

го няма, той го показва фотографирано – завършил 

археологът. 

─ Какво правят горе? – ме запита Василка, като слязох 

при тях. 

─ Седнаха на камъните пред люляка и си приказват. 

Двамата се прозяват. 

─ Искаш ли да ги приспим? 

─ Не, недейте! Пуснете ги да си ходят! Като са в това 

състояние, няма ли опасност да катастрофират? 

─ Като се качат в колата, ние ще ги освободим! – обади 

се Венета. – Пусни ги да си вървят! – каза тя на Василка. 

─ Хайде, чао, „другарчета”, вървете си със здраве! – 

тихо издума Василка и се засмя от успешно завършилия 

сеанс. 

Погледнах нагоре. Тримата станаха, прозяха се широко 

и бавно тръгнаха по пътеката към колата си. 

─ Значи до понеделник! – каза им Йорданов вместо 

довиждане. 

─ Довиждане, другарю Йорданов – му отговорих. 

─ Видя ли, че се е налагало да дойдем? – смигна ми 

Василка. 

─ Благодаря Ви! – и стиснах ръцете на двете. 

В дните по време на разкопките пристигнаха и други 

специалисти по биолокация, на които разрешавах свободно, 

навсякъде по обекта да изпробват възможностите си. 

Придружавах ги и ги наблюдавах. Те работеха по различни 

системи от тази на „ВВ”. Всички потвърдиха, че под стените 

има кухини. Заявиха, че засичат и благородни метали, но 

нещо много ги смущавало и не били много сгурни, но за мен 

интересното и важното беше това, че посочените места на 

кухините под стените и очертаното място на 

предполагаемото съкровище (ако го има), съвпадаха точно с 

определените места от „ВВ”. 

Момчетата поискаха разрешение и доведоха на обекта 

една стара, сляпа туркиня, славата на която се носела, че на 

когото каквото е предсказала, всичко сто процентово се 

сбъдвало. От колата до обекта мочетата я пренесоха на ръце. 

Тя пожела да я поставят да седне на равно място, 

независимо къде. Постелихме едно черже на малката 

полянка сред Ляляковата горичка и там я настинхме. 

Старицата се оказа много разговорлива. Побеседва с 

групата, отговори без затруднение на всички въпроси и 

отведнъж замълча. Наблюдавах я неотлъчно. Повъртя 

главата си на различни страни. Устните й мърдаха, като че 

ли сама на себе си говореше нещо. Наведе се и постави 

дланите си върху земята, премести ги на няколко различни 

точки, без да се измества от мястото си. Накрая ги задържа, 

като че ли се подпираше на ръцете си, позамисли се и тихо 

заговори: 

─ Момчета, вие тука търсите нещо много, много 

старо... Има го! Ще го намерите! Вътре всичко е пълно! Има 

и голямо имане! Ей тука е зад мене! Ама е много дълбоко! – 

тя се извърна и с ръка посочи точно същото място, където го 

определиха „ВВ”и  „БИОЛОКАТОРИТЕ”! – Но!... Бая зор 

ще видите, докато стигнете до него! – тя замълча и дълго 

остана неподвижна и замислена. – Ще видите много зор 

докато стигнете до него – повтори бабата. – Много хора ще 

ви пречат. Ще минат години! Някои ще се опитат да го 

окрадат! Други ще вземат по малко, но хаир няма да видят! 

Имането е закълнато!... Виждам много кръв!... Няма да се 

даде лесно!... Ще вземе човешка жертва!... Няма да е от 

вашите!... Но вие направете курбан! Заколето на мястото 

ОВЕН!... ЩЕ МИНАТ ГОДИНИ, ГОЛЯМ ЗОР ЩЕ 

ВИДИТЕ, НО ПАК ВИЕ ЩЕ ГО ОТВОРИТЕ! ДРУГИ 

НЯМА ДА МОГАТ ДА СТИГНАТ! ВИЕ СТЕ ГО 

НАМЕРИЛИ, ВИЕ ЩЕ ГО ИЗВАДИТЕ!... – завърши 

старицата, поизправи се, прибра ръцете си в скута, 
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поуспокои се и завъртя слепите си очи на всички страни, 

като че ли искаше да ни огледа всички. 

─ Бабо, на мен ми откраднаха магнетофона. Можеш ли 

да ми кажеш ще го намеря ли? – запита Анатолий. 

─ Ох, кузум, не го търси! Този дето ти го взема няма да 

ти го върне! Ти ще си купиш друг!... Къде го беше оставил, 

там до дървото ли? – бабата посочи с ръка към мястото 

къмедот групата на Анатолий се хранеше и там стоеше 

багажа, когато работеха. 

 

Вестта, че е разкрит голям „иманярски” обек се разнесе 

из цялата страна. На „Змей-кале” идваха и си изпробваха 

възможностите много гурпи и отделни търсачи на 

съкровища. Описал съм дванадесет различни системи на 

търсене. Две групи минаха със специално оборудвани с 

апаратура леки коли. Едните с „Волга” се представиха, че са 

инженери, и че притежват най-добрата засега апаратура в 

България. Мериха, търсиха навсякъде, близо два часа 

обикаляха из района. На самото „Змей-кале” не остана 

камък не обърнат и сантиметър място непроверено. (Чудно е 

как, след това претърсване на района, по който преди тях, с 

апаратура на БА беше минал и инж. Катовски и докладва, че 

на „Змей-кале” няма нищо, КАК ТОГАВА, ГЛАВНИЯТ 

АРХЕОЛОГ НА МУЗЕЯ В РУСЕ ДИМИТЪР ИВАНОВ, 

БЕЗ НИКАКВА АПАРАТУРА, С ГОЛИ РЪЦЕ, И ТО 

КОГАТО Е БИЛ САМ, „ПРОСТО РИТНАЛ С КРАК ТОЗИ 

ГОЛЯМ КАМЪК И ПОД НЕГО ОТКРИЛ ГОЛЯМАТА 

КОЛЕКТИВНА НАХОДКА ОТ 38 МОНЕТИ НА 

ЮСТИНИЯН”?!?... „Тази загадка никой до сега неможа да 

разреши”! 

Питах инженерите „на каква дълбочина засичат 

апаратите им”. 

─ До три метра! СИГУРНО И ТОЧНО ОПРЕДЕЛЯТ 

МЯСТОТО! – похвали се инженерът. 

─ Но тук съкровището се намира на 25 метра 

дълбочина! Вие само стените, дебели три метра и насипът 

върху тях още три, няма да можете да пробиете! – обясних 

им аз. 

─ О-о-о! НЕВЪЗМОЖНО Е ДА СЕ ХВАНЕ С 

ЕЛЕКТРОНЕН АПАРАТ! – възкликна той. – Такъв апарат 

още няма изнамерен! 

Направи ми впечатление, че всички, които идваха с 

готова информация за „Змей-кале”, разказваха една и съща 

история, и по един и същи начин (даже речникът им беше 

еднакъв). И то същото, което археологът Стоян Йорданов ни 

разказа, че му било известно като легенда! 

(Същата история, която Михаил им беше разказал още 

при първата му среща с тях, когато отиде да ги моли, те да 

отворят обекта!). 

Един стар иманяр от Габрово ми прати вест, че 

притежава точният план на „Змей-кале” и знае къде е входа 

и иска де се срещне с мене. Когато специално отидох при 

него, не можа нищо ново да ми каже, освен 

разпространената вече легенда, но ми показа „ножиците на 

Вълчан”, с неговия знак – „четириъгълник с кръст в 

средата” и инициалите му „ВВ”, които намерил в една 

пещера, заедно с метъра му*. 

Но когато и Илия Наумов в София, ми разказа същата 

история и за отровната змия, по същия начин, и почти със 

същите думи и мотиви, то разбрах, че източникът на тази 

информация, пристища до нас от различни краища на 

страната – е един и същи, с център Русе! 

Явно, целта беше да се обезличи нашето 

откривателство! Но имаше и нещо друго: Всички до един, 

даже и Илия Наумов, не можаха да ни кажат нищо повече от 

това, което ние бяхме разказвали. 

 

Към 15,30 часа заваля дъжд, валя около половин час. 

„ВВ” си заминаха с колата. След дъжда настроението 

съвсем спадна. 

Повечето от работниците се пръснаха по района да 

търсят другте входове към подземието. Оставих ги на 

свобода! Да се поразтушат малко. Да им поолекне! 

Останалите на изкопа просто чоплеха насипа. Работата 

върви мудно! 

Аз седнах край огъня, наметнат с шлифера. Имам 

време за писане и за размисъл. Записах в дневника това, 

което се случи от 12,30 часа до този момент*. Останал сам с 

мислите си, искаше ми се да направя анализ на целия процес 

по разкриването на този уникален обект. 

Моето отношение съм казал в писмата си, събрани в 

отделна книга. Факимилетата от тях сега приложих в албум, 

придружени със съответните пояснения. 

Исках да проследя действията на археолозите и 

отношението им към обекта и към нас. Но и моето 

настроение не беше в ред. 

─ Другарю Марков, дайте да ви направя една снимка 

така, както сте седнал край огъня – чух гласа на сина на 

Михаил. ─ Вие фотографирахте всички, пък на Вас няма кой 

да Ви направи снимка. 

─ Добре бе, Йосифе, ето ти апаратите, щракни, пък 

каквото излезе – зарадвах се аз, и то не толкова от това, че 

ще ми прави снимка, отколкото, че при мене дойде човек, с 

когото ще мога да поговоря. 

Като върна апаратите на мястото им, седна до мене и 

заговори: 

─ Другарю Марков, можели да те запитам нещо? Сега 

имаме време. 

─ Разбира се, че може! Кажи какво те тревожи? 

─ Ние между работниците сме си разговаряли много, 

но някои неща не можем да проумеем и затова искам с тебе 

да поприказвам. 

─ Кажи, какво не ти е ясно? 

─ Ами, това, дето го правят археолозите! 

─ Разкажи, да чуя! 

─ Ами това! – позамисли се той и продължи да 

разказва: ─ Когато баща ми отиде най-напред при тях и им 

каза, че Старецът му е дал плана как да намери тази 

съкровищница, те го изгониха. След това баща ми пак ходи 

при тях и им каза, че ще отиде в София. Тогава археологът 

Станчев му казал, че където и да отиде, пак при него ще 

дойде, и каквото той кажел – това щяло да стане! А докато 

той бил археолог в Окръжния музей, нямало да разреши да 

се копае на „Змей-кале”, защото това били „иманярски 

измислици”. 

Когато пък МВР от Бяла ги извикаха и ги доведоха 

тука, те като огледаха района, казаха, че ще си отрежат 

ушите, ако тук се намери даже само един исторически 

камък. Пък когато се разкри стената казаха, че те знаели, че 

тук имало крепост, разрушена до основи. Когато пък се 

разкри цялата стена, весока пет метра и дълга повече от 50 

метра, те написаха статия във вестника и заявиха, че още 

Шкорпил я познавал и описал тази крепост. Др. Марков, кой 

е този Шкорпил? Той българин ли е? Защото името му не е 

българско? 
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─ Карел Шкорпил е чех. След Освобождението ни от 

робство е работил в България, като български археолог. Те 

са били двама братя. Обходили са цяла България и са 

описали всичко, каквото са видели и проучили. Те са 

минали и по този край и са описали разрушената до основи 

крепост, която се намира на съмия път от Русе за Попово, в 

дефилето на местността „Къшла-дере”, много далече оттук и 

няма нищо общо със „Змей-кале”! 

─ Аз съм ходил там. Знам го къде е! 

─ Те не са знаели, че тук на „Змей-кале” има нещо, пък 

и не е имало кой да им каже, защото и местното население 

не са знаели. Ти нали разбра, че преди баща ти да каже и да 

разкрие обекта, по околните села не се намери човек, който 

да е знаел, че тук, заровено дълбоко под земята има 

скривалище и съкровищница. 

─ Русенските археолози пък казват, че „Змей-кале” и 

„Къшла-дере” са едно и също нещо. Тези хора изглежда 

никога не са идвали по тези места. Как може да твърдят 

такова нещо? 

─ Не само това, Йосифе. Те в писмата си до Комитета 

за култура и до ЦК на БКП писаха, че много добре познават 

„тази крепост”. Въз основа на техните писма директорът им 

в София, академик Димитър Ангелов, и Заместник 

председателя на Комитета за култура проф. Пею 

Бербенлиев, декларираха пред ЦК на БКП и пред 

Държавния съвет, че обектът на „Змей-кале” им е известен и 

им е пределно ясен. „Те знаели всичко, каквото го имало 

тук”. В друго писмо пък, пак до Политбюро, те заявяват, че 

обектът не представлявал ценност, не бил интересен и не 

било целесъобразно да се отпускат средства за разкриването 

му. 

─ Та това е чиста лъжа, бе др. Марков! Как може така 

да лъжат! Та тези хора лъжат Държавата! Нанасят й 

страшни загуби! – възмути се момчето. 

─ Това си е за тяхна сметка, Йосифе. Ще дойде ден и 

ще отговарят не само за тези си лъжи, а и за още много 

други работи! 

─ А защо през май месец дойдоха да копаят? Нали и 

тогава казваха, че тук няма нищо? 

─ Тогава те бяха заставени от нас. Да дойдат и да 

ръководят разкопките. Когато преставих албума със 

снимките в ЦК и в Държавния съвет, другарите видяха, че 

тук действително има нещо и ги заставиха да дойдат, щат не 

щат! Ти нали си разглеждал снимките? 

─ Да, да! Разглеждал съм ги. Оня ден, когато ти беше 

отишъл до Мотела ,ние всички пак ги разглеждахме. При 

нас дойде и старшината Христов, и той ги разгледа и пред 

всички каза, да сме знаели добре, че ако не били тези 

снимки и твоите писма, които си писал, тук нищо нямало да 

се разкрие и половината от нас вече щели да са в затвора. 

─ Това донякъде е вярно! 

─ Старшината точно така каза! 

─ Вас ви спасиха снимките, но и вас и мене ни спаси 

самият обект, че го има! Ако не беше се разкрило нещо, то 

заедно с другите и аз до сега щях да съм вече в затвора! 

─ Нали още през май месец видяха, че под насипа има 

нещо? Защо тогава не продължиха, а спряха разкопките? 

─ На 26 май те започнаха разкопките, защото не 

познаваха обекта и бяха уверени, че тук няма да се намери 

нищо. Но кагато на 28 май, само за два дни работа, се 

разкри, че под този дебел насип е заровено нещо цяло, то 

веднага спряха работата, като искаха после те сами да си го 

разкрият и да го покажат като тяхно откритие. 

─ Те и сега, когато дойде др. Наумов, и пред него 

казаха, че зад градената с кал стена няма нищо! 

─ Нали чу и видя какво стана? Това още веднъж 

показа, че археолозите от Русе си нямат и понятие от този 

обект и нито са чували, нито са знаели нещо за него. 

─ Да, да, др. Марков, казваха, че зад стената няма 

нищо, а когато се разкри прохода зад нея, директора 

Йорданов заяви, че той знаел, че точно тука е централният 

вход на крепостта. Как не го е срам така да лъже! 

─ Те нямат какво друго да казват, Йосифе. Те сбъркаха 

още с първото си писмо до София, с което заявиха, че тази 

„крепост” им е много добре позната, и сега вече няма 

накъде! Малко хора имат доблестта да си признаят 

грешките, а между археолозите от Русенския музей няма 

такива! Те не само че сбъркаха още с първото си писмо, ами 

и продължават да грешат и да затъват още повече в лъжите 

си. Затова се и стигна до там – да бъдат отстранени от 

разкопките и обектът да се възложи за разкриване на баща 

ти и на мене, докато докажем, че зад стената има проход 

към входовете и че между стените има подземие. Нали 

подписахме и декларация за това. Археолозите много 

загубиха. Те трябваше през цялото време да присъстват на 

разкопките. Другаде никъде няма да видят това, което ни 

предстои да разкрием. 

─ Нали археоложката Гергова щеше да остане? Защо и 

тя си отиде? 

─ Това беше предварително замислен номер на 

Русенци. Да определят Гергова да ни наблюдава, но тя да си 

замине по важна работа и да я замести Русенски археолог. 

Ние при всички разговори и във всички мои писма, сме 

искали и сме настоявали, през цялото време на разкопките 

при нас да има специалист археолог. Но Русенци направиха 

така, че да останем сами, като мислеха, че няма да знаем 

какво да правим и ще се изложим, като разрушим нещо 

ценно. Ти нали беше тук, когато ЙОРДАНОВ НИ 

ПОДВЕДЕ ДА РАЗРУШАВАМЕ ЗДРАВАТА СТЕНА? 

─ Да, да, тука бях! Нали ти ме снима пред стената, като 

ме накара да се загледам към нея*! 

─ Ето, виждаш ли? Как с всички средства се мъчат да 

ни пречат. Йорданов ни накара да събаряме здрава стена, 

която фотографира, та ако я бяхме съборили, да показва по 

снимките – каква пакост сме направили. 

─ Аз го гледах и двата дена, когато снимаше. Той 

направи снимки и на лицето на стената и на разрушените 

места зад нея. 

─ А на лекцията какво ви разправяше? Уж щеше да 

разказва историята, а през цялото време ви натрапваше, че 

тук няма нищо. 

─ О-о, др. Марков, ти не знаеш още нещо. След 

лекцията Йорданов разговаря поотделно с работниците и ги 

заплашваше, че ако не се откажат да работят, той после щял 

поотделно, един по един, да им намери цаката и да ги вкара 

в затвора. Затова Ташин, Райко, Стефан и Христо, на другия 

ден не дойдоха да работят. Уплашиха се! Много ги е страх 

от археолога. Те знаят, че докато си тука няма опасност, но 

утре като си отидеш в София, кой ще ги спасява? Йорданов 

им го казал това, че ти няма да си вечно тука, а той си е в 

Русе и знае къде работят. Тримата от тях работят в Русе и 

много ги е страх. 

─ Но нали се върнаха на работа? Аз днеска ги видях. 

─ Върнаха се Райко и Стефан, но другите двама не 

дойдоха и казали, че повече няма да идват защото 

директорът им ги предупредил, че и тях ще уволни! Нали 
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Димитър и Анатолий са вече уволнени от работа? А те 

работят в едно предприятие. Някой се обадил на директора 

им, че те се занимават с „иманярство” и правели големи 

пакости! 

─ Кажи им да не се страхуват. И Анатолий и Димитър 

ще бъдат върнати на работа, след като приключим с 

разкопките. Това вече е уредено! – успокоих го аз. 

─ Др. Марков, вчера като се разправяхте с Йорданов, 

чух го да казва, че срокът ни бил изтекъл. Има ли такова 

нещо? Ако не можем до понеделник да отворим входовете, 

ще ни изгонят ли? 

─ Не се тревожи за тази работа. Кажи и на другите да 

не се страхуват. Този път, докато ние не разкрием входовете 

и не докажем, че между тези стени има подземие, никой 

няма да ни изгони от тука! Още повече, след като вече се 

видя, че търсеният коридор го има. Ние вече навлизаме в 

него! нали и затова вчера Йорданов побесня, като видя 

оформилият се коридор. 

─ Какво каза др. Бонев, като дойде с Комсомолския 

секретар? Другият който беше с тях, е началника на МВР в 

Бяла. Аз го познавам! 

─ Нищо. Отначало бе настроен от Йорданов, но когато 

видя, че тук не се руши, а се разкрива нещо ново, и като 

прочете декларацията, съвсем преминаха на наша страна и 

ни пожелаха успех в работата. 

─ Знаеш ли? Работниците, като го видяха да слиза по 

наклона от гората ядосан и разярен, и до него началника на 

МВР, много се изплашиха. Всички настръхнаха и 

помислиха, че сега идват да те арестуват. 

─ Но това не стана, нали? Другарите си отидоха като 

приятели. 

─ Др. Марков, нали ти разказах какво чух, когато бях 

полегнал зад храстите горе при стената. Много ме беше 

страх да не ме усетят, че ги слушам. Йорданов като им 

разказа историята и им показа къде бил „Бастиона” на 

крепостта, и че лесно щял да се разправи с циганите, ако не 

си бил ти. Този с пушката го запита: „А сега какво ще 

правите”? 

Йорданов му отговори, че щели да ни оставят да 

работим до понеделник. Тогава от София щял да дойде 

Бербенлиев и той лично щял да ни изгони и да ги остави те 

да продължат работата. 

─ Ще има да гоните зайците из гората! – каза този с 

пушката ядосано, но се прозя силно, като че ли му се 

приспа. Станаха и си тръгнаха. Тогава Йорданов, като мина 

край тебе ти каза „ДО ПОНЕДЕЛНИК”! Аз не мръднах да 

не ме усетят, че съм зад храста. Др. Марков, дали няма да ни 

изгонят в понеделник? 

─ Бъди спокоен, това няма да стане! Кажи и на другите 

да не се страхуват от това. Ще работим докато стигнем и 

разкрием подземията! 

 

Един по един работниците започнаха да се връщат. 

Свободата им подейства добре. Всички бяха оживени. 

Минаваха покрай мене и ми докладваха, кой какво мисли. 

─ „Опощихме” целия район, но никой не намери вход. 

Не остана камък не обърнат, но няма нищо! – ухилен до уши 

ми каза Димитър. 

В едно бяха единни всички – че само тука трябва да се 

продължава работата, докато стигнем до главния вход и 

отворим подземието. Димитър и още двама предложиха: 

„Насипът да се изравни отгоре и да го изнасяме с количка, а 

не както до сега да го чакаме да се срутва и да го изваждаме 

от дупката. Идеята беше пиета. Някой подметна, ЧЕ СМЕ 

ОБЕЩАЛИ „КУРБАН”. Това се поде от всички. Накрай 

единодушно решихме: 

─ УТРЕ, НЕДЕЛЯ, ПРАВИМ КУРБАН! Всички да 

доведат жените и децата си! 

Тази вест развесели всички и настроението рязко се 

повиши. 

Реши се: Утре всички да донесат по десет лева да 

платим „КОЧА”, обречен за курбана. С тази вноска всеки 

доказва, че участва активно в работата и в курбана. 

 

„КУРБАНЪТ” СВЪРШИ ДОБРА РАБОТА! В 

ПОНЕДЕЛНИК – 03,10,83 г., всички дошли на обекта бяха с 

повишено настроение. Задачата за днес беше: - ДА СЕ 

ИЗНЕСЕ ГОЛЕМИЯТ НАСИП ОТ КОРИДОРА, ОЧЕРТАЛ 

СЕ МЕЖДУ ДВЕТЕ СТЕНИ И ДА СЕ РАЗЧИСТИ 

ПРОХОДЪТ ПРЕД НЕГО, СТИГАЩ ДО ВЪНШНАТА 

СТЕНА, КАТО СЕ РАЗШИРИ НА ЮГ И СЕ СЛЕЗЕ В 

ДЪЛБОЧИНА ДО РАЗКРИВАНЕТО НА ЮЖНАТА МУ 

СТЕНА! 

Разпределихме хората на групи и всеки си знаеше 

работата! Разчистването на прохода започнахме от въшната, 

градената с кал предпазна стена, точно от мястото, което 

посочихме, че се намира южната стена на прохода, преди да 

отворим стената! 

На дълбочина около 20-30 см, от нивото от което 

започнахме, работниците се натъкнаха на големи камъни, 

подредени като „суха стена”. Много внимателно 

разчиствахме насипа покрай тази нова стена, за която вече 

бяхме сигурни, че това е южната стена на прохода. 

 Когато слязохме на дълбочина над метър и половина и 

разчистихме прохода навътре до коридора – СТЕНАТА СЕ 

ОФОРМИ ОКОНЧАТЕЛНО*! 

Тя започва от външната (предпазната) стена, която 

пресякохме, перпендикулярно на нея. Навътре в прохода 

стената прави завой на север, насочва се към разкрилия се 

коридор между двете стени и се слива с вътрешната ;откъм 

източната страна) стена на коридора, т.е. ОСНОВНАТА 

СТЕНА НА ОБЕКТА*! 

Тази стена се оказа много различна от другите. Тя е 

изградена от големи камъни, без никаква спойка от кал или 

от хоросан между тях. Градена е сухо. Тази суха стена, с 

големи пролуки между камъните, започва от външната стена 

и свършва до основната стена на обекта (до мястото на двата 

големи блока, които подпираха насипа в коридора). От 

същото място нататък основната стена на обекта е зидана с 

големи блокове, споени с хоросан. 

Обърнахме внимание на насипа от вътрешната страна 

на тази стена. Той също беше от едри ръбести камъни 

подредени рехаво, без никаква спойка от кал или хоросан. 

Точно зад този рехав насип на около метър и половина по-

ниско от нивото на което стигнахме до здрава земя, в трапа, 

който бяхме изкопали, за да проверим стената, открихме 

опушените със сажди камъни, а на метър и половина по-

високо от същото ниво (здравата земя), се намираше 

пролуката в стената, през която ставаше течение, установено 

с пламъка на запален вестник*. 

Заключението е: „Тази рехаво градена стена, във 

височина повече от три метра, опушените камъни и 

пролуката през която духаше, са свързани в една система за 

вентилация на подземието и едновременно за комин. 

Пушекът се разсейва между камъните на тази стена и отвън 
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на терена не се забелязва, че тук има подземие, в което се 

пали огън. 

Когато разкрихме южната стена и разчистихме насипа 

пред нея до здрава земя, вниманието ни се насочи изцяло 

към вътрешния коридор, в който предполагахме, че ще 

открием входовете към подземието. 

Работниците ентусиазирани още от сутринта 

заработиха пак по системата „инструмент да не почива”, 

като се разпределиха на групи и се сменяха често. Работата 

напредваше бързо. 

Когато изгребвахме и насипа по дължината на 

коридора между двете стени до нивото на основата на 

външния проход, започнахме да копаем надолу, защото 

отвън пред извитата стена стигнахме до здрава основа, а в 

коридора имаше още насип, който продължаваше в 

дълбочина. 

Започнахме да копаем от началото на коридора. На 

около 30 см от външната основа (здравата земя), извадихме 

един дялан камък с размери 30/30/70 см, поставен напряко 

на коридора. Точно пред него в дълбочина излезе още един 

такъв камък със същите размери, и още един пред него – 

трети. Тези три камъка се оказаха три стъпала от стълба, 

точно в средата на коридора. По тях се слизаше още на един 

метър дълбочина от външната основа. 

Едва като извадихме и третият камък разбрахме, че 

слизаме по стъпала. (Ето тук осезателно се почувства 

липсата на специалист археолог при нас. Ако имаше такъв, 

веднага още при първия камък щяхме да разберем, че това 

са стъпала и нямаше да ги вадим, НО ВИНАТА ЗА ТОВА 

НЕ Е НАША!). 

След третото стъпало стъпихме на здрава трамбована, 

жълтеникава, глинеста почва. Стигнахме нивото, на което 

свършва насипът в коридора, т.е. до основата на този 

коридор. 

На този етап на разкопките, на обекта пристигна кмета 

на село Копривец, Ангел Ангелов. Като видя оформилата се 

извита стена и разкрилият се коридор между двете стени, 

изненадан запита: 

- Ами това, така ли го намерихте? 

- Точно така го разкрихме, като почнахме от началото 

на стената и внимателно разчиствахме насипа в дълбочина 

край стената. 

Ето, вижте, там високото откъдето почнахме. Стената, 

градена с кал, която и вие знаете, беше висока читири метра, 

а сега сме на дълбочина близо седем метра. В тези повече от 

три метра дълбочина слязохме край тази извита стена, която 

ни доведе право във високия коридор. Още от началото като 

почнахме да разчистваме ни направихам впечатление 

няколко камъка, изсечени като ъгли, ето ги там при 

извивката. По тях разбрахме, че стената ще извива и 

трънахме да разчистваме по извивката, и така запазихме 

стената цяла. 

─ А-а, това вече е сериозна работа! Такава крепост до 

сега в България не е разкривана! – констатира Ангелов. 

─ Току що Димитър извади три стъпала, по които се 

слиза в коридора. Ето ги стъпалата там! Вижте ги! 

─ Защо и тях не запазихте на местата им? – запита 

кмета. 

─ Защото не знаехме, че са стъпала. Помислихме ги 

като част от насипа. Чак на третия камък разбрахме, че това 

са стъпала – отговорих аз. ─ Ето защо настоявахме при нас 

неотлъчно да има археолог. Той щеше да разбере, че това са 

стъпала и стълбата щеше да си остане на място! 

Кметът поиска да отделим работници и нареди да се 

изсекат дърветата и храстите, които пречат за машинно 

разчистване на изхвърлените насипи и да се изравни 

площадката около обекта. 

Малко по-късно той доведе на обекта цяла делегация 

от Партийното бюро и Ръководството на Съвета. Всички се 

възхитиха от разкритото и се заразваха, че в селото им има 

такава забележителност, която с гордост ще показват на 

гостите на селото. Сега вече твърдо застанаха на наша 

страна и ни поздравиха за упоритата борба, която водихме 

за разкриването на обекта и за постигнатите резултати. 

Като извадихме трите стъпала и стъпихме на 

глинестата земя, между стените се образува един трап, като 

кладенец, с размери около метър на метър и толкова дълбок. 

В изкопа работеше Стефан Огнянов, а други поемаха и 

изхвърляха пръстта. Двамата с Михаил зорко следяхме 

всичко, което се изваждаше от изкопа. 

В миг, двамата едновременно забелязахме, че Стефан 

прижълтя, забави движенията си и докато го запитаме 

„какво му е”, той се свлече безчувствен в трапа. 

Скочихме при него и на ръце го изнесохме на чист 

въздух. Лекарят и медицинския персонал с линейката бяха 

напоста си. Стефан целият беше прежълтял и дишаше много 

тежко. Не можеше да говори и да каже какво му стана. 

─ Задушаване от отровен газ! – определи лекарят, като 

разтвори клепачите и видя очите му. – Бързо изкуствено 

дишане! Дайте кислород! 

След около пет минути Стефан отвори очи. 

─ Оправи се! – с облекчение констатира лекарят. 

Дишането се нормализира и Стефан почна сам да 

движи ръце и крака. Отведохме го в гората и го оставихме 

да лежи на чист въздух. Заспа и спа в продължение на два 

часа. При него неотлъчно имаше санитар. 

След Стефан, в трапа влезе друг работник. За по-малко 

от десет минути и на него почна да му се гади и му 

прилоша. Прижълтял, и него го изпратихме в гората на чист 

въздух. Наредих, в изкопа да не се рабти повече от десет 

минути. Смените да се спазват точно и който веднъж е 

работил в трапа, да не влиза втори път! 

След час-два, в трапа не можеше да се работи даже и 

пет минути. Започна и наоколо да се усеща една тежка 

миризма, която се засилваше с разчистването на трапа. 

Прекратихме работата по-рано. Всички, на които им 

прилоша, се изправиха. Тръгнахме си доволни, но 

озадачени. ОТКЪДЕ ИДВА ТАЗИ МИРИЗМА!?! 

 

ПО ДАННИТЕ ОТ ДОКУМЕНТА СМЕ 

ПРЕДУПРЕДЕНИ: 

„Когато намерим белега на входа към подземието, а 

той е – СТЕНА ЗИДАНА ОТ ТУХЛИ, ИЛИ КАМЪНИ 

НАРЕДЕНИ КАТО ТУХЛИ – и като съборим тази стена 

„белег”, веднага всички да бягаме далече от отвора към 

подземието и да го оставим да се проветрява най-малко две 

денонощия, защото отвътре, зад преградната стена, има 

поставено нещо, което при срутването на стената ЩЕ 

ИЗПУСНЕ СИЛНО ОТРОВЕН ГАЗ, КОЙТО МОЖЕ ДА 

ИЗТРОВИ МНОГО ГОРА”! дали тази тежка миризма не е от 

този отровен газ?... Ако това е така, то означава, че ние сме 

вече пред самия вход!... 

 

На другия ден започнахме работа по разчистването на 

насипа навътре в коридора, като вървяхме по глинестата 

основа. 
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Работехме много внимателно и не разрешавах на 

никого да остава в трапа повече от десет минути. Времето 

беше хладно. Имаше лек вятър и миризмата не беше така 

силна, както снощи. 

─ Др. Марков – извика работещият в трапа. – Тука се 

показа един червен камък. 

─ Не го пипай, идвам веднага! – казах и скочих при 

него в изкопа. 

─ Ето го тука, в ъгъла до стената! Посочи Димитър. 

Преди да го извадя огледах добре камъка, за да разбера 

как е поставен и от какво е червен. (По документа сме 

предупредени, че стените в подземието са изпръскани с 

кръв). Камъкът беше боядисан червено само откъм горната 

му страна. Взех го и излязох да го разгледаме вън. (*На 

снимката Михаил с жените „ВВ” разглеждат „червеният 

камък”). 

─ Др. Марков, тука има още такива червени камъни! – 

извика пак Димитър от трапа. 

─ Идвам веднага! – извиках и скочих обратно при него. 

На около един метър от стъпалата, в основата на 

стената от дясната страна на коридора (това е основната 

стена на обекта), открихме – ТРИ КАМЪКА НАРЕДЕНИ 

ЕДИН ДО ДРУГ, ОТГОРЕ БОЯДИСАНИ С ЧЕРВЕНА БОЯ. 

─ Дали това не са кървавите камъни? – запитах Венета, 

когато тя влезе в изкопа при мене. 

─ Не! – отговори тя. ─ Това не е кръв! Тези камъни са 

боядисани с много здрава червена боя! Това не е случайно! 

Тук има нещо особено! „Три.. камъка подредени един до 

друг в ъгъла до стената и отгоре боядисани с червена боя”? 

това не може да бъде друго освен „НАСОЧВАЩ БЕЛЕГ”! – 

рече Венета и завърши разсъжденията си за боядисаните 

камъни. 

─ Да не би да сме пред самия вход? – запитах аз. 

─ Ще видим! – рече тя и се обърна към работника: - 

Разчистете насипа покрай самата стена, за да можем да я 

огледаме добре! 

Оглеждайки стената до мястото, белязано с червените 

камъни, открихме началото на особен зид: „САМО ЕДИН 

РЕД ПЛОСКИ КАМЪНИ, РЕХАВО ГРАДЕНИ 

ОТВЕСНО...”! 

Тежката миризма излизаше от пролуките между тези 

рехаво, „ОТВЕСНО ГРАДЕНИ КАМЪНИ НА ШИРИНА 

ТОЧНО 120 САНТИМЕТРА”!... – ТОВА СЕ ОКАЗА 

ПОСОЧЕНИЯТ В ДОКУМЕНТА БЕЛЕГ ЗА ГЛАВНИЯ 

ВХОД КЪМ ПОДЗЕМИЕТО!* 

Този ред „ОТВЕСНО ГРАДЕНИ КАМЪНИ” се 

намираха точно под „КОЛОНАТА ЗИДАНА С КАЛ”, която 

първа открихме на повърхността и беше показана „КАТО 

БЕЛЕГ” за мястото на главния вход към съкровището. 

Това е поредното доказателство, че всичко показано по 

документа се потвърждава без изключения! Тези 

„ОТВЕСНО ГРАДЕНИ КАМЪНИ” се намират на метър и 

половина под нивото на площадката (покривът на обекта), 

която разкрихме на 28 май 1983 год., на който етап, 

археологът Ст. Йорданов спря разкопките и разгони 

работниците. 

Така че, „ТВЪРДЕНИЕТО МИ, ИЗКАЗАНО УСТНО И 

ПИСМЕНО, ЧЕ РАЗКОПКИТЕ ГИ СПРЯХА НА МЕТЪР И 

ПОЛОВИНА ОТ ВХОДА КЪМ ПОДЗЕМИЕТО, СЕ 

ПОТВЪРЖДАВА С ИЗКЛЮЧИТЕЛНА ТОЧНОСТ”! 

(На малките снимки ясно личи, че при основният 

градеж на стената, камъните са зидани ХОРИЗОНТАЛНО и 

спойващият ги поросан е стегнат – притискан от стената и 

насипът върху нея. Докато при ОТВЕСНО ГРАДЕНИТЕ – 

САМО ЕДИН РЕД КАМЪНИ, подредени без спойващ 

материал (кал или хоросан), по протежение на 120 

сантиметра – ТОВА Е ШИРИНАТА НА ВХОДА! Толкова, 

колкото е и ширината на коридора пред него, ПРОЛУКИТЕ 

МЕЖДУ КАМЪНИТЕ БЯХА ЗАПЪЛНЕНИ ОТ СИТЕН 

ПЪЛНЕЖ, с който бе запълнен целият висок коридор пред 

входа. 

Освен това, и на двете снимки ясно личат „големите и 

дебели каменни плочи, които придържат стената над входа! 

Когато влязох в изкопа да фотографирам този ред 

„отвесно градени” камъни, само за около три минути 

колкото трая оглеждането и снимането на камъните, главата 

ми се замая и почувствах силни болки в слепоочията, като, 

че ли някой ми стегна главата от двете страни! Веднага 

изскочих на чист въздух и в продължение на 15-20 минути 

дишах дълбоко, под наблюдение на лекаря, докато изчистя 

поетата отрова и ми минаха болките в главата. Общо с 

лекаря обсъдихме това явление. Мнението му е, че е 

възможно зад тези камъни да има поставено нещо, което да 

отделя отровен газ, защото само от застоялият въздух и 

разложениет органически вещества, престояли вътре дълги 

години, не може да се отдели толкова силно отровен газ. 

Това ще се установи след отварянето на входа! 

Предвид специфичността на белега и явленията, 

станали около тези „отвесно градени” камъни, ние ги 

оставихме непокътнати, за да можем да ги покажем на 

археолозите. Такова нещо нашата археология не е отваряла 

(предварително по документ да се посочи, че ще излезе 

отровен газ, и той да се появи точно на определеното 

място!). Това ще бъде от голямо значение за нашата 

археологическа наука! Предупредени сме, че в този вход 

има три смъртоносни капана, освен тези, които са в 

подземието към съкровището и пред самото съкровище. 

Показан ни е и начинът на обезвреждане на капаните, но 

това ще си остане тайна, до отварянето на подземието и 

изваждането на съкровището в наше присъствие. 

Водейки се изключително по данните от документа и 

от нашите изследвания на обекта, в които е показано и ние 

го установихме (преди да сме го разкрили), че в този 

коридор има два входа, НИЕ РЕШИХМЕ ДА НАМЕРИМ 

ВТОРИЯТ ВХОД И НЕГО ДА ОТВОРИМ! 

 

След обяд, задъхан на обекта пристигна археологът Ст. 

Йорданов. Като видя разкритият хубав зид на прохода, със 

завоя към коридора и вече окончателно оформилият се 

коридор между двете стени, ИСТЕРИЧНО ЗАКРЕЩЯ: 

─ ВАРВАРИ-И-И!... ВИЕ РУШИТЕ НАЦИОНАЛЕН 

ИСТОРИЧЕСКИ ОБЕКТ!... 

─ Нали твърдяхте, ЧУ ТУК НЯМА НИЩО? – засякох 

го аз. 

─ Ние не сме имали такава уговорка!... ВЕДНАГА 

НАПУЩАЙТЕ ОБЕКТА! – още по-истерично закрещя 

Йорданов. 

─ ТОВА НЯМА ДА СТАНЕ! – твърдо реагирах аз. 

─ Ние нямаме такава уговорка да разкривате обекта! – 

продължи да крещи „великият” археолог. 

─ Аз с Вас нямам никаква укоговорка! – му отговорих. 

Ние сме подписали декларация, че ще работим докато 

отворим входа към подземията и докажем, че има такива – и 

да оборим ВАШИТЕ ДЕКЛАРАЦИИ, ЧЕ ЗАД ТЕЗИ 

СТЕНИ НЯМА НИЩО! – спокойно му обясних. 
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─ АЗ ВИ ЗАПОВЯДВАМ ВЕДНАГА ДА СПРЕТЕ 

РАБОТАТА И ДА НАПУСНЕТЕ НЕЗАБАВНО ОБЕКТА! – 

още по-разярен закрещя той. 

─ Казах Ви, ЧЕ ТОВА НЯМА ДА СТАНЕ, докато тук 

не пристигне Наумов и другите археолози от София! Ние с 

тях имаме уговорка, а не с Вас!... Тази заран говорих с него 

по телефона и съм го информирал за разкритото! 

─ ВЕДНАГА НАПУЩАЙТЕ ОБЕКТА!... – вече съвсем 

разярен закрещя археологът Йорданов и се спусна 

настървено към мене, готов за юмручна разправа. 

В миг помежду ни застанаха трима от работниците с 

кирки и лопати в ръце. Йорданов се спря стъписан пред тях. 

─ Казах Ви, това няма да стане! – спокойно възразих. 

Ако в момента някой трябва да напусне обекта – то това сте 

Вие, другарю Йорданов, и Ви моля да го направите, и да не 

ни пречите в работата! Мисля, че Ви питах, БИЛИ ЛИ СТЕ 

ВОЙНИК?... Нали знаете как се сменя караул?... Ха!... Този, 

който ме е поставил тук, само той може да ме смени! 

─ Аз сега ще отида за милиция и с милицията ще ви 

изгоня! – кресна в лицето ми през тримата с лопатите и 

както бързо дойде, още по-бързо се затича да вика 

милицията. 

─ И милиция да дойде, ние ще работим докато дойде 

Наумов от София. Ние имаме успехи и напредваме към 

целта! – викнах след него. 

─ ЩЕ ВИДИМ! – изкрещя той от високото, където се 

беше вече изкачил и се засили да докара милицията. 

─ Ей... Тоя бил голям глупак бе! – възкликнаха 

неколцина от работниците след него. – Вместо да дойде да 

гледа какво се разкрива и наготово да се пише откривател, 

той се хукнал да ни гони! 

─ Иска сам да си го отвори, та никой да не го види като 

ограби съкровището! 

─ То лесно няма да му се даде! Нали чу какво каза 

старата туркиня!... 

Тези реплики се размениха на изпроводяк на археолога. 

След около половин час, с кола на обекта пристигна 

кмета на Копривец – Ангел Ангелов. Йорданов отишъл при 

него и му заявил, че на обекта се прави „ВАРВАРСТВО”, че 

се руши „НАЦИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ ПАМЕТНИК”, 

и искал съдействие от него, веднага да бъдем разгонени! 

─ Там няма никакво „варварство”! – му отговорил 

кмета. ─ Там се разкрива много ценен обект! Аз редовно 

ходя горе и видях какво са разкрили! Хората работят много 

внимателно! Видя ли как са закрепили стените за да не се 

разрушат? 

─ Аз настоявам тия варвари веднага да бъдат изгонени 

оттам! – още по-ядосано му заявил Йорданов. 

─ Казах ти, там няма варвари и ние подкрепяме тези, 

които разкриха този ценен рахеологически паметник! – 

казал кметът. 

─ Кои сте вие? – креснал му Йорданов. 

─ Ние сме окръга, др. Йорданов! – заявил му кметът. 

─ Това е ДЪРЖАВЕН ВЪПРОС! – викнал Йорданов. 

─ На мене пък, това твое държане, ми замирисва на 

„ЛИЧНА КОРИСТ”! – му отговорил кметът. 

─ Аз ще отида и по-нагоре и ще ги разгоня! – заявил 

Йорданов и хукнал към Русе да вика милицията от Окръга. 

Кметът А. Ангелов разгледа какво сме разкрили и 

направили за запазването му. Казах му, че вече сме пред 

входа към подземието, показахме му мястото и белега за 

главния вход, и че се надяваме, ако не се случи нещо друго, 

до довечера да отворим вторият вход, който е малко по-

навътре в коридора. 

─ Добре, продължавайте! – насърчи той групата. 

Ангелов даде указания и на секачите, къде да 

разчистват терен за машините. 

Скандалът, който Йорданов направи на обекта, се 

отрази много зле на работниците. Хората се отдръпнаха. 

Настъпи колебание. Двама от по-новите работници си 

тръгнаха веднага след него. Уплашиха се, че ще си имат 

работа с милицията. 

Този ден повече не можа да се работи и ние 

напуснахме обекта в 17 часа. Никога до сега не сме си 

отивали толкова рано. 

Вечерта се свързах по телефона с жена ми в София и й 

поръчах да намери Наумов и да му каже какво сме разкрили 

и, че Русенци ни пречат много в работата, и скандалите, 

които Йорданов прави на обекта, може да ни доведат и до 

грешки с непоправими последствия. 

На следния ден 05,10,1983 г., пристигнахме на обекта 

по-рано и в намален, подбран състав. Знаехме какво ни 

престои и веднага се заловихме за работа. 

Навътре в коридора, на около един метър от белега за 

главния вход, открихме НОВИ ТРИ ЧЕРВЕНИ КАМЪКА, 

ПОСТАВЕНИ ПО СЪЩИЯ НАЧИН, в ъгъла на стената с 

основата, както първите, които намерихме пред отвесно 

градените камъни. Тези нови три камъка, боядисани с 

червена боя, се оказаха „БЕЛЕГА” за мястото на втория 

вход. 

При оглеждане на основната стена на обекта, забелязах 

зид – различен от градежа на самата стена, отделен от нея с 

една пукнатина, която, като я проследих, очерта контурите 

на този зид, вграден в стената и зидан с кал. Явно беше, че 

това е допълнително зазидан отвор в стената, широк 80 

сантиметра и висок два метра. 

─ Стефане, пробвай този голям камък в стената, дали 

може да се извади! – казах на работника и му посочих 

камъка в средата на пукнатината. 

Стефан заби лоста в пролуката и още с първият напън 

камъкът се размести и даде възможност лесно да се извади 

от мястото му. 

─ Бутни и съседния до него камък! 

При удара с лоста по съседния до него камък, отведнъж 

целият „ОСОБЕН ЗИД” се срути в краката ни и в стената се 

самоотвори „ВТОРИЯТ ВХОД КЪМ ПОДЗЕМИЕТО” и той 

запълнен с насип. 

След разчистването на срутилия се зид и буквално 

изтеклият след него насип, от същият вид, какъвто беше и 

насипът в коридора пред стената, ЯСНО СЕ ОЧЕРТАХА В 

ОСНОВНАТА СТЕНА, ОТ ДВЕТЕ СТРАНИ НА ОТВОРА, 

ОТВЕСНО ПО ПРАВА ЛИНИЯ ГРАДЕНИ КАМЪНИ И 

ОТГОРЕ СВОД, ОФОРМЯЩ ВХОДА НА ТУНЕЛА, висок 

два метра и широк 80 см*. 

Решихме да разчистим и да влезем през този вход, тъй 

като за него не беше казано, че има смъртоносни капани, 

както за главният вход. Като изнесохме срутилият се зид и 

насипа зад него и почистихме коридора между стените, до 

глинестата земя, точно срещу отворилият се вход, в 

основата на срещуположната му стена в коридора, 

хоризонтално на пода, се разкриха особено подредени 

дялани камъни. Веднага с метлата почистихме камъните и 

терена около тях и се изненадахме от разкритото: „ДЯЛАНИ 

КАМЪНИ, ПОДРЕДЕНИ КАТО ФИГУРА НА СЛОН”*! 
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ТОВА Е ПОКАЗАНИЯТ В ДАННИТЕ „БЕЛЕГ” ЗА 

МЯСТОТО НА ПОДЗЕМНИЯТ ИЗХОД (ТУНЕЛЪТ), 

ИЗВЕЖДАЩ КЪМ ШОСЕТО! 

За подземните изходи (тунелите), ни е във всички 

писма, документи и устно сме заявявали, че могат да се 

разкрият само отвътре навън (да се изкопат като кладенци), 

и отвътре са маркирани със специални белези. ЕТО ТУК 

РАЗКРИХМЕ ПЪРВИЯТ ТАКЪВ „БЕЛЕГ” на един от 

тунелите, извеждащ към шосето: „ФИГУРА НА СЛОН” 

широк 80 сантиметра, точно колкото е и отворът срещу него 

в стената, и височина на слона 55 см*. 

Както вече писах на предните страници, че съм обявил 

обекта на „Змей-кале” за опитен полигон и широко съм 

оповестил това, че който пожелае, може свободно да дойде 

и да изпробва възможностите си за проучване, било с 

помощта на съвременна електронна апаратура, или по 

метода на БИОЛОКАЦИЯТА, от цялата страна 

продължаваха да прииждат хора и групи „Иманяри” да 

изпробват личните си възможности и притежаваната от тях 

апаратура. 

До сега, тук премериха възможностите си 12 различни 

групи „специалисти”, класифицирани в три системи на 

проучване: 

1.Със съвременна електронна апаратура. 

2.”БИОЛОКАЦИЯ” – Радиестезия и Психотроника, 

физикален и ментален методи, системите на „ДЗ”, „К”, „Б” и 

проф. Тюрен от Франция. 

3.Системата на жените „ВВ” и сляпата туркиня. 

Методите на проучване и резултатите от тях, 

представляват специален интерес и ще бъдат описани в 

специална книга. 

Тук ще отбележа само това, че от всички 12 групи, на 

системи за проучвания, до сега само три дадоха отрицателен 

резултат: Тези от БАН – инженер Катовски, Методът 

опериран от „К”, и групата инженери, които заявиха, че 

притежават най-добрата в България електронна апаратура, 

пригодена за тази цел. Но могат да ловят сигнали само до 

три метра в дълбочина, или дебелина на стената. 

Всички останали потвърдиха, че има кухини, и 

наличието на голямо количество благородни метали и 

всички го засичат на едно и също място. Има разлика само в 

показаната дълбочина. Едни сочат около 15 метра, а други 

около 25-26 метра от най-високата точка на обекта – 

Люляковата горичка. Трети посочиха, че има метал на две 

нива: Едно голямо в дълбочина и няколко малки, близо до 

повърхността. 

Когато отворим подземията, ще се види кой познава и 

кой не! 

Работата на обекта продължава нормално, но сред 

хората се чувства някакво нервно напрежение след скандала 

на Йорданов. 

Направихме нови проучвания с „ВВ”. Резултатите се 

потвърдиха. Действително входовете са два. Отгоре върху 

терена очертахме местата и дължината на тунелите в 

стената. Единият, този с белега „отвесните камъни”, който 

не отворихме, за да го запазим за археолозите, свръшва до 

„плътна маса”, а другият, който се самоотвори, на едно 

място прави завой на юг, към главния вход, а направо 

свършва с кухина, т.е. „подземно помещение”. 

Това съвпада и с данните от документа. „Главният 

вход” представлява нещо като малка дълга стаичка, на 

дъното на която има дупка похлупена с голяма каменна 

плоча, през която се слиза надолу”. 

Продължаваме внимателно да вадим насипа от отвора в 

стената. Целият тунел е запълнен със ситна пръсти дребен 

чакъл. Няма едри камъни! Явно е, че този материал е 

събиран от околната среда. 

Изгребването на насипа от тунела става под 

неотлъчното наблюдение на „ВВ”. Венета предупреди, че и 

в този тунел има смъртоносни капани, и оглеждаше най-

старателно всички камъни по стените в тунела, и посочва на 

работещия до нея кой камък да вземе и кой да не се пипа. Тя 

нареди да се разчисти насипът докато стигнем до здрава 

земя в тунела и тогава да вървим по основата. Под 

насипната пръст се показа пак същата глинеста трамбована 

земя, както и в коридора пред тунела. 

Когато разчиствахме пода на тунела, от дясната страна 

на входа, в основата на стената, открихме нови три червени 

камъка. 

Вече няма съмнение, че с тези боядисани червено 

камъни, подредени по тройки в основата на стената, е 

маркиран пътят към подземието. Тези новоразкрити, „трета 

тройка” червени камъни, подредени в основата на входа, 

перпендикулярно на линията на коридора, ни показват 

посоката, в която трябва да разкриваме. Тунелът се насочи 

на изток. Основата му е с лек наклон навътре от нивото на 

коридора пред входа. 

Тунелът се оформи вече на около един метър навътре. 

При внимателно оглеждане на стените и тавана на тунела, с 

помощта на прожектора, на около 80 см, навътре от 

коридора, открихме нова тройка червени камъни, но тези 

бяха по стените от двете страни и в средата на тавана. Двата 

стърчащи от стените боядисани камъни бяха поставени 

срещуположно на двете стени, на височина около метър и 

половина от пода на тунела (точно на височина на лактите 

на човек със среден ръст), а третият – точно между тях, в 

средата на тавана. Трите камъка бяха в една равнина, 

перпендикулярна на тунела. Тази, вече чътвърта по ред 

маркировка, оформяше свода на тунела.венета строго 

предупреди всички, ДА ВНИМАВАМЕ ДА НЕ БУТНЕМ И 

ДА НЕ СЪБОРИМ НЯКОИ ОТ ТЕЗИ КАМЪНИ ПО 

СТЕНИТЕ И ПО ТАВАНА! 

Продължаваме разчистването. Насипът се свлича. 

Насипът се свлича. Ние го изхвърляме навън. Тунелът се 

оформи окончателно. На около метър и половина навътре, 

от една хралупа в стената изскочи една катеричка, право в 

ръцете на Стефан. Тази катеричка, изскочила от подземието 

показа, че там може да се живее. Стефан я изнесе навън и я 

показа на всички. Затичах се да взема фотоапарата, но 

докато се върна, катеричката скочи от ръцете на Стефан 

право в клоните на дървото и се загуби в гората. След 

кратко време тя се върна и до края на работния ден тя весело 

подскачаше и играеше по дърветата около нас. 

Вестта за катеричката се разнесе бързо и привлече 

всички работници от района към коридора на обекта. 

Повечето от тях не знаеха за отварянето на входа към 

подземието. За да избегна струпването на много хора в 

коридора, бяхме го запазили в тайна. Знаеха само хората, 

които работеха тук. Но сега вече всички узнаха и видяха 

тунела! Групата ликува! На обекта стана много оживено! 

Всеки приказва и никой не слуша! Всички имат свое 

мнение, своя версия! Препоръките се сипят от всички 

страни! Никой вече не работи! Жалко, че го няма 

магнетофона. Тази сцена е неповторима!... 

Разбрах, че повече за този ден няма да се работи и 

освободих линейката да си замине. Обслужващият персонал 
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на линейката е: Лекър – д-р Игнатов, фелдшер – Любомир 

Йорданов и санита-шофьор – Стефан Йорданов. Те 

непрекъснато бяха при нас и ни оказаха ценна помощ и 

заслужиха благодарността на цялата група. Линейката е 

изпратена при нас по указание на ГК на БКП в гр. 

Стражица, което е безспорно доказателство, че разкопките 

се извършват със знанието на Партийни и държавни органи 

в Стражица, Бяла и Русе, без чиято помощ обектът нямаше 

да бъде разкрит. 

Групата си тръгна ентусиазирана. Гората се огласи от 

песни. 

 

Гостите от София пристигнаха късно през нощта, след 

22 часа. По време на вечерята ги запознах с направеното на 

обекта. 

На сутринта се качихме на „Змей-кале”. 

Наумов и Гергова разгледаха всичко. Имаше и малко 

спор. Археоложката н.с. Дияна Гергова заяви, че ние 

пробиваме здрава стена. Това не било вход към подземията! 

─ Другарко Гергова, ние разчистваме запълнен с пръст 

и камъни стар пробив в стената, където минава входа! Ето, 

вижте тук. Камъните са градени отвесно по права линия и са 

изравнени. В продължение на два метра височина няма нито 

един камък издаден навън за свръзка с другите камъни на 

стената и от двете страни. Така градени камъни – изравнени 

в отвесна права линия, няма никъде на друго място по 

стената! Това не може да бъде друго освен специално 

граден отвор за входа! Ето вижте и свода отгоре! 

Погледнете тези големи клинови камъни и този огромен 

клинов ключов камък, поставен точно в средата на свода, 

който притиска клиновите камъни от страните и поддържа 

целия свод! Такова нещо на друго място в стената няма! 

Освен това, отвътре ние само разчистваме сипещият се 

пълнеж на тунела, без да отронваме със сила нито един 

камък от стените или тавана. Ето вижте, таванът си се 

оформя сам. И стените от двете страни на тунела вече са 

оформени. Тунелът по протежение на цялата му разкрита 

част е ширак 80 сантиметра. Това не може да бъде случаен 

пробив в стената направен от нас*! 

След дълго съвещание разрешиха да продължим и 

групата започна работа в 9 часа. Наумов и Гергова слязоха в 

Мотела. 

Работниците си знаеха задачата и без подкана всеки си 

отиде на мястото. Христо пое секачите, Михаил – групата 

при тунела, аз отворих дневника да пиша. 

Решихме най-напред да направим осигуровка на 

работните места. В момента се прави покрив от талпи в 

коридора над тунела. Поставят се подпори за осигуряване на 

самия тунел. 

В 9,15 часа пристигна инж. Илия Катовски от БАН, с 

апаратура за проверка на обекта. Дадохме му двама души за 

помощници. Ще проучат района и калето, там където 

предполагаме, че може да има нещо. 

10,30 часа. Покривът над тунела е вече готов! 

ЗАПОЧНА ЩУРМА ЗА ОТВАРЯНЕТО НА 

ПОДЗЕМИЕТО! 

 

ВЕНЕТА СЛОЖИ КАСКА И ВЛЕЗЕ В ИЗКОПА! Пое 

ръководсквото по разчистването на тунела и заяви, че ще 

излезе чак след като се отвори подземието. 

Преди да започнем работа, събрах цялата група на 

инструктаж. Помолих ги днес да спрат с майтапите и 

подигравките. Момента е много сериозен и всички трябва да 

бъдем съсредоточени в работата. 

На обекта стана толкова тихо, че се чува всеки удар на 

брадвите и стъргането на лопатата в тунела. Няма гюрултии! 

Чуват се само два гласа, разговарящи в тунела. Гласът на 

Венета и работещият в тунела. Аз пиша дневника. Край мен 

жените на Михаил с брат му и дъщеря му, разговарят 

шепнешком. Атмосферата е много различна от снощната, 

когато всеки говореше и никой не слушаше какво се говори. 

По шума на моторната резачка и по ударите на 

брадвите личи, че секачите са по местата си и работят 

ентусиазирано. Чувства се някакво скрито напрежение. 

Всички очакваме да стане нещо голямо. То ще дойде, когато 

хлътнем в кухината на подземието! Предполагаме това да 

стане днес в ранните следобедни часове. 

11,10 часа. Напреднахме в тунела на входа вече повече 

от два метра. Оказа се, че моят прожектор не е достатъчен. 

Стана доста тъмно в тунела, но все още се вижда и може да 

се работи. Пратих колата до Копривец и до Бяла, да намерят 

петромаксова лампа или фенер и до един час да го донесат. 

Венета неотлъчно стои в тунела до работещия. 

Наблюдава всеки камък поотделно и ръководи работата. 

Василка, също и тя е при нея. Двете с изострено внимание 

следят всеки камък по стените и тавана и всяко движение на 

работника. До тук напредваме добре. Темпът е добър и 

работата спори! Настроението е сдържано, но повишено. 

Всички с трепет очакваме момента, в който ще хлътнем в 

кухината. 

На определени разстояния в тунела (по на около един 

метър), по стените сепоявиха нови червени камъни, 

стърчащи навън от стените, също като тези, които 

срещнахме в началото на входа. Предполагаме, че това е 

маркировката на пътя към подземието и ние вървим по него. 

Лекарят донесе резултатите от изследванията на 

червените камъни. Потвърди се, че това не екръв, а много 

силна и здрава червена боя. А щом е боя, това безспорно 

означава, че камъните са белези, а от това следва, че ни 

вървим по прав път към целта. 

Този вход, в който сега навлизаме, е по-тесен от 

главния вход – белязан с отвесните камни. Този е широк 

само 80 сантиметра, а главният вход е 120 сантиметра. 

Разликата в ширината и това, че този вход е на по-високо 

ниво от главния вход, ни навежда на предположението, че 

това може да се окаже вентилационен прозорец, на 

подземието, или пък, че това е спомагателен изход, през 

който са излезли тези, които са зазидали главния вход и след 

като са поставили отровата от вътрешната страна и 

запълнили тунела на главния вход отвътре, последно са 

излезли през този изход, запълвайки го и него с насип. 

11,20 часа. На обекта пристигна археологът Димитър 

Иванов от Русе, придружен от двама души. Не се 

представиха. Разгледаха обекта много старателно. Влязоха в 

коридора и огледаха входа. Като излязоха навън Иванов 

извади фотоапарата. 

─ Другарю Иванов, моля Ви не снимайте сега – 

помолих го аз. – В момента обектът не е за снимки. 

Затрупан е с разхвърляни камъни и пръст, които вадим от 

тунела. След обяд, като изчистим пръстта и тези камъни, 

снимайте колкото искате. 

─ Ти кой си бе?... Та ще ми забраняваш да снимам! Аз 

точно това ще снимам! – викна той разярен срещу мене. 

─ Много добре знаете кой съм и затова Ви моля да не 

снимате. 
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─ Обектът е наш и ти нямаш никакво право над него! 

Аз мога веднага да те озхвърля от тука! – още по-разярен 

викна той. 

─ Аз съм поел обекта, с декларация от по-висша 

инстанция, и отговарям за него, затова Ви моля да снимате 

следобяд. 

─ Аз пък ще снимам сега и точно това, което виждам! 

Оставих да прави каквото си ще, но и аз взех апаратите 

и го фотографирах по време на снимането му*. 

Малко след това пристигнаха Наумов и Гергова и 

слязоха до тунела да се запознаят с разкритото. Работниците 

излезнаха в коридора. 

Когато Наумов разглеждаше много внимателно тунела, 

ме запита: 

─ Др. Марков, сигурни ли сте, че това е входът и кой 

ръководи разчистването му? 

─ Там зад Вас, др. Наумов, стои инженер, който 

ръководи работата и отговаря за сигурността в тунела! – му 

отговорих. 

─ Как инженер? – изненада се той. – Кой е инженер? – 

запита веднага. 

─ Тази другарка, там зад Вас. С червения пуловер. 

─ Вие ли сте инженер? – обърна се той към Венета. – 

Каква специалност имате? 

─ Има специалност и много голяма практика в 

пробиването на тунели! – побързах да му отговоря. – Тя 

следи всяко движение на работещия и му показва кой камък 

трябва да се свали и кой да не се пипа. 

Наумов се обърна още въднъж към Венета. Изгледа я 

учуден продължително и я запита: 

─ Вярно ли е, че сте инженер? 

─ Имам голям опит в тази работа! – смирено му 

отговори тя. 

─ Добре, добре! – каза Наумов, изненадан, че 

разчистването се ръководи от специалист инженер. Изгледа 

още веднъж Венета и работещият в тунела и излезнаха от 

коридора. 

Археолозите се събраха на закрито заседание. Нас ни 

отстраниха и наредиха никой да не ги безпокои. Даже и 

лично на мен ми забраниха да присъствам на заседанието 

им. 

Съвещанието им продължи много дълго. Какво са 

обсъждали и решавали не зная. Когато свършиха Наумов ме 

извика и ме запита: 

─ До колко часа ще пробиете входа и ще стигнете до 

подземията? 

─ Това трудно може да се предскаже, др. Наумов. Така, 

както напредва работата, ако не се случи нещо 

непредвидено, може би към 15-15,30 часа, ще стигнем до 

края на тунела. 

─ Добре, но да не е по-късно от 15,30 часа! Тогава 

комисия ще дойде да приеме обекта. Каквото сте направили, 

това ще е! – ми заяви Наумов. 

─ Но, др. Наумов?... Тази работа не може да се 

прогнозира по часове и минути!... Това е разкриване на 

голям старинен археологически обект, неизвестен и пълен с 

изненади. Такива обекти Вашите археолози ги разкриват за 

години. Обектът „ЖАБА  МОГИЛА” край Русе, цели 

трийсет години я чоплят и разкриват. Цели трийсет години 

Русенските археолози си правят курортите край Дунава на 

държавни разноски и още не са я разкрили тази могила, а 

тук сега искате ние „ЗА БРОЕНИ МИНУТИ” ДА 

РАЗКРИЕМ И ВЛЕЗЕМ В ПОДЗЕМИЯТА НА СТАРИННА 

НЕОЗНАТА КРЕПОСТ”! ЩО ЗА ИЗНУДВАНЕ Е ТОВА?... 

В СВЕТОВНАТА АРХЕОЛОГИЯ НЯМА ТАКОВА НЕЩО! 

ЩО ЗА „РЕКОРД” Е ТОВА?... 

─ Това е! До 15,30 часа! – отсече Наумов твърдо, и 

всички отидоха в Мотела да изчакат „на чашка” пределения 

час на „ТРИУМФА ИМ” над нас! 

Останах в недоумение, загледан в слизащата по склона 

група от „ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ”, от 

„ОТОРИЗИРАНИ ДЪРЖАВНИ ИНСТАНЦИИ”, от 

„ПАЗИТЕЛИ НА ИСТОРИЧЕСКИТЕ НИ ПАМЕТНИЦИ”. 

─ ПАЗИ БОЖЕ БЪЛГАРИЯ И ИСТОРИЧЕСКИТЕ НИ 

ЦЕННОСТИ ОТ ТАКИВА „ПАЗИТЕЛИ”!?! 

„Значи това измислиха на това дълго закрито 

заседание!?” 

„Да определят краен час „ДО МИНУТА”, в който ние 

да разкрием входа на крепостта и да влезем в подземието 

„ПРИ СЪКРОВИЩЕТО”! 

И като не успеем, „СЪГЛАСНО СТАНОВИЩЕТО НА 

РУСЕНСКИТЕ АРХЕОЛОЗИ”, да предадем обекта „НА 

ТЯХ” (готов за разкриване), а ние да бъдем отстранени!” 

„УМНИЦИ”! НЯМА ЩО!” ЩЕ СЕ СПРАВИМ И С ТОВА! 

Слязох долу при тунела и се събрахме четиримата на 

съвещания. 

─ Венета, поставиха ни условие, „до 15,30 часа да 

пробием входа и да влезем в подземието”! а сега е 12,30 

часа! Ти какво ще кажеш на това?... 

─ Тия хора акъл имът ли бе? – възмути се Михаил. 

─ Много им се иска да вземат обекта преди да го 

отворим, но това няма да им се отдаде! – каза Василка. 

─ Марков, не се тревожи! – успокои ме Венета. 

Виждам го! Краят е близко, но ще трябва здраво да се 

поработи и то много внимателно, защото има опасни места! 

─ Ние сме тука! Да не губим време! – обадиха се 

тримата работници на които беше поверено разчистването 

на входа. – Венета, кайзвай какво да чистим! Докато не 

отворим „МАЗЕТО” няма да ядем! – в един глас се обърнаха 

те към Венета и взеха инструментите си. 

─ Стефане, влизай вътре! Вие двамата, тук пред входа 

ще поемете пръстта и ще я изнасяте пред коридора, а оттам 

нататък други ще я изхвърлят в дерето! – нареди Венета, 

разпредели работата, надяна каската и се обърна към мене: - 

Другарю Марков, не се тревожете! Ще се справим! ЩЕ 

УСПЕЕМ! – усмихната кама тя и влезе в тунела след 

Стефан. 

Василка и тя надяна каската, НАМИГНА МИ ЗА 

КУРАЖ, ЧЕ ЩЕ УСПЕЕМ, и влезе след нея да й бъде в 

помощ. Аз определих хората които да поемат пръстта извън 

коридора и да  я изхвърлят по склона, и отидох на мястото 

си да запиша станалото през тези часове. 

От тунела се чуваше тихият глас на Венета, която 

показва на работника какво да чисти и звукът на лопатата 

нарушаваше тишината. Михаил остана да наблюдава пред 

тунела и извън коридора, а аз седнал на мястото си задълбах 

в мислите си да търся – ИМА ЛИ В ИСТОРИЯТА ДРУГ 

ТАКЪВ СЛУЧАЙ?... 

Да са се правили археологически разкопки по точен 

документ, с такова напрежение отвън? Над главата ти да 

стоят хора и да те тормозят? Да ти пречат и да те спъват в 

работата? И на всичкото отгоре да искат за броени часове 

„до минута”, „ЗА РЕКОРДНО ВРЕМЕ”, като на състезание, 

да преодолееш всички неизвестни препятствия, и по чужда 

воля да пристигнеш на финала в определеното от тях време? 
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И то... КОИ СА ТЕЗИ ХОРА?... Тези, които първи 

трябваше – това бе тяхно служебно и морално задължение – 

да поемат информацията и да окажат бързо съдействие и 

сами да подпомагат разкриването на този обект?! „ДАДЕН 

КАТО ПРОБА, ЗА ДА СЕ ДОКАЖЕ АВТЕНТИЧНОСТТА 

НА ЕДНА ОГРОМНА ДОКУМЕНТАЦИЯ, НАБРОЯВАЩА 

НАД ПЕТДЕСЕТ ПОДОБНИ ДОКУМЕНТА, С 

НЕИЗЧИСЛИМА КУЛТУРНА И МАТЕРИАЛНА 

ЦЕННОСТ ЗА БЪЛГАРИЯ”! 

„Това са специалистите”, в чиито ръце Държавата е 

поверила тази дейност!... „Това са хората”, които се бият в 

гърдите и нашироко тръбят, „ЧЕ МИЛЕЯТ ЗА 

НАЦИОНАЛНИТЕ ЦЕННОСТИ”!...  Никой от тях не иска 

да съобрази, че тук не се правят обикновени разкопки на 

„дребен” обект! 

Този обект е специално запечатан и то така, че да не 

може лесно да се отвори! На всяка стъпка срещаме 

изненади! Има узкуствено поставени клопки и препятствия! 

Работи се много трудно! 

Ако това, което ние постигнахме за броени часове, го 

правеха „ТЕ”, „специалистите археолози”, по стандартните 

методи за разкопки, с всичките му командирвки и други 

разходи, то разкриването само на този „тунел” от четири 

метра, щеше да стане поне в един археологически годишен 

сезон! И то от археологическа „ВИСОКО ПЛАТЕНА” 

бригада! 

Същите тези хора искат от нас да го отворим за броени 

часове и минути (в рамките на три часа), и то при 

непрекъснат тормоз над ръководителите на разкопките и 

над работниците на обекта. 

С тази бъзина и в това напрежение, колкото и да 

внимаваме, може да пропуснем нещо, да не забележим 

някои белези и пр. и пр. 

След всяка намеса на археолозите ми са необходими 

неимоверни големи усилия да възвърна темпа на работата 

до предното ниво. ДА НЕ ГОВОРИМ ЗА НАСТРОЕНИЕТО 

НА ХОРАТА! Принудени сме да бързаме и да работим с 

голямо напрежение! Бързането си оказва вредното влияние. 

Работещият в тунела, дърпайки лоста с бързина, 

заднешком удари колоната камъни на рамката на входа и ги 

събори. Падна мазилката с трите белязани с червено камъни 

– двата от двете страни на височина на лактите и третият в 

средата на тавана*. Това непредвидено срутване ни отне цял 

час за разчистване и правене на подпори! „Дали това не 

беше първият от капаните в този тунел?...” Това не можахме 

предварително да установим! За щастие, нямаше човек на 

това място и се отървахме без жертва! 

Колкото приближаваме до успешния край, толкова 

повече археолозите от Русе побесняват и търсят начини, 

като не се спират пред нищо, за да ни объркат работата, да 

ни спъват и накрая да ни провалят! 

НА ТАЙНО СЪВЕЩАНИЕ ОПРЕДЕЛИХА, ЧЕ АКО 

ДО 15,30 ЧАСА НЕ ПРОБИЕМ ВХОДА И НЕ ВЛЕЗЕМ В 

ПОДЗЕМИЕТО, ЩЕ НИ ОТСТРАНЯТ ОТ ОБЕКТА! ЗА ДА 

ПРОДЪЛЖАТ „ТЕ”! „ТОВА Е ЧУДОВИЩНО 

ИЗНУДВАНЕ”! 

 

„Да работиш доброволно безплатно! Да харчиш 

собствени средства! На лични разноски да разкриваш 

старинен обект, от който държавата ще се облагодетелства с 

неизчислими богатства! С лични усилия и средства да се 

сдобиеш с документацията на обекта! Да предлагаш тази 

документация – КАТО ДАРЕНИЕ ЗА БЪЛГАРСКИЯ 

НАРОД, на същите тези ерахеолози, КОИТО ОТКАЗАХА 

ДА Я ПРИЕМАТ! И на всичкото това отгоре, когато сам 

намериш обекта, „същите тези държавни служители” – да ти 

пречат да го разкриеш!?! „ТОВА НЯМА РАВНО НА СЕБЕ 

СИ!”... 

 

─ Марков, Венета те вика в тунела! – чух гласа на 

Михаил. 

Веднага изтичах и влязох при тях. 

─ Марков, тук има нещо особено в строежа на стените! 

– заговори тихо Венета. – Първите три червени камъка, дето 

ги мислехме, че очертаватт свода на тавана, паднаха заедно 

с мазилката, която Стефан събори. Ето виж! – посочи тя 

един стърчащ камък. – Този камък пък не е като другите 

червени камъни, които открихме в началото на тунела. 

Такива стърчащи камъни станаха три. Два от дясната ни 

страна и един – много по-голям от тях от лявата ни страна, 

точно по средата между двата, срещу него. виж, огледай ги! 

─ Ще взема апарата да ги фотографирам! 

─ Чакай, после! – спря ме тя. – Освен тях, в основата на 

стената от лявата страна на тунела, ето виж, „три големи 

каменни плочи” вградени в стената отвесно и всяка 

следваща е издадена по-напред*. 

─ Но така се зида стена, когато се прави завой! – казах 

аз. 

─ Може това действително да е белег за завой, защото 

виж тук, точно срещу тях, в основата на дясната стена има 

три гладко обработени каменни блока, като тези, които 

подпираха насипа в коридора отвън, и бяха като белег за 

него, само че тези са по-малки*! 

─ Момент, да ги премеря колко са широки – казах и 

внимателно се приближих до каменните блокове. 

Говоренето тихо и внимателните движения в тунела 

бяха задължителни за всички, които влизаха в него. 

тишината на работното място и наоколо беше абсолютно 

необходима за да могат звуково да се улавят и най-малките 

признаци в промяната на обстановката или започващо 

срутване. Работим в тунел БЕЗ НИКАКВИ ПОДПОРИ и ако 

предварително не предвидим срутването, бягането е 

невъзможно! 

Размерите на блоковете бяха: височина 30 см и 

широчина 40 см. 

─ Три блока по 40 сантиметра!... Та това е точно 

размерът на коридора отвън и този на ГЛАВНИЯ ВХОД! – 

прошепнах аз. 

─ Точно това забелязах и аз! – прошепна Венета. 

─ Може би ще трябва да ги извадим и да направим 

завой? 

─ Това е така, но има още нещо – прошепна Венета и 

насочи прожектора напред. – Я виж тук! 

Осветена от прожектора, видях пред мен гладка стена 

от големи блокове, зидани с хоросан. БЛОКОВЕТЕ СА 

ПОЧТИ КВАДРАТНИ – 40/40 сантиметра. По вида си 

стената наподобява на разкритата голяма стена откъм 

източната страна на обекта. Внимателно разчистихме 

всичкият останал насип и огледахме стената. Тя е правилно 

градена с големи каменни блокове, всички с почти 

квадратно лице. Трите блока в основата на дясната страна на 

тунела, с размери 30/40 см, опираха почти до самата стена. 

Стефан почука с лоста по стената. Чуха се тъпи удари, като, 

че ли отзад има кухина. 

─ Чакай, чакай! Тихо! – казах. – Удари още веднъж! 

Стефан удари!... Същият тъп удар!... 
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─ Ясно! Зад тази стена ИМА КУХИНА!... – Венета я 

вида! 

„ОНЕМЯХМЕ!” Никой не смееше да продума! 

Спогледахме се с Венета. С очи да решим какво да 

предприемем. Василка и тя поклати глава в съгласие, че има 

кухина! 

─ Стефчо, удари този блок, дето е срещу тебе! – каза 

Венета. ─ Но точно в средата И ПО-СИЛНО! 

Стефан, на когото през цялото време на пробива му се 

нареждаше да внимава, с лекота да събаря насипа, 

внимателно да разчиства, да не удря по здрава стена и да не 

събаря камъни от нея, СЕГА ОТВЕДНЪЖ МУ СЕ ДАДЕ 

ПРАВО ДА УДАРИ ПО-СИЛНО. Той напрегна мишци и 

като удари с лоста по стената, самият той, заедно с лоста в 

ръцете му, хлътна в дупката, отворила се зад падналата 

плоча, ударена от него. 

Тримата ахнахме от почуда!... Удивлението ни 

порасна, като видяхме кухината, но никой не смееше да 

продума нещо! 

Стефан се измъкна и се изправи. 

─ УРА-А! ПОБЕДИХМЕ! – с тих глас наруши 

мълчанието Венета, като че ли се намирахме на някое 

потайно място и я беше страх някой да не ни чуе! – ЗАД 

ТАЗИ СТЕНА СА КУХИНИТЕ НА ПОДЗЕМИЕТО! – каза 

тя, вече с по-спокоен и нормален глас. 

Оказа се, че „напречната стена”, до която бяхме 

стигнали, е градена от тънки плочи като преграда между 

тунела и кухината от другата страна. 

─ Ето откъде изскочи катеричката! – каза Стефан. – 

Знаех си аз, че сме близо до подземието, щом оттам изскочи 

катеричката, но не исках да се меся на специалистите! 

Катеричката скочи в моите ръце и знаех, че с тях ще отворя 

подземието! 

Успокоени от първоначалния шок, ние последователно 

погледнахме през дупката и се уверихме, че отзад 

действително има кухина. Тъмнината и слабият ни 

профектор не ни позволяваха да определим колко е голяма 

кухината и до къде се простира. Стефан се навря в дупката и 

извади падналата в кухината плоча от стената. След това взе 

лоста и го заби в основата на кухината. Лостът потъна леко. 

Пръстта по пода се оказа много рохкава. 

Венета нареди на Стефан да излезе навън и сама тя 

отиде при пробива и погледна през дупката. Огледа 

кухината във всички посоки. 

─ ПРОБИХМЕ!... – Каза тя и си отдъхна. Огледа още 

веднъж празнината зад пробива, взе с ръка проба от пръстта 

зад дупката и излязохме от тунела. 

ЧАСЪТ Е 14,15, ЧЕТВЪРТЪК, 6 октомври 1983 

ГОДИНА. 

─ Ето, въглен – СГУРИЯ, МЕШАНА С ПРЪСТ! – каза 

Венета, като разглеждаше в шепите си взетата от кухината 

проба. Това показва, че там е краят на входа. Зад тази стена 

има помещение! Но и то е запълнено с рохкава пръст и 

отгоре има слой сгурия – СИТЕН ВЪГЛЕН! 

Останахме изумени! В ръцете си действително 

държахме сгурия! 

─ Да е горяло нещо вътре? – запита Михаил. 

─ Не!... Това не е пепел от пален огън!... – усъмних се 

аз. ─ По-скоро бих казал, че това са ситно натрошени, 

мелени дървени въглища, разбъркани с пръст. – Разтърках 

малко между пръстите си – въгленът е хомогенен! Имам 

чувството, че не е мелен! Усещам го зърнист! 

─ Нещо ме смущава с този въглен! Но...! – понечи да 

каже Венета, но стисна устни и замълча. 

─ Да не са остатъци от пожар? – запита Стефан. 

─ Не! Това са остатъци, обгорели от пожар! – казах аз. 

– Пръстта и тя ехомогенна, без камъни, разбъркана със 

ситни (дребно счукани или мелени) дървени въглища. 

Повърхнината, докъдето можахме да видим в кухината е 

гладка. 

─ Нали забеляза – продължи Венета, - че навсякъде, 

където свършва стена или проход, все срещаме пепел или 

сгурия. Значи тук вече сме вътре в помещенията! – завърши 

тя. 

─ Венета, да отидем да обядваме! Ти капна от умора! 

Стига за сега толкова! – поканих я аз. 

─ Нека да изчистим тунела от натрупаните камъни и 

ще спрем! Но преди това искам още веднъж да огледамо 

КОСО ПОСТАВЕНИТЕ ПЛОЧИ И ТРИТЕ БЛОКА СРЕЩУ 

ТЯХ, от дясната страна на тунела. ТАМ НЕЩО МЕ 

СМУЩАВА И ИСКАМ ДОБРЕ ДА РАЗБЕРА КАКВО Е!... 

Михаил взе мотиката и влезе в тунела да изчисти 

натрупаните камъни по пода и да почисти добре основата. 

─ Ние вече пробихме входа! – продължи Венета. – 

Нататък ще работим в подземието, но струва ми се, че и там 

помещенията са запълнени с насип, както коридорите отвън. 

Михаил почисти тунела и с Венета влязохме, още 

веднъж да огледаме отвътре. Под светлината на прожектора, 

огледахме добре косо поставените плочи* - блоковете на 

дясната страна на тунела. 

─ Тези плочи за знак, че трябва да се направи завой 

надясно, а тези блокове. – Венета посочи трита блока на 

дясната страна – подпират насипа и преграждат тунела към 

главния вход. Тук тунелът прави завой и се насочва към 

главния вход. Значи тази стена, дето пробихме, фактически 

е стената на тунела, която го отделя от кухината зад нея. 

Тези блокове вършат същата работа ,както големите блокове 

отвън, зад които се разкри коридорът  пред входовете. След 

обяд ще трябва да продължим работата тук. Да махнем тези 

три блока и да изчистим насипа, докато стигнем до главния 

вход. Разстоянието не е голямо. Може би има наклон, но 

това ще видим, когато махнем блоковете. Вече постигнахме 

целта, ДОКАЗАХМЕ, ЧЕ ИМА КОРИДОР И В НЕГО СЕ 

РАЗКРИХА ВХОДОВЕ! ВЛЯЗОХМЕ В ТУНЕЛА НА 

ВХОДА И ДОКАЗАХМЕ, ЧЕ МЕЖДУ ТЕЗИ СТЕНИ ИМА 

ПОДЗЕМИЯ!... С това можем да считаме, че първата част от 

работата е свършена! Сега остава да влезем в подземията, 

които ми се струва, че са на два етажа, и да разкрием 

съдържанието им! 

─ Но сега да вървим да похапнем, пък после ще решим 

какво ще правим! – поканих я за обяд. Мълчаливо се 

съгласихме. 

На постланият направо на земята вестник, беше 

приготвена скромна трапеза. 

В мислите си, всеки различно тълкуваше постигнатият 

успех, но никой не смееше да сподели какво мисли. В едно 

обаче всички сме убедени: „ЧЕ ПОСТИГНАХМЕ ЦЕЛТА!... 

ДОКАЗАХМЕ, ЧЕ ЗАД ТАЗИ СТЕНА, КОЯТО 

ПРОБИХМЕ, ИМА КУХИНА, т.е. – ПОМЕЩЕНИЕ”! 

„КЛАУЗИТЕ ПО ПОДПИСАНАТА ОТ НАС 

ДЕКЛАРАЦИЯ ИЗПЪЛНИХМЕ БЕЗ ИЗКЛЮЧЕНИЯ”! 

Работниците вече бяха обядвали и оживено 

разговаряха. 

─ Какво стана? В един глас попитаха всички. 
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─ ПРОБИХМЕ! – спокойно отговори Венета и като се 

обърна към всички ги предупреди: - Без мен никой да не 

влиза вътре! МНОГО Е ОПАСНО ДА НЕ СТАНЕ НЯКОЯ 

БЕЛЯ ПО НЕВНИМАНИЕ! После, като се нахраним, 

всички един по един ще влезете с мен да видите дупката и 

какво има в нея! 

─ Добре, добре! – съгласиха се всички в хор. 

Разположихме се, кой как може, около вестника 

„маса”, за да утолим глада си със сирене, чесън и печени 

чушки. Имаше и малко месо, по връвка на човек, 

приготвено от жената на Михаил, и една консерва риба за 

всички. За „финансовото ни положение”, до което бяхме 

стигнали, тази „трапеза” представляваще „ГАЛА ОБЯД”!... 

Естествено, разговорите ни, доколкото имаше такива, 

защото повече предпочитахме да мълчим и да се ограничим 

в собствените си мисли, бяха все около тунела и кухината 

вътре. 

Предположенията бяха различни. Продължавахме да 

говорим тихо, почти шепнешком, като, че ли се намирахме 

на свято място и се страхувахме да не го оскверним с 

гласовете си. Работниците запушиха цигари и се умълчаха. 

Напрягаха слух да могат да доловят нещо от нашия тих 

разговор. Наистина приятна тишина. 

─ Все ми се струва, че помещенията се на две нива и 

това, което го търсим е на по-ниското ниво, но предполагам, 

че и горе има нещо – прошепна ми Венета. 

─ Като влезем вътре, ще видим! Сега вече сме пред 

вратата! Няма да ни избяга! – казах и захапах лютивия 

чесън. 

 

„КАПАНИТЕ” 

Не бяха минали и десет минути, от както почнахме да 

дъвчем, когато страшно срутване разтърси „Змей-кале”! 

всички скочихме и се спуснахме към прохода и коридора да 

видим какво стана. 

През вдигналата се пушилка пред входа на тунела 

забелязахме човек, лепнал се прав до насрещната стена. 

─ Кой е там?... – просто изкрещях аз. 

─ Аз съм, аз съм! – обади се Михаил. 

─ А бе, Мишо? Какво правиш вътре?... Ударен ли си? – 

изплашена извика Венета. 

─ Нищо ми няма! – отговори Михаил целият 

прежълтял. 

─ Излизай бързо навън1 – ядно му се скара Венета. – 

Нали казах, без мен никой да не влиза вътре! Да беше някой 

друг, хайде, НО ТИ!... 

От пушилката се подаде Михаил, държейки в ръце 

дългият двуметров стоманен лост. Ръцете му трепереха. 

─ Какво правиш вътре?... Нали казахме никой да не 

влиза без Венета! – ядосан, го запитах аз. – Нали до сега 

бяхме вътре?... Ти видя и дупката! Какво още искаше да 

видиш? 

─ Ами... влязох пак да погледна вътре. Преди не можах 

да видя. Проврях се до кръста в дупката и с батерията 

огледах на двете страни. 

─ И какво повече видя?... – запита Венета. 

─ Има празно място! Равно, като тепсия! Голямо е! – 

на пресекулки заобяснява Михаил. – Бръкнах с ръце и взех 

от вътре, в шепите си пръст за да я огледам на светло. Като 

излазах огледах камъка, който стърчеше от стената, този 

дето беше най-близко до нас, ей тука до входа! 

─ Червеният камък ли? Възкликна Венета. 

─ Да, червен беше! Затова го и забелязах! – отговори 

Михаил. 

─ Нали казах да внимавате да не бутнете тези камъни 

дето стърчат от стените? Защо отиде та баш него бутна? – 

ядоса се Венета. 

─ Исках само да проверя здраво ли е закрепен, та да не 

падне, когато влизат вътре хората от София, да не би да ги 

удари. Аз мислех още докато съм вътре да го пробвам с 

ръцете си, но шепите ми бяха пълни с пръстта, която взех 

отвътре, и затова като излязох го бутнах отвън с лоста. Само 

като го допрях с лоста, видях как тавана мръдна надясно и 

падна. Едва успях да се дръпна до стената, където ме 

сварихте и вие. 

─ Имали сме късмет! – каза успокоително Венета. – 

Добре, че е взел дългия лост и отдалеко го е бутнал, иначе 

щяхме мъртъв да го вадим изпод камъните! Това е петата 

жертва, която спасихме! Значи правилно съм се насочила. 

Този камък е ключалка на капан. Като го бутнеш с тяло, 

минавайки през тесния тунел, таванът пада и те погребва! 

─ Ние не отворихме глания вход, за да избегнем 

капаните, но се оказа, че и в този тунел са поставени капани 

– казах аз. 

─ Във всички входове има капани и то не само по един. 

Ще трябва много да се внимава! От тук нататък, никой да не 

влиза, преди да съм огледала всичко! – нареди Венета. 

─ Какво ще правим сега? – запита Михаил. 

─ Вижте какво, - заговорих аз – предлагам да спрем до 

тук. Нашата задача е изпълнена. Ние трябваше да намерим 

входа и да докажем, че зад него има кухина. Ето, през 

дупката много ясно се вижда, че отзад е празно и пръстта е 

мешана със сгурия и дървени въглища. Това е 

доказателство, че там е работил човек! За сега за нас това ни 

е напълно достатъчно! – осветих с прожектора стената в 

дъното. През дупката лъчът освети кухината. – Ето пръстта 

със сгурията ясно се вижда, че е гладка и рохкава. А ние се 

намираме поне на осем метра под земята. 

─ Марков, дай да разчистим наново ида видим какво 

има под насипа в помещението – настоя Михаил. 

─ Не, Михаиле! – възразих аз. – Този момент е много 

подходящ да спрем до тук, на този етап! Ако сега разчистим 

падналият таван и продължим в подземията, не знаем на 

какво още ще се натъкнем. А преди това, ще е необходимо 

да укрепим целия тунел. 

─ Или да съборим всички капани по него! – обади се 

Стефан. 

─ Влезем ли в подземията – продължих аз – ще трябва 

да довършим всичко до край, а ние не сме готови за това. 

Обстановката в момента не е подходяща да продължим 

навътре. Русенските археолози, настръхнали, чакат долу в 

Мотела. 

Само да видят, че има нещо вътре, веднага ще ни 

разгонят, а докато се оправим в София, те ще изнесат 

всичко. Сега момента е много подходящ да спрем! 

Доказахме всичко, каквото се искаше от нас! Сега при този 

насип е много опасно да се влиза вътре. Може ново срутване 

да стане. Виждаш ли го оня (вторият стърчащ) камък в 

дясната страна. Той само това чака – някой да го бутне, или 

случайно да се допре до него, за да бъде погребан тук, в 

тунела*! Виж го и третият от другата страна – оня дебелият 

– и той чака бутване, а на него се крепи целият останал 

втори таван*. 

─ Дебел, дебел, ама ако го бутнеш, ще падне заедно с 

тавана! – каза мнението си Стефан. 
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─ Погледни тавана! – осветих го с прожектора – виж 

отгоре клиновите камъни, как са заклинени и поддържат 

целия свод. Това е истинския таван на тунела, виж под тях, 

тази широка ивица – налепена мазилка, заедно с големи 

камъни. Кой ти прави мазилка на таван с камъни?... Това е 

приготвено да падне*! Сега вече обектът се самосъхранява! 

Първият капан го бутна ти! 

─ Имал си голям късмет! – обади се Василка. 

─ Но вътре има още два, пък може би и повече 

смъртоносни капана. Погледни стените и ще разбереш! Виж 

тук дето падна тавана – стените от двете страни и таванът по 

оголените от капана места са гладки – това е истинския 

тунел, а виж нататък, където капаните не са паднали: 

камъните налепени с кал. Ето всичко това е приготвено да 

падне*! 

─ Чака само някой като тебе да го бутне! – подметна 

Стефан. 

Аз насочих прожектора към местата за които говорих и 

всички се убедиха в това, което казахме аз и Венета. 

─ Ей..., тези хора са наслагали капан до капан! – зачуди 

се Стефан. 

─ Михаиле, забележи нещо! – продължих аз. – Ти сам 

знаеш от документа, че в главния вход, по стълбището има 

постевени три капана. От там до съкровището има още три. 

Белезите, които разкрихме са все по три от всеки вид: 

Първите белези отвън на открито – реката, пътеката, 

Люляковата горичка: три камъка поставени в триъгълник: 

стрелките по стената и върха на тунелите; стъпалата в 

коридора – три;  маркировката в коридора – три тройки 

червено боядисани камъни; вътре в тунела – три камъка в 

триъгълник, боядисани в червено, оформиха първия капан, 

който падна; навътре в тунела – три стърчащи от стените 

камъни с червена боя, трите ключалки на трите капана; в 

дъното – три косо поставени плочи оформиха завоя към 

главния вход, пред него на дясната страна на тунела – три 

дялани блока 30/40 см, затваряха завоя на тунела пред 

главния вход. Виждаш, всичко и навсякъде по „три”! значи 

тук системата е „ТРОЙКА – ТРИЪГЪЛНИК”! същото е и с 

капаните. В тунела имаше три стърчащи, белязани с червено 

камъни. Ти бутна единия – щракна първия капан, а тавана 

падна половината. В тунела има още два стърчащи белязани 

камъка. Вторият капан се очерта – Видяхме го*. Но какъв 

ще бъде третият? Това още не можем да определим! Не се 

вижда, но трябва да го има – системата го изсква! 

─ Може би третият да излезе – първият, който Стефан 

събори от невнимание! – предположи Михаил. 

─ Бре, мамка му стара! Здраво са го запечатали това 

съкровище! – възмути се Стефан. 

─ Ти как искаш? Да го оставят на поляната и който 

мине да си взема? – отговори му Михаил. 

─ Нали ти казах, какво е написал Вълчан? Това ще го 

намерим вътре – обади се Василка. – „Аз съм много умен 

човек и така съм запечатал съкровищата, та никой да не 

може да ги открие, и ако все пак някой ги намери и може да 

ги извади, то той ще е много по-умен и от мене!” 

─ Е, какво ще правим сега? – запита Михаил. 

─ Ще отида долу в Мотела и ще им кажа, че сме 

готови! Пробихме входа и отворихме подземието! – казах. – 

За това дето бутна капана и падна тавана, ще им кажеш ти, 

Михаиле и ще им обясниш как стана. 

─ Няма ли да работим повече? – запита Стефан. 

─ Няма, Стефане! Работата свърши! Оттук нататък 

борбата ще се пренесе в София и аз ще я водя там! 

─ А съкровището?... 

─ Не се тревожи, Стефане, - успокои го Венета. – Няма 

друг да работи тука! Някои може да почоплят, но пак ние ще 

продължим работата и ще разкрием съкровището, но това 

ще стане много трудно и няма да е скоро! Ще минат години! 

Хората ще се сменят! Ще дойдат нови управници! По-умни 

от тези разбойници! И пак на нас ще възложат да извадим 

съкровището! Каквото и да правят, както и да се мъчат, 

други няма да успеят! – завърши Венета. 

─ Мишо, нали оня ден ти казах, че като отворим 

подземието, ще стане нещо, което ще ни спре! – рече 

Василка и се усмихна, че и това е познала. 

─ За сега, няма какво друго да правим! – съгласи се и 

Венета. 

Взели решение да спрем разкопките на този етап, аз 

доведох археолозите и комисията от Мотела. Когато 

разгледаха тунела и срутилата се от тавана дебела мазилка, 

археолозите твърдо заявиха: 

─ Това не е никакъв вход! Вие пробивате и рушите 

здрава стена! 

─ Другарю Наумов, точно това е малкият вход към 

подземието! – заговорих аз. – НИЕ НЕ СМЕ РУШИЛИ 

СТЕНАТА! Само чистехме допълнителния насип в тунела, 

който сам се сипеше и течеше като река. Той беше същият 

както този в коридора отвън и е много различен от това, 

което сега виждате по стените и тавана на тунела. 

Археолозите наблюдават всичко! ТА ТУК СЕ ОТВАРЯ 

ОБЕКТ, ЗА КОЙТО ТЕ НЕ СА И СЪНУВАЛИ – ОТ 

ГОЛЯМО НАЦИОНАЛНО ЗНАЧЕНИЕ! Ние искахме и 

много настоявахме за това, ТЕ ДА СА ПРИ НАС! А не да си 

пият кафето в Мотела и да чакат на готово да им поднесем 

отворен обекта, и сега „ТВЪРДО ДА ИЗКАЗВАТ 

НЕВЕРНИТЕ СИ СТАНОВИЩА” И ДА ВИ 

ЗАБЛУЖДАВАТ!... те изгубиха много от това, че не бяха 

тук! Те не можаха да видят последователната маркировка на 

пътя към подземието, белязана с по тройки червени камъни 

(те са вън, ако искат, могат да ги видят). 

─ Такива камъни всеки може да ти покаже! – 

промърмори някой от групата археолози (беше зад мен и не 

успях да разбера кой се обади). 

─ Белезите за самия тунел, пред него и вътре в него! – 

продължих аз. – Ето тук, точно зад Вас, срещу този вход, 

започва подземният изход, водещ към шосето. 

Фотографирах белезите му и ще ги видите на снимка. Още 

когато разговаряхме в София, Ви казах, че подземните 

изходи (тунелите) са маркирани отвътре. 

─ Ето тук – аз посочих точно мястото – ние намерихме 

белега на главния изход – камъни подредени като фигура на 

слон *, който излиза близо до шосето. Но и този изход, 

както и всички останали, са запълнени с рохкава пръст и 

камъни – насип събиран от околната среда. По начина, по 

който е запечатано това скривалище, вече ясно личи, че 

вътре ще има нещо много голямо! Всички подстъпи към 

него са запечатани с пръсти камъни, и по тях са поставени 

смъртоносни капани. Помещенията вътре и те са пълни с 

насип. Това не може да е направено с цел „само да ни 

измъчват” докато влезем в „празните помещения”. Ето 

вижте! – казах, и насочих прожектора. През дупката 

осветени, ясно се видяха КУХИНАТА И ГЛАДКАТА 

ПОВЪРХНОСТ НА ВЪГЛЕНА В НЕЯ. 

─ РАЗБИРА СЕ, ЧЕ ТОВА СА ПОМЕЩЕНИЯТА В 

КРЕПОСТТА! ТА КОЯ КРЕПОСТ НЯМА 

ПОМЕЩЕНИЯ?... – Обади се възрастният другар, който 
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придружаваше археолога Димитър Иванов. Те двамата 

заедно дойдоха на обекта. Оказа се, че този „другар” е 

археологът инженер н.с. Никола Ангелов, голям специалист 

по разкопките от В. Търново. В момента той ръководи 

разкопките на „ЦАРЕВЕЦ” във В. Търново. 

─ ТА НАЛИ И НИЕ ТОВА ИСКАМЕ ДА ДОКАЖЕМ, 

ЧЕ ТУК МЕЖДУ ТЕЗИ СТЕНИ ИМА ПОМЕЩЕНИЯ! – му 

отговорих аз. 

─ НИМА НЯКОЙ ВИ Е КАЗВАЛ, ЧЕ НЯМА 

ПОМЕЩЕНИЯ?... Ние много добре познаваме този обект и 

ЗНЕМ, ЧЕ ВЪТРЕ ИМА ПОМЕЩЕНИЯ! ТА ТУК, В ТЕЗИ 

ПОМЕЩИНИЯ СА ЖИВЕЛИ ХОРА! -  гордо, компетентно, 

като специалист, ЗАЯВИ инж. н.с. арх. Никола Ангелов от 

В. Търново и натърти, „ЧЕ ТУК СА ЖИВЕЛИ ХОРА”! 

─ Виж, др. АНГЕЛОВ, ПОЗНАВАТЕ ЛИ ТОЗИ 

ОБЕКТ?... Кога сте идвали на него? – го запита Илия 

Наумов. 

─ МНОГО ДОБРЕ ГО ПОЗНАВАМ! Още през 

петдесетте години съм го проучвал! – тържествено заяви 

археологът Н. Ангелов. 

─ Лъже!... Лъже!... – провикнаха се няколко гласа от 

насъбралите се местни жители на с. Копривец. – Тук никога 

не са правени разкопки! Ние всеки ден сме тук да си пасем 

кравите и не сме виждали някой археолог да е идвал. Ако е 

имало разкопки, ние първи щяхме да знаем! Не може да не 

го видим, защото всеки ден ядем и си почиваме тук горе в 

люляците! 

─ Др. Ангелов, можете ли с документ да докажете, че 

сте правили разкопки на „Змей-кале”? – го запитах аз. 

─ Ти КОЙ СИ БЕ?... Та ще ми държиш сметка, къде 

съм правил разкопки? – кресна той срещу мене. 

─ Все пак, когато се провят проучвания, където и да 

било, се правят някакви, макар и бегли записки. Ето аз тук 

водя дневник и записвам всичко, каквото сме разкрили и 

видели, и всичко каквото се е случило тук! Вие имате ли 

нещо някъде записано? Или да сте се обадили в Съвета, 

както е редно? – спокойно го запитах аз. 

─ НЯМАМ!... Пък и да имам, не си ти този, който ще 

ми държи сметка! – още по-разярен кресна срещу мене 

Ангелов. 

─ Благодаря! Значи нямате! – отговорих пак спокойно. 

─ Лъже, Лъже!... – обадиха се пак няколко гласа. 

─ Вие ли ще ми кажете бе, келемета такива, къде съм 

ходил и къде не! – наруга ги Ангелов. 

─ Ние тука сме израстнали и всеки ден сме тука!... 

Познаваме цялата околност и можем да ви кажем кога и 

къде са правени разкопки и къде „иманярите са копали”. 

Това и вие не го знаете! 

На „Змей-кале” никой никога не е виждал да се е 

мяркал археолог. Ние първи щяхме да тичаме около него да 

му помагаме или най-малкото да му носим багажа! От 

хората в цялата околност НИКОЙ НЕ ЗНАЕШЕ, ЧЕ ТУКА 

ИМА НЕЩО! Всички знаем само това, че тука има много 

змии и затова му викаме „Змийското кале”, на турски 

„Зеймен кале”! 

─ Др. Ангелов, щом твърдите, че добре познавате този 

обект, той е на много малка площ, бихте ли показали поне 

мястото, където сте правили разкопките? Това поне не може 

да се забрави! – го запитах аз. 

─ Ти ли бе, КЕЛЕМЕ ТАКОВА?... КАКЪВ СИ ТИ на 

този обект, та ще ме разпитваш къде съм правил разкопки! – 

Старият „голям археолог” вече не можеше да сдържа гневът 

си. 

─ Благодаря! Значи и това не сте правили! – му 

отговорих. 

За да успокои положението, Наумов го запита: 

─ Другарю Ангелов, Вие като сте проучвали крепостта, 

убедени ли сте, ЧЕ ВЪТРЕ ИМА ПОМЕЩЕНИЯ?... 

─ Разбира се, че има! Че как може крепст без 

помещения! Ние знаем добре този обект! Но нямаме 

възможност да се занимаем с него. 

─ А защо др. Бербенлиев в писмата си до ЦК на БКП и 

ПБ пише, че тук има само стени без кухини между тях? 

─ Остави Бербенлиев! Не ме интересува какво казва! 

Познавам този обект от 30 години и знам, че вътре има 

помещения, но в тях няма нищо! – накрая твърдо заяви 

археологът инж. н.с. Никола Ангелов от В. Търново. 

─ Благодаря Ви другарю Ангелов! Много ни 

помогнахте с това изказване! Нашата задача на този етап 

беше именно да покажем, че зад стената, която пробихме 

има проход и коридор, и в него са входовете към 

подземията. Ние намерихме тези входове и доказахме, че 

между тези стени има помещения – това, което  и вие 

потвърдихте! Благодаря ви от името на цялата бригада 

откриватели! А какво има в тези помещения, ще видим, 

когато влезем вътре! Това, че и Вие потвърждавате нашето 

становище монго ни помогна! БЛАГОДАРЯ ВИ! –още 

веднъж казах аз. 

─ Не само, че има помещения, но и хора си живели 

там! – поласкан повтори археологът. 

─ Много ви благодаря! – потретих, и му се поклоних 

пред всички. 

─ Да слезем долу в Мотела! Там ще се съберем всички 

и ще решим какво да правим – предложи Наумов. 

─ Др. Наумов, ние вече нямаме работа тук и ще си 

приберем инструментите! – му казах аз. 

─ За сега прибирайте всичко, а след заседанието ще 

решим какво следва – Наумов и археолозите тръгнаха към 

Мотела. 

─ Др. Наумов, поне да направим покрив над обекта и 

да защитим от природната ерозия тези стени и този хубав 

КОРИДОР МЕЖДУ СТЕНИТЕ? – настоях аз, когато мина 

край мене, тръгнал към Мотела. 

─ НИЩО ПОВЕЧЕ НЯМА ДА РАБОТИТЕ НА 

ОБЕКТА! – кресна археологът. – ТОВА НЕ Е ВАША 

РАБОТА! – довърши и закрачи след Наумов. 

Тази реплика на археологът ме озадачи! Значи те вече 

са решили въпроса и съвещанието ще е само за да ни 

съобщят решението си!... 

Групата, тръгнала по пътекета, се изгуби от погледа. С 

Михаил огледахме обекта – В  какво положение го 

оставяме! Заснех всичко*. 

Работниците прибраха инструментите. Събрахме и 

багажа си! 

Но никой не бързаше да напусне „Змей-кале”! 

За трети път, „по чужда воля” изоставяме обекта в още 

по-събласзително състояние. С РАЗКРИТИ ВХОДОВЕ И 

ОТВОРЕНО ПОДЗЕМИЕ! Разчитаме на самозащитата на 

обекта. Навлязохме в зоната на СМЪРТОНОСНИ КАПАНИ  

и всеки, който не е запознат с тях и влезе вътре ,не се знае 

дали ще излезе жив! Но и дори да успее да излезе, В 

КРАТКО ВРЕМЕ „СМЪРТАТА ЩЕ ГО НАВЕСТИ”!... 

(Отровата ще го свърши!). 

/По-късно вмъкнато допълнение: „Тази участ постигна 

археолога Димитър Иванов, който, след като обекта беше 

изоставен на произвола на съдбата, отиде там сам, и без да 



  
114444  

се съобрази с предупрежденията, че има смъртоносни 

капани и силна отрова, ВЛЕЗЕ В ПОДЗЕМИЕТО, 

ПОРАЗРОВИ ВЪГЛЕНА, ЗА ДА СИ ОТКРАДНЕ ОТ 

СЪКРОВИЩЕТО, И ПЛАТИ С ЖИВОТА СИ ТАЗИ СВОЯ 

ДЪРЗОСТ! УМРЯ ОТ РАЗМЕКВАНЕ НА БЕЛИТЕ 

ДРОБОВЕ”! Също както археолозите, открили и влизали в 

гробницата на ТУТАН КАМОН!”. Отровата е същата, от 

гъба – расте в Странджа! – б.а./ 

Оттук нататък работа се пренася в кабинетите на БАН, 

КК, ДС и ПБ на ЦК на БКП и в моят малък 

журналистически кабинет на ул. Раковска 150 А 

(портиерската стаичка на блока), станал център за събиране 

и обработка на информациите за живота и дейността на 

БЪЛГАРСКИЯТ ВОЙВОДА „ВЪЛЧАН ВОЙВОДА”, 

показал се „НАЙ-БЪЛГАРИН” ОТ ВСИЧКИ БЪЛГАРИ, и 

завещал на българския народ „НЕСМЕТНИ БОГАТСТВА”! 

 

Работниците нарамиха инструментите и багажа си и 

един по един, с болка в сърцата и с горчилка в душите, си 

тръгнаха бавно от ОБЕКТА „ЗМЕЙ-КАЛЕ” край с. 

Копривец, Русенско. На 19 км от гр. Бява, по пътя Русе-

Попово. 

Мъката им е голяма, че не им се разреши да довършат 

работата и да поднесат на „БЪЛГАРСКИЯТ НАРОД” това 

безценно богатство, и да приберат в Държавния архив една 

ОГРОМНА ДОКУМЕНТАЦИЯ – ПОДНАСЯНА НИ КАТО 

ДАРЕНИЕ И ЗАВЕЩАНА ОТ „ВЪЛЧАН ВОЙВОДА”! 

Те многократно се обръщат да хвърлят последен 

поглед, но в очите им проблясваше надеждата, че пак ще се 

върнат на „Змей-кале” и така както доказаха, че между 

стените има коридор и подземия, ЩЕ РАЗКРИЯТ И 

СЪДЪРЖАНИЕТО ИМ”! 

Останах сам на обекта. Дописвам последните си 

бележки в дневника за разкопките. Постарах се, с много 

усилия и безсънни нощи, да запиша това, което 

представлява интерес за историята на тези разкрития. 

Вече се смрачава. Дописах последните редове! 

Ще затвора дневника за разкопките на „Змей-кале”! ще 

събера багажа си и ще сляза долу в Мотела, откъдето, с нова 

сила ще запачнат словесните и писмени разправии, 

„ДОКАТО СЕ НАМЕРИ „ЧОВЕКЪТ”, който правилно ще 

прецени обстановката и ще нареди работа да се довърши до 

край. Да се прибере в България „ТАЗИ ЦЕННА 

ДОКУМЕНТАЦИЯ”, предлагана ни като дарение ЗА 

БЪЛГАРСКИЯ НАРОД! 

 

Змей-кале и София, октомври 1983 година 

Написал: Костадин Марков 

 

/Лазерен печат: Агенция ОБИ – ЕООД, София 1343 

Люлин 215/Д, тел 245867/ 

 

 

КНИГА ТРЕТА 
 

 

Историческа справка 
 

Единствените данни, дадени в нашата историческа 

наука за Вълчан войвода, открих в книгата „БЕЛЕЖИТИ 

БЪЛГАРИ” от българският историк Иван Богданов, мой 

познат и приятел, който навсякъде тръбеше, че добре 

познава старата Българска история, и се гордееше с факта, 

че първият календар в света е измислен от Българите. Та ето 

какво пише той в книгата си: 

„Един от видните хайдути, действали в началото на 

ХІХ век е ВЪЛЧАН ВОЙВОДА. Той е роден през 

седемдесетте години на ХVІІІ век, в село Паспалево, 

Лозенградско. Не се знае къде и кога е умрял. Носел се слух, 

че е забягнал във Влашко след провалянето на 

Странджанския заговор през 1810 г, в който и Вълчан е взел 

участие. Оттам нататък следите му се губят. Знае се само, че 

се е оттеглил в Еленския балкан. Преди това, начело на 

малка дружина, Вълчан бродил по цялото протежение на 

важния път Силистра – Одрин – Чорло, но се подвизавал и в 

Странджа, Родопите и Беломорието. Бил човек с широка 

ръка, щедро подпомагал сиромасите, а на Странджа 

устройвал хайдушки гуляи от събота до събота. 

С името на Вълчан са свързани имената на Мартин 

войвода и на Бойка войвода. Навярно те са се присъединили 

към него след оттеглянето му в Еленския балкан. Мартин 

по-рано е бил поп... 

...Наскоро след оттеглянето на Мартин, изчезнал и 

Вълчан войвода, като поверил дружината си на Рада 

Барачина, която се нарекла Бойка войвода. Какви са 

подвизите й и как е завършил живота й, не е известно...” 

(Край на цитата). 

Това знаят за Вълчан нашите историци, от най-малките 

до най-големите, и никой не се е сетил и пожелал, да научи 

нещо повече за него, макар, че името на Вълчан не слиза от 

устата на иманярите по цялата територия на България и 

извън нея. Той е укрил и съхранил несметни богатства и 

съкровища и ги е завещал на българския народ, с тях да 

оправи страната си, освободена от тежкото турско робство. 

Журналистът пък Драгомир Петров, в една статия от 24 

страници, в списание „ПЛАМЪК”, бр. 11/84 г., която е 

извлечение от доклада му, представен на Третия 

интердисциплинарен симпозиум „Странджа – Сакар”, 1982 

г., с големи усилия се мъчи да докаже, че физически Вълчан 

войвода не е съществувал, че той е измислен от поробения 

народ, за да могат с името му да плашат поробителите. 

На мен пък се падна участта, в продължение на почти 

цялата ми активна журналистическа дейност, близо 60 

години, да се впусна в издирването на факти, документи и 

легенди за Вълчан, плод на което са написаните книги от 

поредицата „Змей-кале”, и като последна, тази трета (ако не 

успея да напиша повече), извлечена от записките ми, с 

прибавка – новоразкритото и личното ми мнение за Вълчан 

войвода, и мъките на българските археолози и историци за 

обезличаването на този велик българин, дал парите за 

построяването на голямо училище (Софийският университет 

„Климент Охридски”) в новоосвободена България, в което 

да се учат за професори – български деца. 

Вълчан е умрял в ръцете на Евлоги Георгиев в Румъния 

и гробът му трябва да се търси някъде около гроба на 

Евлоги. 

Но... уважаеми читатели, имате книжката в ръцете си! 

Прочетете я, помислете си, и сами си отговорете! Ако съм 

сбъркал, простете ми. Ако съм прав, поздравете ме! Или си 

спомнете с добро за мен, защото може и да ме няма вече, 

когато сте се добрали до тази книжка за Вълчан войвода. 

Сега, когато пиша и довършвам книжката, аз съм на 81 

(осемдесет и една) години, а само Бог знае, колко още ще 

тъпча по земята. 
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И така! ПРИЯТНО ЧЕТЕНЕ! 

 

ИЗВЛЕЧЕНИЯ ОТ ДНЕВНИКА НА ЖАНА 

 

1. 

Беше хубав слънчев ден. Майското слънце огряваше 

голямата поляна около беседката, сред грижливо 

поддържаната градина, гордост на имението, в което 

можеше да се видят и усетят ароматите им, цвета от всички 

краища на Европа и северното крайбрежие на Африка. Там 

Сена правеше завой и в разширението на завоя се беше 

образувал прекрасен малък плаж. Малко по-надолу, близо 

до замъка, беше частният пристан на фамилията, на който 

спираха малки корабчета за товарене и разтоварване на 

стоки и храни, и тези за гости в празничните дни или по 

време на приемите, които бяха нещо обикновено в този дом. 

Жана, излегнала се в шезлонга, слушаше жуженето на 

пчелите по цветята, ехото на птичата песен от гората и 

тихият успокояващ ромон на голямата река. Унесена в 

полудрямка, леко наметната с елегантния си шал, тя 

обмисляше предстоящите събития и кроеше планове за 

бъдещия си живот. След защита на докторската си 

дисертация по География и Етнография на Европа, тя си 

даде няколкомесечна почивка за отдих и осмисляне на 

бъдещата си дейност. 

Единствено дете на семейството, събрало в едно две 

съседни имения, бащино и майчино, простиращо се на 

големи площи от двете страни на реката, с огромен замък 

откъм близката към града страна, тя можеше да си позволи 

лукса да не търси платена работа и да се отдаде изцяло на 

любимата си специалност – да изучава релефа на земята и 

бита и нравите на населението. Баща й, географ-картограф, 

още от дете я увлече с чудните приказки за непристъпни 

планини и широки равнини по земята, в които живеят хора 

от различни народности и нрави. Сега, вече специализирала 

тази наука, тя мечтаеше да посети тези места, да се срещне с 

хората по тях и ако й стигнат силите, да ги опише в 

увлекателни романи. 

Още от студентските с игодини, тя споделяше тези си 

идеи в приятни и за двете страни дискусии, с големите 

френски писатели, редовни гости в празничните дни и на 

приемите в имението. Единственото, което й тежеше, беше 

мъката по майка й, напуснала този свят в годините, когато 

тя завършваше средното си образование. Останали сами с 

баща й, тя пое управлението на имението, за което се 

грижеха двама добри икономи от двете страни на реката. 

Всички работници от двете стопанства и прислугата в 

замъка я обичаха и се стараеха да поддържат имота в 

образцов вид, и да бъдат в добри отношения помежду си. 

Всички се чувстваха, като, че са от едно семейство. Това й 

даде възможност да отделя повече време за учението си и 

успешно да защити доктората си. 

Обладана от слънчевата топлина, Жана беше 

позадрямала, когато баща й, върнал се от работа, я погали 

по къдравите руси коси. Тя отвори очи и с радост срещна 

гальовният му поглед, но миг след това съзря загриженост 

по лицето му. 

─ Татко, какво се е случило! – не се стърпя да запита. 

Баща й не отговори веднага. Придърпа един от 

столовете около беседката и седна срещу нея. Жана се 

надигна да чуе и узнае какво е натъжило баща й, вече 

генерал във Френската армия.. 

Той се настани удобно. Хвърли поглед наоколо. Огледа 

градината, поляната, гората. Позадържа поглед по спокойно 

течащата река и спря на очите на Жана, изгарящи от 

любопитство. 

─ Ще трябва за дълго да замина за Турция и да 

кръстосам европейската част на империята, и най-вече 

пътищата, по които са минали Руските войски, по време на 

последната война помежду им. 

─ Татко, ще дойда с тебе! – радостна скочи Жана, 

прегърна го с две ръце около врата и го разцелува. 

Баща й я притисна към себе си. Погали я по гърба. 

Леко и гальовно се освободи от прегръдката й, и бавно 

заговори: 

─ Не, детето ми! Тази разходка ще е тежка и не е за 

тебе! Ще пътуваме дълго по непознати земи и места! Ще 

спим в палатки или в каретата, с която ще пътуваме. И най-

лошото е, че не знаем с какви хора ще се срещнем по пътя. 

Сведенията, които се получиха, са лоши. Разбитите турски 

войски, след войната с Руснаците, са плъзнали по 

Българските села. Избиват хората и унищожават всичко по 

пътя си. 

─ Това още повече ме задължава да дойда с тебе, татко! 

Какво ще правя тук сама? 

─ Ще се грижиш и управляваш стопанството! 

─ Та нали си имаме Жорж и Жан? Те отлично се 

справят с работата! Могат и без мене да я вършат! Пък и 

всички хора в имението и персоналът в Замъка си познават 

работата! И без нас ще могат да поработят известно време! 

─ Не, детето ми! Послушай ме. Опасно е! 

─ Но, татко, нали ще пътуваме с голямата карета, и ще 

имаме добра охрана! В каретата можем и двамата да спим! 

─ Така и ще направим! – съгласи се баща й. – В 

голямата карета има място. Ще се смести целият ни багаж, 

пък и багажниците й са обемисти. Ще има място и за 

палатките и за всичко! Седалките са удобни за дълго 

пътуване и могат да се устроят в легла за спане на двама 

души, но много е опасно да се пътува по тези земи. 

─ Не, татко! Каквото и да е, тръгвам с тебе! Искам да 

видя тия земи и да опозная хората, които живеят по тях! 

Двамата здраво се прегърнаха за дълго и всеки по 

своему премисляше и проектираше престоящото им 

пътуване по непознати земи. 

Баща й, като младши офицер във Френската армия, още 

не оженен, посети, обиколи и кръстоса новата френска 

провинция Илирия, описа и картографира всичките й 

стратегически пътища и сега, вече като генерал, му се 

възлага да направи същото по цялата европейска чест на 

Турската империя. Подготвяше се една голяма експедиция 

от специалисти, офицери, които и сами ще си бъдат като 

конвой. Голямата карета, освен за пътуване и преспиване, 

беше оборудвана и с всичко, което бе необходимо, за да 

служи като работен кабинет на специалистите картографи, 

за обработка на новите карти. 

─ Идвам с тебе, татко! – твърдо повтори Жана, като 

отдръпна главата си от неговата и го хвана с две ръце за 

раменете. ─ Така ще е и по-добре, че като има жена в 

каретата, ще можеш да твърдиш, че си тръгнал на разходка, 

а не като изпълнител на стратегическа военна задача. 

─ Ние заминаваме като френска военна делегация, за 

среща и разговор със Султан Махмуд, а на отиване и 

връщане ще си свършим и работата. Документите ни ще 

бъдат приготвени за около петнадесет дни, чакаме и 
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специален ферман лично от Султана, в което време ще 

трябва да се приготвим за път. 

Жана се хвърли в скута му, прегърна го и се сгуши на 

врата му, така както в детските години заспиваше на рамото 

му, увлечена от прекрасните приказки за непознатите 

страни. 

В подготовката за пътуването, през следващите дни, 

Жана проведе многократни съвещания с двамата икономи 

на стопанството Жорж и Жан, които я увериха, че колкото и 

да се забавят в тази голяма обиколка на Европа, работата в 

имението няма да пострада, и когато се върнат, всичко ще 

бъде наред. Тя проведе и три големи съвещания с целия 

персонал в имението, последното, от които, се превърна в 

празник, завършил с богата вечеря, дадена от баща й. Когато 

се сбогуваше, ръкувайки се със всички, той раздаде 

подаръци на децата на семейните, живеещи в свои къщи в 

имението. 

При изпращането, пътят, от замъка до изходната врата 

на стопанството беше плътно покрит с цветя, и от двете му 

страни, в шпалир, се бяха подредили всички живеещи в 

имението работници, със семействата си, персоналът от 

замъка и надошлите гости от Париж, за да изпратят своите 

приятели, с пожелания за щастливо завръщане. 

 

Кортежът излезе от широко отворените врати на 

портала, под радостните възгласи на изпращачите за 

приятно пътуване, успешна работа и благополучно 

завръщане, но не липсваха и сълзите по очите на по-

възрастните жени, от раздялата им с добрите, благородни 

господари. Жана забеляза това и извърнала тялото си назад, 

се наложи да избърше  и своите, не сваляща поглед от бързо 

отдалечаващите се изпращачи и замъка. 

За водач им беше назначен старши офицер, който 

знаеше турски език и на два пъти беше пропътувал този 

маршрут, от Париж до Константинопол и обратно, и добре 

познаваше не само трасето на пътя, но и всички традиции и 

взаимоотношения с местното население, с които щяха да се 

сблъскат при това дълго пътуване. Яздейки пръв, наблизо, 

пред впряха, той определяше скоростта, съобразена с 

терена, и с това да пристигнат навреме, по светло, до 

определените места, за необходимите почивки на конете и 

екипажа, и до крайпътните станции за преспиване. 

Маршрутът им беше добре обмислен, за да не се срещнат с 

непредвидени препятствия, и да не замръкнат по пътя, далеч 

от предвидената станция. 

За управлението на четириконния впряг, и за грижите 

по конете, заедно с обучените коне, генералът взе трима от 

най-добрите си коняри в замъка, които се сменяха по време 

на пътуването и имаха грижата за сигурността на 

транспорта. 

Останалите от екипажа – старши и младши офицери, 

всички, добри специалисти по картографирането на 

стратегически пътища, яздеха по двама, от двете страни на 

каретата и след нея, надлежно въоръжени с необходимото 

според нуждите оръжие. И накрая, зад каретата, водеха 

двата коня за Жана и баща й, като резерви, на които 

натовариха провизиите за храна на екипа, поне за няколко 

дни. 

Жана и баща й се настаниха в специалните фотьойли в 

каретата, пригодени за дълго пътуване, които, въртящи се 

по отвесна ос, им даваха възможност спокойно да 

наблюдават и от двете страни панорамите по пътя и да се 

наслаждават на красивите пейзажи. 

Генералът старателно прегледа целият 

инструментариум, необходим за възложената им задача, 

дали всичко е налице, та ако липсва нещо, да го набавят 

докато са на своя земя. След напускането на пределите на 

Франция, те вече щяха да бъдат военни гости, отиващи на 

посещение при Султан Махмуд ІІ в Константинопол и не 

трябваше да допуснат някой да се усъмни в това. 

Приспособената масичка пред фотьойла на генерала, 

му даваше възможност да работи, като на удобно бюро. 

Леглата им, монтирани надлъжно от двете страни на 

каретата, се сгъваха и ставаха седалки, а двойният под, чрез 

лостова система се издигаше между седалките, и се 

обръщаше в работна маса за целия екип специалисти. 

В специално оборудваната голяма карета с обемистите 

затворени багажници и този на покрива, имаше достатъчно 

място за целия им багаж, необходим за това дълго пътуване. 

Жана не забрави да вземе и китарата си, с която правеше 

почивките приятни. Пътуваха общо единадесет души. 

При добре планираното пътуване те пристигнаха без 

произшествия в Константинопол, в определеният ден по 

обяд. На входната порта на града „ТОП КАПИЯ” ги 

очакваше посрещач, който след като провери документите 

им, ги отведе в Сарая. Като гости те престояха там пет дни. 

Деловите разговори баща й водеше с Халил паша, който 

говореше френски много добре и в последният ден на 

престоя ги въведе при Султана. 

Жана беше поета от един възрастен, приятно усмихнат 

човек, който я покани в кабинета си. Той се показа като 

европеец, образован и с висока култура, великолепно 

говорещ френски и освободен от предразсъдъци. Той 

настани гостите по стаите в Сарая, а на Жана и баща й 

предостави голям двустаен апартамент с прекрасен хол и им 

осигури компетентен водач, който да ги развежда из града и 

да им покаже забележителностите му. 

Домакинът отдели много часове и за лични разговори с 

Жана. Говориха за населението в империята, за 

етнографията, за изкуствата и науката в Европа и за 

политическото положение в света. Гледаше философски на 

живота и се показа отговорен и много духовит човек, със 

здрав смисъл на разсъжденията. Жана бееше във възторг от 

него и остана с впечатлението, че той е най-забележителния 

от мъжете, с които се е срещала и разговаряла. Старецът и 

той остана с възторг от Жана, и накрая, когато приключваха 

разговорите, той се позамисли, тъжно поклати глава и тихо 

й проговори: „От сърце и душа бих пожелал на сина си, да 

срещне и да се ожени за момиче като Вас”! 

По време на краткият разговор със Султана, генералът 

получи ферман, с който му се разрешаваше да се движи по 

цялата Европейска територия на Империята. Когато се 

разделиха със Султана, придружаващият ги Паша ги 

посъветва много да внимават, особено когато пресичат 

планините, да не срещнат размирници или български 

хайдути. 

Петдневната почивка в Константинопол се отрази 

благоприятно и на конете, и те с лекота изминаха 

двудневният път до Едирне. Генералът се изненада, че там 

вече ги чакаха на входа на града, и ги посрещнаха като 

Султански гости. 

В ранните часове на другия ден екипът беше готов за 

път и бяха изпратени с почести и пожелания за добро 

пътуване. 

Когато излязоха от очертанията на града и се 

отдалечиха от него, генералът спря каретата на една полянка 
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край пътя, за кратка почивка и разговор. Каретата бе 

приготвена за заседание и специалистите насядаха около 

масата издигната в средата на каретата. 

─ Господа, оттук нататък започва нашата работа! – каза 

генералът. Извади от чантата си една карта и я разстла на 

масата. Всички се надвесиха да я разгледат. 

─ Тази карта е изработена от граф дьо Тромлен. Като 

младши офицер, аз съм служил при него в Илирия. През 

1828 година той е минал по този път преди войната с 

руснаците – обясни генералът. – Сега ние ще минем по 

същия маршрут, като ще допълним картата с направените 

изменения при преминаването на генерал Дибич по тях и с 

всичко, което забележим, че е необходимо да се нанесе в 

картата. Ще отбелязваме и разстоянията между 

набелязаните обекти, наклонът на пътя и терена около него, 

и ще нанасяме всичко онова, което е забележително и може 

да послужи за указание и намиране на мястото. Също и 

доколкото ни е възможно, и котите на височините, срещнати 

от двете страни на пътя. Оттук ще включим и брояча на 

оборотите на лявото задно колело на каретата, който ще ни 

дава точното разстояние от обект до обект. Който язди от 

лявата страна на каретата, при всяко спиране ще отчита 

цифрите и ще ми ги съобщава. Аз оттук ще измервам 

наклоните на пътя и ще отчитам този на терена наоколо, 

сравняван с пътя. Всеки, който забележи нещо характерно, 

което може да послужи като белег, като рекичка, воденица, 

някаква сграда, колиба и или голямо самотно дърво или 

паметник, ще ми докладва, за да го отбелязвам на картата. 

Има ли въпроси? – запита генералът и изгледа всички по 

ред. – Оттук нататък ще се движим нормално, без да 

бързаме. Маршрутът ни е разчетен, при бавен ход, да 

пристигаме навреме до определените за нощуване места. 

Специалистите се разбъбриха помежду си, но никой не 

се обади да запита нещо или да прибави към казаното. 

─ Кой язди отляво? – запита генералът. 

─ Аз, господин генерал! – обади се майор Шегрен. 

─ Много добре! Вие познавате механизма на брояча! 

Вижте какво показва сега! Това е разстоянието от града до 

тук. Включете го на нулево положение и при всяко 

отчитане, като ми съобщите цифрата и я нанеса в картата, 

ще по поставяте на нулево положение, а главният брояч, 

който е отдолу, ще отбелязва дължината на целият ни път, 

който сме изминали от Париж до тук и обратно. Всички 

ездачи да намерят пушките си. Навлизаме в планински 

терен и не знаем кого ще срещнем! Тръгваме! – рече 

генералът и затвори каретата след излизането на ездачите. 

 

Жана и баща й смъкнаха до пода подвижната маса, 

извъртяха столовете си в посока на движението и се 

прихотвиха за път. 

Генералът разстла върху малката си масичка нов бял 

картон, намести стабилно компаса и нивелира и отбеляза 

едно кръгче в средата на долния край на картона и писа 

„ANDRINOPLE”! (Одрин). Отбеляза посоката „Север – Юг” 

и с малка чертичка на север от кръгчето, върху която писа 5, 

с точка отбеляза полянката на която обяха спряли. Погледна 

през вратата на каретата, дали всички са по местата си 

готови за път. Взаимно с Жана си пожелаха добро пътуване 

и успех в работата и даде заповед за потегляне! 

При обмисленият и добре разчетен маршрут, с 

помощта на Халил паша, на петият ден привечер 

пристигнаха в Карнобат. Генералът се изненада, че пак са 

очаквани както в Андрианопол, и бяха посрещнати като 

Султански гости. 

─ Не ми харесва такова посрещане! – сподели той с 

Жана. – Това означава, че ние сме наблюдавани през целия 

ни маршрут и през всеки час на деня знаят къде се 

намираме. 

─ Това може да е за добро, татко! Нали Халил паша ни 

предупреди, че в балкана може да срещнем хайдути. 

─ В дипломацията, не всякога „едно такова добро” е на 

добро, Жана! Но за момента друг избор нямаме! Ядохме му 

баклавите, пък може и горчилката им да опитаме. 

След еднодневния престой в Карнобат за отмора на 

конете, в ранни зори на следващия ден, екипът потегли 

освежен. През нощта преваля хубав разхладителен дъжд. 

Предстоеше им тежък преход през Ришкия проход, където 

нямаше междинна станция за пренощуване. 

 Въреки ранния час на потегляне, гостите бяха 

изпратени сърдечно, лично от Пашата, който им пожела 

слънчеви дни. 

Още с навлизането в теснините на прохода им направи 

впечатление, че на много места пътят е прясно разширяван, 

като край пътните скали са изсечени и пътят е постлан с 

дребен чакъл. 

След кратка почивка, на огряна от слънцето полянка, те 

пребродиха реката, напоиха конете и продължиха от другата 

й страна. Пътят стана по-стръмен. Забеляха, че почти на 

всеки завой, скалите са изсичани за разширението на пътя, 

защото от другата страна реката не дава място за 

разширение. 

Всичко забележимо се докладваше на генерала и той го 

отбелязваше на новосъздаваната карта на маршрута. По-

нагоре, изкачвайки височината, забелязаха работеща 

воденица. Спряха, за да отбележат разстоянието от брода на 

реката и веднага продължиха, без да влизат в нея. Оттам 

нагоре налязоха в гъстите гори на Ришкия боаз. Вниманието 

на всички бе насочено към поправките на пътя, облекчаващи 

острите завои, които следваха на къси разстояния и 

генералът ги нанасяше с разстоянията между тях. 

Тъкмо навлязоха в един голям завой и генералът 

искаше да спре каретата, за да отбележи разстоянието, 

когато една пушка гръмна отпреде им. Генералът видя, как 

водачът им се свлече мъртъв от коня. Миг след нея, цял залп 

от изстрели огласи планината. Кочияшите и всички 

конници, простреляни, увиснаха на конете. Докато Жана и 

баща й се съвземат, от двете страни на каретата вратите 

рязко се отвориха. Този откъм баща й изпразвни револвера 

си в гърдите му, а този откъм нейната страна се развика 

силно. 

На виковете му се отзоваха още двама, а той 

продължавайки да крещи, им посочи към нея. Без да се 

замислят, тримата я сграбчиха и я понесоха към гората край 

пътя, Жана закрещя обезумяла, гърчейки тялото си, 

обхванато от лапите им. За миг освободи ръката си  и заби 

нокти в лицето на похитителя. Той я стисна здраво и не й 

позволи повече да мръдне. Проснаха я на земята край пътя. 

Двама й притиснаха ръцете, а третият започна да я съблича, 

като разкъсваше дрехите й. Притисната здраво от двамата, 

тя с ритници се съпротивляваше. Писъците й огласяваха 

планината, а ехото ги отнасяше в небесата. 

В последния момент, когато третият се беше приготвил 

и обладаваше кракът й, Жана видя как от небето се спусна 

„Принцът” от приказките, който спасява любимата си, като 

с по един замах на ятагана си посече двамата похитители, 
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които я притискаха към земята, ритна с крак третият, който 

й беше прегърнал бедрата и в движение му отсече главата. 

След това, с окървавен ятаган се надвеси над нея и на чист 

френски език й проговори: 

─ „Madam, rasure wou”! (Госпожо, съвземете се1). 

Успокойте се, госпоже! Похитителите са наказани! 

Жана не можеше да се овладее и продължаваше да 

крещи. Тя не можеше да проумее „жива ли е?”... „Не е ли 

това просъница или халюцинация?”... „В този затънтен край 

на света!”... „В този ужасен миг за нея, от небето слезе 

Принцът, да посече похитителите й, и да й заговори на чист 

френски език!” Изпаднала в шок, тя не можеше да проумее 

и продължаваше да крещи истерично. Спасителят й за втори 

път се надвеси над нея и повтори: 

─ Успокойте се, мадам! Похитителите са наказани! 

Жана отвори очи. Видя, че надвесен над нея, стои жив 

красивият „ПРИНЦ СПАСИТЕЛ”! Тя разтърси глава, за да 

се овладее и с изцъклени от ужас очи видя протегнатата към 

нея ръка за помощ да се изправи. 

─ Вие французин ли сте? – през сълзи запита тя. 

─ Учил съм във Франция и съм живял в Париж! 

Като чу тези думи, Жана скочи обезумяла и се хвърли 

на врата му. В нестихващото ридание, тя все по-силно се 

притискаше в него. 

─ Съвземете се, Госпожо! – пок повтори „принцът” – 

Няма вече опасност! Нападателите са наказани! 

─ Моля Ви, вземете ме с Вас! Ако трябва и слугиня, и 

робиня ще Ви стана, но ме спасете от тази сган! 

─ Но ние сме български хайдути и живеем по горите! 

─ Каквито и да сте, Вие сте добри хора! Уверена съм! 

В този миг Жана срещна погледите на двама от хората 

на „Принца”, станали неми свидетели на случилото се. Той 

им проговори нещо. Те се спогледаха и спряха погледите си 

върху разголената жена, вкопчила го здраво в прегръдките 

си. 

„Принцът” я прегърна нежно през кръста и я покани да 

отидат към каретата. 

Като видя простреляният труп на баща си, Жана се 

спусна разплакана към него и започна да го прегръща и 

целува. „Принцът” я погали нежно по гърба и я помоли да 

влезе в каретата, за да намери с нещо да се облече. Тя, чак 

сега се погледна и като се видя, че е почти гола, цяла 

потрепери и се вмъкна в каретата да се облече. 

Жана не видя как нападателите бяха разсъблечени и 

труповете им хвърлени в дълбокото дере на реката, но 

присъства на погребението на французите. Баща й го 

погребаха в отделен гроб, а всички останали, като прибраха 

личните им документи и вещи, наредиха един до друг в общ 

гроб. Жана помоли да изправят един голям камък, като 

паметник на гроба на баща й. 

Вечерта, когато спряха на бивак, Жана разказа 

историята на фамилията й, живота на баща си и пътуването 

им до този момент на срещата им. 

─ Моля Ви, вземете ме с Вас! – жаловно помоли тя 

накрая. ─ Уверявам Ви, няма да Ви бъда в тежест! Мога да 

яздя като мъж! Стрелям много добре с пушка и пистолет. 

Стрелям и с лък! Не съм придирчива и капризна! Ако 

трябва, ще намеря начин да се отплатя. Баща ми е много 

богат. Край Париж имаме голям имот от двете страни на 

Сена! – завърши Жана и огледа всички присъстващи в 

пещерата, докато бъде преведена молбата й. 

Тя видя, как един от тях, с гъста черна брада, издума 

нещо и махна с ръка, чу и общата въздишка на облекчение, 

и когато „Принцът” преведе на френски решението на 

войводата, тя чак тогава разбра кой е водачът на хайдутите и 

кой решава съдбата й. Жана скочи отведнъж и докато 

войводата се усети, тя сграбчи ръката му и я целуна. Този 

продума нещо и посочи към друг. „Този е попът, на него 

целуни ръката!” – преведе „принцът” и посочи към поп 

Мартин. Тя целуна и неговата. 

Онзи с черната брада пак запита нещо. 

─ Жана! Жана се казвам! – веднага отговори тя, като чу 

превода и за пръв път се усмихна към войводата и към 

всички присъстващи. 

От този ден, дружината на Вълчан се увеличи с още 

един член и то жена – „ФРАНЦУЗОЙКАТА ЖАНА”! 

 

─ Войводо, готово! – докладва един четник, влязъл при 

тях. Вълчан го погледна и одобрително поклати глава. 

 

─ О, МОН ДИО! /О, Боже мой/. Какви са тези хора? – 

Жана възкликна, когато след разговора, Челебията й показа 

какво са направили хайдутите за нейно удобство. „Дрехите 

им са същите като тези на нападателите ми, а нравите им 

съвсем други! Всички ме видяха съвсем гола, а никой от тях 

не посегна дори да ме пипне, а сега и специална тоалетна са 

ми направили, и съд с вода за измиване са ми приготвили, и 

кърпа са окачили”. 

Челебията я остави насаме и се отдръпна настрани. 

Дочака я пред вратата на каретата и като я отвори, запита: 

─ Къде ще желаете да вечеряте? При нас общо, или да 

Ви донесем храната тук? 

─ Благодаря Ви! Не съм гладна! Пък ако потрябва, тук 

има какво да похапна! Моля Ви, оставете ме сама да се 

съвзема и отдъхна след преживяното! – помоли тя и влезе. 

─ Около каретата през цялата нощ ще има човек да Ви 

пази. Ако Ви потрябва нещо, само му кажете думата: 

„Челеби” и той ще ме намери! Моля Ви, опитайте да се 

успокоите! Оттук нататък вече няма да Ви се случи нищо 

лошо! Спокойна нощ! – пожела й той и затвори вратата. 

Жана нямаше сили да устрои каретата за спане и седна 

в креслото на баща си. Тя не можа даже и свещ да запали. 

Пълният месец огряваше цялата поляна и светлината в 

каретата беше достатъчна да се ориентира и да намери 

необходимото. Дълго не можа да заспи. Мислите й 

преминаха, от изпращането им, по целия маршрут, през 

Константинопол, до ужасното нападение и избиване на 

екипа им. Тя видя в просъница как „Принцът” падна от 

небето, изби нападателите и я спаси. После се видя сред 

хората, които я приеха в дружината. Не усети кога е 

задрямала, и се стресна, когато слънцето я огря в очите и я 

събуди. Първото, което направи беше да погледне навън. 

Четникът, който стоеше на пост пред вратата на каретата се 

затича нанякъде. Тя се загледа след него. Очите й 

прошариха по голямата огряна от слънцето поляна. 

Околовръст в голям кръг бяха подредени каруците от 

кервана. Отвътре в кръга, до всяка каруца конете хрупаха 

прясно накосена трева, а около тях движението на хора беше 

голямо. Едни почистваха района, други се занимаваха с 

конете, трети с каруците. 

Тя не видя някой да се е спрял някъде без работа. 

Отвори вратата и я лъхна приятната миризма на вкусна 

гозба. Слезе от каретата и в този миг чу зад гърба си: 

─ Бон жур, мадемоазел! 

Обърна се и срещна засменият поглед на „Принца”. 
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─ Можахте ли да поспите? – продължи той и й подаде 

ръка. 

─ Изглежда, че съм поспала, щом слънцето се е 

вдигнало толкова високо! 

─ Скоро ще обядваме! Желаете ли да се ободрите, като 

си наплискате очите? Елате, ще Ви полея. 

В пещерата Вълчан, поп Мартин и Стамат, с 

италианците разглеждаха документите от този район и ги 

разпределяха кой след кой да бъде, като се ръководеха от 

разположението им по места, за да не губят време в 

разтакаване. 

─ Войводо, обядът е готов! – докладва влезлият при 

тях Тодор. 

─ Ударете камбаната! – отговори Вълчан, без да вдига 

глава, загледал се в документа. 

─ За какво е този приятен камбанен звън? – запита 

Жана, като избърсваше ръце, и окачвайки кърпата, огледа на 

светло приготвената й, специално за жени, тоалетна. 

─ Сигнал за обяд! – отговори „Принцът” и я покани да 

отидат в пещерата при Вълчан. – Моля Ви, вземете си оттук 

прибори за храна! – допълни той преди да тръгнат. Там 

трапезата беше приготвена. Върху една дълга рогозка 

покрай стената бяха подредени празни панички и между тях 

върху бели кърпи нарязан хляб. От двете страни на 

рогозката бяха постлани чержета за сядане на хранещите се. 

На мястото, определено за Жана имаше малко трикрако 

столче. Вълчан се изправи, сгъна документа, който 

проучваха, прибра го в чантата си, посрещна я с ръкуване и 

й посочи мястото да седне. 

─ Това е официалната хайдушка трапеза! – обясни 

„Принцът” на Жана и й помогна да се настани на столчето, а 

той кръстоса крака до нея. 

─ В чест на нашата гостенка, днес готвачите сготвиха 

агнешка яхния с гъби! – обяви Стамат и даде път на готвача 

да разсипе храната по паничките. 

Приятната миризма на гъбената яхния изпълни 

пещерата и изостри апетита на всички. За питие поднесоха 

айрян в малко бакърче, от което всеки можеше да пие до 

насита. 

─ Първо на дамата! – рече „Принцът”. Пое бакърчето и 

го поднесе на Жана, като й обясни какво е това и как се пие 

от бакърчето. 

─ За пръв път в живота си ям такава вкусна храна и пия 

по този начин, толкова сладко питие! – каза Жана като 

отлепи бакърчето от устните си. 

─ Майсторът на тия гозби е Стамат! – заговори 

Антонио на френски. – Той е билкар и е доктора на 

дружината! – и го посочи. 

─ Я!... Ама и Вие говорите френски? – възкликна 

Жана. 

─ И френски и английски! Ние с Лоренцо сме 

италиански професори и говорим много езици! 

─ Аз също знам и английски. И италиански говоря! – 

Жана му отговори на италиански. 

─ Италиански знам и аз! – обади се Вълчан. – Четири 

години съм бил на голям италиански кораб. Там един стар 

моряк Джузепе, ме научи да говоря и да пиша на 

италиански! – обясни на италиански Войводата и се 

усмихна. 

─ О, Боже мой! – възкликна Жана изненадана. – В 

каква научна група съм попаднала?... – и продължи: ─ Аз 

съм защитила докторат по География и Етнография на 

Европа и за да се запозная с географията и хората, живеещи 

по тия земи, тръгнах с баща си, но.. зла участ ме постигна. 

Останах сама! – две едри сълзи се изтъркулиха и пропариха 

по бузите й. 

─ Жана, не си сама! Ние всички сме с тебе! – заговори 

я „Принцът” на италиански, седнал до нея и нежно я погали 

по гърба. 

Жана се обърна към него и разридана захлупи глава на 

рамото му. 

─ Успокой се, Жана! Станалото не може да се върне, 

но ние няма да те изоставим! Ти си вече член на нашата 

дружина и Войводата с цялата дружина е зад тебе. Ще те 

пазим! – заговори я той и нежно я погали по главата. 

Жана се посъвзе, изправи глава, изтри сълзите си и се 

обърна към всички, насядали на хайдушката трапеза: 

─ Благодаря Ви, Господа! Благодаря Ви за спасението  

и за грижите, които полагате за мене, и за това, че ме 

приехте в дружината. Аз ще положа всичи усилия, като 

използвам и познанията си, да съм полезна на всички! Ще 

заживея с Вашите грижи. Ще се постарая да приема живота 

Ви такъв какъвто е и да Ви помогна в делото, с което сте се 

заели, което още не познавам, но съм убедена, че то е добро, 

защото, убедих се, че всички Вие сте добри хора, и делото 

Ви е добро! Благодаря Ви от цялото си сърце и душа! – 

Жана изговори това на италиански, за да го разбере и 

Войводата, сложи ръка на сърцето си и се поклони към 

всички. 

Антонио веднага превеждаше на турски, за да го чуят и 

разберат всички. 

─ Добре дошла в дружината! – поздрави я Вълчан. 

─ Бог да те благослови! – изговори поп Мартин, като се 

прекръсти и я благослови. 

─ Войводо! – обърна се Жана към Вълчан. – Каретата 

ни, освен за превоз е пригодена и да може да се работи в 

нея. Можете да я ползвате. Елате да Ви я покажа! 

─ Да я видим! – рече Вълчан и стана. 

─ Бог да ни благослови! – изрече поп Мартин, 

прекръсти се и тръгна след тях. Последваха го и другите. 

Жана, пред всички, отвори каретата от двете страни. С 

лоста повдигна плота и той стана голяма маса, около която 

можеха да насядат 10-12 души. Завъртя двете кресла отпред 

и покани Войводата и другите да заемат местата около 

масата. 

На Вълчан предложи бащиният си стол, а на „Принца” 

своя. Тя остана права, за да може да се движи и показва 

наличния в каретата инструментариум, машинката за 

писане, купища хартии и картони, и всичко, което беше 

необходимо да задоволи и най-претенциозния научен 

работник. 

─ Ох...! – Въздъхна Вълчан, като седна в удобното 

кресло и се понамести. Принцът и той седна на 

предоставеното му кресло. Останалите се настаниха по 

местата от двете страни на масата. 

От този ден нататък, до разпускането на дружината и 

заминаването на семйството на Челебията с Жана за Париж, 

каретата им беше най-удобното място за разчитането на 

документите и обработка на материалите, за съвещания на 

дружинния съвет и накрая за спалня при придвижванията. 

След като се запознаха с устройството на каретата и с 

това, което можеше да се работи в нея, Вълчан извади от 

чантата си документите, които бяха почнали да разглеждат в 

пещерата, и ги разстла на масата пред себе си. Жана извади 

отнякъде една кутия с бонбони и почерпи всички за добре 

дошли, като спомена и баща си. 
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─ Бог да прости починалите! – издума поп Мартин и се 

прекръсти. 

Вълчан освободи тези, които не се занимаваха с 

проучването и се обърна към „Принца”: 

─ Челеби, разведи Жана по района и я запознай с 

хората от дружината, кой с каква работа се занимава и общо 

– каква е работата на цялата дружина и какво правим, за да я 

изпълним – изказа го на италиански, та и Жана да разбере за 

какво става дума. Нямаше нужда от нови обяснения. 

Челебията стана и поведе Жана по района на лагера. 

─ Как Ви назова Войводата? Как Ви е името? – запита 

тя. 

─ Името ми е Ибрахим паша, но като студент в Париж, 

колегите ме нарекоха „Челеби” и това си ми остана прякора 

в Турция и навсякъде, където съм бил, както и тук в 

дружината. 

─ А аз как да Ви наричам? Как да се обръщам към Вас? 

─ Първо, ще премахнете официалното обръщение 

„Вие”! Тук в дружината всички сме на „Ти”! „Ибрахим” е 

много дълго име и не е по френски маниер! Помислете и си 

изберете някое свое, кратко обръщение, което само ние да 

си знаем! Но докато го измислите, и за пред другите, 

наричайте ме просто „Челеби”. Добре ли е така? 

─ Добре е! Съгласна съм! – отговори Жана и го 

погледна. Пламъчета проблеснаха в очите й. Челебията я 

хвана за ръка и я поведе по района. Тя, от своя страна му 

стисна ръката, той мигновено й отговори и продължиха 

разходката със здраво стиснати ръце. 

Първо се спряха при казаните, където се готвеше 

храната за дружината. Готвачите ги бяха измили и 

подготвяха продуктите за вечерната гозба. Челебията ги 

представи един по един, като им назоваваше и имената. 

─ Аз мога да готвя и ще мога да помагам на готвачите! 

– предложи услугите си Жана. 

─ Може и това да стане! – отговори й Челебията. 

След това тръгнаха на обиколка по района, като се 

спираха при всеки срещнат четник за опознавателен 

разговор, в който Жана научаваше не само името му, но и с 

какво се занимава, когато дружината е на бивак. 

Стигнаха до каруците. Там Дико с помощниците си 

бяха свалили задните колела на една каруца и оправяха 

нещо. Жана се запозна с цялата група и с това, което 

правеха. Дико й обясни, че прави каруците да пеят, когато 

се движат и й обеща да направи и каретата им пееща. 

В една каруца видяха Костадин, който седнал в нея, 

оправяше гайдата си и тъкмо беше почнал да я надува. 

─ Той е главният музикант на дружината! – допълни 

Челебията, след като го беше представил като майстор. – 

Бай Коста, изсвири нещо! 

Костадин не чака втора покана и стисна гайдата. 

Прозвуча чудна, широка и тъжна родопска мелодия. 

─ Божествено! – възкликна Жана. Една едра сълза се 

отрони и пробяга по бузата й. 

Костадин забеляза това и веднага засвири весела, 

игрива песен и им се усмихна. 

─ И Шотландците свирят на гайди, но звукът на тази е 

фантастичен. Мелодията, като, че ли излиза от сърцето! – 

каза Жана, като тръгнаха към конете. 

─ Ах! Това са нашите коне! – възкликна Жана и се 

затича към конете, завързани към пълната с прясно сено 

каруца. Хвърли се на врата на първия кон и го разцелува. 

Конят изцвили и запръхтя дружелюбно. 

─ Това е моят, а този до него е на баща ми! Тези два 

жребци са неразделни. Много се обичат един друг и когато 

са заедно, са кротки. Те са от една кобила. По-големият е 

този на баща ми. – Жана бръкна в джоба на жилетката си, 

извади два бонбона и ги поднесе на жребците. 

─ Моля те, вземи да яздиш коня на баща ми, а аз ще си 

яздя моя. Така те так ще си бъдат заедно! Ще останеш 

доволен от ездата! И двата са много добри и обучени! 

─ Съгласен съм! – потвърди Челебията и я прегърна 

през рамо. 

 

На този лагер дружината се задържа повече от трийсет 

дни. Района за проучване беше голям, пък от друга страна, 

мястото за лагеруване беше добро. Имаше обширни поляни 

за паша и сено за конете, овчарски кошари с мандра за 

мляко, сирене и месо, близки села за хляб и други храни, 

обилна бистра река и извор с хубава пивка вода. 

Присъствието на жена в дружината внесе промени в 

бита на хайдутите. Първото, което Жана забеляза и й 

направи впечатление, беше, че на третия ден откакто бе в 

дружината, надолу по течението на реката, близо до бивака, 

се появи завеса от черги, окачени на дървено скеле, които 

закриваха реката от погледа, откъм бивака, към която завеса, 

непрекъснато отиваха и се връщаха хайдути. Не й беше 

трудно да се досети, че щом за нея приготвиха специална 

дамска тоалетна, то това е мъжката. „О Боже мой” – 

възкликна тя за втори път. „Какви са тези хора?” „Малка ли 

е гората наоколо, та ще си правят тоалетна върху реката?” 

„Дали такъв им е битът, или това е заради мен?”... 

За обиколка по набелязаните обекти ползваха 

четириконната карета, където всички проучватели се 

сместваха и Жана навсякъде бе с тях. Антонио успя да я 

запознае с проучването на документите в Папския институт 

и откритието, което са направили, и как са стигнали до 

дружината на Вълчан. Тези разкази за Жана бяха много 

интересни и тя с увлечение слушаше и се вживяваше в тях. 

Това беше и основата, на която се зае да пише дневник за 

преживяванията си в дружината на Вълчан и паралелно с 

Лоренцо, започна да описва откритите съкровища, но от 

своя гледна точка, като акцентуваше на емоционалната 

страна и на историческите факти – причина за укриването на 

съкровищата. 

 

(Много жалко, че този исторически документ, по вина 

на Българските археолози, не можа да влезе в Българския 

исторически архив, заедно с документите за укритите 

съкровища. ЖАЛКО, НО ФАКТ! Българските археолози, от 

най-нисшите до най-висшите инстанции заеха враждебно 

становище срещу това откритие, като го нарекоха 

„ИМАНЯРСКА ИЗМИШЛЬОТИНА” и провалиха 

получаването на тази ценна, с голяма материална 

стойност документация, бих казал неоценима, която ни се 

предлагаше като дар от Вълчан войвода, който е дарил и 

парите за построяването на СУ „Климент Охридски” в 

София, с едно единствено условие: „Българският народ да 

бъде запознат с нея и с разкритите съкровища, които да се 

вадят пред очите му и да се знае кое за какво е употребено! 

А НЕ ОТКРАДЕНО! Както се получи сега: „ПРИ 

АБСОЛЮТНА ДОКАЗАНОСТ НА АВТЕНТИЧНОСТТА НА 

ДОКУМЕНТАЦИЯТА, С РАЗКРИВАНЕТО НА ДАДЕНИЯ ЗА 

ДОКАЗАТЕЛСТВО ОБЕКТ НА „ЗМЕЙ-КАЛЕ” КРАЙ СЕЛО 

КОПРИВЕЦ, РУСЕНСКО, БЪЛГАРСКИТЕ АРХЕОЛОЗИ 

ПРОВАЛИХА ПОЛУЧАВАНЕТО Й И ВКАРАХА КУП 
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ЛЪЖИ И НЕИСТИНИ В БЪЛГАРСКАТА 

АРХЕОЛОГИЧЕСКА НАУКА КАТО ПОДВЕДОХА 

ПРАВИТЕЛСТВАТА НА БЪЛГАРИЯ (Старото и новото – 

вече демократично)! Същата история е и с Рогозенското 

съкровище, което е открито в една от малките Тракийски 

работилници, а не на 40 см., почти до новопостроената 

къща на откривателя му, който цяла година го пази и 

накрай го предава на музея. А в голямата работилница има 

стотици такива и по-хубави! 

Ако хвърлим съвсем бегъл поглед върху показаните по 

БТ, заловени по границата ни, съкровища от Римско време: 

поясът на Юстиниян – златен, осеян с брилянти; 

Златният нашийник на Теодора и Римските монети; а и 

тези четири хиляди златни и сребърни монети, заловени на 

митницата на летище София през ноември 2000 г, от 

които 1200 златни с лика на Александър Македонски, 

които съм описал в книга първа от тази поредица! А това 

което е минало през границата?!?... Ако надникнем в 

публикациите на Медиите, където всичко е документирано 

с фотографии?!?... Ще цитирам само един вестник 

„ВСИЧКО КОЗ”, брой 13 (64) от 28 март 1996 г, който на 

по-малко от една страница (стр.4) изброява ценни монети 

и изнесени съкровища на стойност над милиард долари, и 

то в момент, когато нашите управници са плъзнали по 

света, като просяци да молят за помощи в рамките на 

милиони. В същият този момент, когато в западните 

аукционни къщи, една златна монета изнесена от България 

се оценява до 140 хиляди германски марки, а по данни от 

ЦСБОП, СА ИЗНЕСЕНИ ОТ БЪЛГАРИЯ ХИЛЯДИ ТАКИВА 

МОНЕТИ. 

МОГАТ ЛИ БЪЛГАРСКИТЕ АРХЕОЛОГИЧЕСКИ 

ИНСТИТУТИ ДА ОТГОВОРЯТ НА ВЪПРОСА: „ОТКЪДЕ 

СА СЕ ВЗЕЛИ ТЕЗИ ЗЛАТНИ МОНЕТИ И ЗЛАТНИ 

СЪКРОВИЩА ОТ ТИПА НА ПАНАГЮРСКОТО И 

РОГОЗЕНСКОТО, (и колко други в залите на музеите?), 

ЩОМ ПРОДЪЛЖАВАТ ДА ТВЪРДЯТ, ЧЕ РАЗКРИТИЯТ 

ОБЕКТ НА „ЗМЕЙ-КАЛЕ” НЕ ПРЕДСТАВЛЯВАЛ 

ИНТЕРЕС ЗА БЪЛГАРИЯ?!? И ЧЕ ПРЕДЛАГАНАТА НИ 

ДАРОМ ДОКУМЕНТАЦИЯ БИЛА „ИМАНЯРСКА 

ИЗМИШЛЬОТИНА”?... 

Но, да се върнем на темата – „ЖАНА”!) 

Тръгнала, още в първите дни от срещата им, с Вълчан и 

продължила после като съпруга на Челебията, тя зорко 

наблюдава и по свой начин описва както бита на българите 

по това време, така и разкритите, извадени и наново укрити 

златни съкровища и монети, за да се съхранят и опазят, та да 

може българският народ да оправи освободената си от 

турско робство Родина! Тя пази като очите си, предадените 

им от Вълчан документи, и под клетва ги предава на 

правнуците си за съхранение, докато намерят сгода да ги 

предадат, ЗАБЕЛЕЖЕТЕ! на „БЪЛГАРСКИЯТ НАРОД”, а 

не на Българското правителство, па каквото и да е то!... 

И така, правнукът на Жана, вече старец на 96 години, 

през 1981 г. среща честен български гражданин, който в 

чужбина черпи всички посетители в едно махленско кафене 

с по една студена бира, с ПОЗДРАВ ОТ БЪЛГАРИЯ! 

Старецът го поканва у дома си, показва му документите, и 

за да докаже автентичността им, му дава данните за три 

обекта, за да разкрие един от тях, и като се увери, че 

съкровището не е откраднато, а е използвано целенасочено 

пред очите на народа, повторно да отиде при него, за да му 

предаде цялата пазена документация като дар от Вълчан 

войвода, за Българския народ. (Епизодът – „срещата и 

запознанството със стареца” е описн в кн. 2, от поредицата 

„ЗМЕЙ-КАЛЕ”!). 

Един от обектите, дадени от стареца като пробни, е 

този на „Змей-кале”, край родното село на приносителя. С 

големи разправии с „Българските археолози, той беше 

разкрит с лични средства, до отваряне на едно от 

подземията му, но археолозите се наложиха. Разгониха 

откривателите (на брой 52 души), след като археологът 

тайно сам влезе в подземието през нощта, защото местни 

жители са го видяли късно вечер да обикаля около обекта, 

натрови се от поставената отрова, въпреки, че беше 

предупреден за наличието й, и „ПЛАТИ С ЖИВОТА СИ. 

ТАЗИ ЛАКОМИЯ ДА КРАДЕ ОТ НАРОДНОТО”! Умря от 

същата болест, от която измряха археолозите, първи влезли 

в Егитеските гробници, за 6-7 дни, след влизането им вътре. 

Отровата е същата – Мицел от силно отровна гъба, която 

расте в Странджа. (Разкриването на обекта „Змей-кале” край 

с. Копривец е предмет на кн. 2 от поредицата). 

Пет последователни години, до 1986, Старецът се 

обажда и по телефона, и чрез брата на преносителя, като 

настоятелно пита защо още не сме отишли да ни предаде 

цялата документация, докато през 1986 година почина на 

101 години, неизвестно за нас къде. Дали във Франция, 

където е майчиното му имение, или в Калифония, където 

също има имоти, и е заминал да се лекува. Така 

„Българските археолози погребаха тези несметни богатства, 

за да могат други, снабдени със съвременна скъпа 

електронна апаратура, да ги разкриват, изнасят и 

разпродават по западните аукционни къщи на баснословни 

цени. 

Това, което държавните органи хващат по границите 

ни, или разкриват в страната, са трохи от изнесеното. 

Несметни са влоговете на българи в световните банки, а 

„Българските” правителства ходят като просяци да се молят 

за заеми от МВФ, които „Внуците на тъщата ми” ще плащат 

с лихвите, без да се имали полза от тях! 

Старецът даде за проба данните за три обекта. Единият 

разкрихме до отварянето на едно от подземията му. Нас ни 

разгониха, други го ограбиха, никого не хванаха! 

 

2. 

Трите документа, които „Старецът” предостави са: 

1. За хайдушкото скривалище на дружината на Вълчан 

в местността „ЗМЕЙ-КАЛЕ” край с. Копривец, Русенско. 

Вече разкрит и описан в Книга втора от поредицата „ЗМЕЙ-

КАЛЕ”. 

2. За голямата Тракийска работилница за сребърни и 

позлатени съдове, западно от Никюп, около Рогозем, 

Врачанско, който документ описваме тук, на корицата – 

плана на подземната работилница. 

3. За римската монетарница в „Казъл дере”. 

Съкровището на която, Вълчан разкрива и пренася на свое 

място. 

Разкриването на първия обект, доказва автентичността 

на останалите документи, които „Старецът” искаше да 

предостави даром на Българския народ при едно единствено 

условие: „Съкровищата да се вадят пред очите на народа! 

Той да види и да знае: - Какво се е извадило и къде и за 

какво са употребени богатствата”! 

Вълчан е забранил тези съкровища да се дават на 

правителствата на България, независимо какви са те! 

„ОТ ТЯХНИТЕ РЪЦЕ ЗА НАРОДА НЯМА ДА 

ОСТАНЕ НИЩО”! – казвал Вълчан. 
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В Книга първа от поредицата „ЗМЕЙ-КАЛЕ”, са 

описани част от укритите от Вълчан войвода съкровища, 

завещани на Българския народ. 

В Книга втора е описано разкриването на 

скривалището на Дружината в местността „Змей-кале”, край 

с. Копривец, Русенско, и борбите на откривателите с 

археолозите за опазването му от ограбване. Подробностите 

ще прочете в книгата. 

Двете книги: Първа и втора са отпечатани и магат да се 

набавят само от автора (тел: 02/22-72-16). 

Книга трета държите в ръцете си! 

 

3. 

Предлагаме Ви вторият документ от трите, които 

„Старецът” предостави, за да се разкрие един от обектите, с 

което да се докаже, че оставените от Вълчан войвода като 

завещание на Българският народ над петдесет документа от 

този род, са автентични и са завещани на Българите, за да 

може Българският народ да оправи държавата си след 

освобождението му от робство. 

 

ГОЛЯМАТА ТРАКИЙСКА РАБОТИЛНИЦА ЗА 

СРЕБЪРНИ И ПОЗЛАТЕНИ СЪДОВЕ ЗА БИТА 

 

Препис от документа: 

„Голямата Тракийска работилница” за сребърни и 

позлатени съдове (около Рогозем, Врачанско), е вместена в 

подземни, природно образувани от водата кухини. Там и до 

сега, на по-ниско ниво продължава да тече вода в широк 

канал, която идва от дълбочина, от изток, и от много далече 

и продължава да тече на запад. Водата е сладка-снежна, 

леко затоплена до 36 градуса. От нея, като от кладенец, са 

ползвали за работилницата, за която е трябвало много вода. 

Краят на канала се губи някъде към Франция или се влива в 

океана. Около същото място, на друго ниво, са открити от 

траките златни и сребърни рудници, от които се е 

получавало сребро и злато в леярски пещи, сместени в най-

високата част на кухините. Комините на пещите излизат на 

повърхността, като два кръгли отвора на разстояние един от 

друг. 

Единственият белег, който е оставен за да се намери 

обекта, е една стара воденица. На осем метра от 

югозападния ъгъл на външната стена на воденицата, към 

започващият склон от нивото на воденицата, се намира 

входът на работилницата. Като се разрови склона, ще се 

открие зид, с който е запушен входа. Като се пробие този 

зид, ще трябва да се получи силно течение на въздуха – 

отвън навътре. А като се събори зида и този тунел излиза на 

повърхността, на затулено, на 80 метра височина по отвес от 

нивото на воденицата. Дължината на тунела е над 200 метра, 

с денивелация от 80 метра. В началото тунелът е висок и 

широк колкото да може човек на среден ръст да се движи 

свободно в него. По-навътре се разширява и става много 

висок, като най-горе свършва с огромно помещение като 

пещера, в която е работилницата с две малки леярски пещи, 

чиито комини излизат на повърхността като два кръгли 

отвора и са оставени отворени, защото през тях не може да 

се влезе, а са като отдушници. Там, по този терен има много 

такива дупки в скалата, та не прави впечатление на хората, 

минали по тази височина. Работните маси в работилницата 

си стоят заедно с инструментите по тях. От насрещната 

стена на входа на работилницата се влиза в друго голямо 

помещение (може да е запечатано), което е склад на рудата, 

изваждана от два рудника, единият богат на сребро, а 

другият на злато. 

Като се тръгне от входа при воденицата, на около 

десетина метра навътре от него, на дясната страна има 

зазидан отвор с размери 90/80 см. Той затваря едно 

помещение, в което има складирано оръжие за охраната на 

обекта и 14 глинени съда за жито. След него, от лявата 

страна има отвор с диаметър 150 см., който не е зазидан. 

Като се застане пред него, забелязва се, че духа вятър. 

Външният отвор на този канал излиза на повърхността на 

затулено място и служи за проветряване на цялото 

подземие, даже когато е затворен главният вход. 

По-нагоре, от двете страни на тунела, има зазидани 

отвори – от ляво с размери 170/150 см., а от дясно 80/130 см. 

Това са складове на готовата продукция на работилницата. 

По земята и на полици са наредени стотици, най-различни 

сребърни и позлатени съдове като чаши, кани, фиали, 

амфори и др. 

В лявата страна на главния канал, започва друг канал, 

който прави голям завой нагоре и пак се свързва с главния 

тунел на работилницата. Този канал, както и помещението 

до него, е пълен с изделия. Освен това, свързани с главния 

тунел, има още шест малки помещения със зазидани 

входове, които като складове са напълнени със сребърни и 

позлатени сребърни изделия от същия тип. 

Към тази централна работилница, в която се изработват 

съдовете, в района има още две малки работилнички, в 

които готовите съдове се доработват, надписват и 

комплектоват съобразно поръчките на клиентите. Тази 

централна работилница е изпълнявала поръчките и 

задоволявала нуждите на вождовете по целия Балкански 

полуостров и Мала Азия. 

 

В документа е показана годината 108, в която внезапно 

работилницата е била запечатана поради вражеско 

нападение, като всички входове са зазидани, а главният 

вход, след затварянето му е бил заровен с пръст и затрупан с 

чимове трева, за да не може да се открие. 

В боевете с нападателите е загинъл Вождът на Траките, 

който е погребан в друго подземие, западно от голямата 

работилница. Разделя ги малка рекичка 

 

ПП. 

Предполага се, че нападателите са разрушили до 

основи воденицата, като от нея е останал само каналът, по 

който е текла водата отцепвана от реката по-нагоре (б.а.). 

Третият докумнт – за Монетарницата в Казъл дере, 

данните са дадени на корицата на книжката. 

Преписът е направен от оригиналният превод от 1829 

г., от документите, оставени от Вълчан войвода, като 

завещание на Българският народ, които над 50 (петдесет) 

документа от този род, по вина на Българските археолози, 

останаха неприбрани в България. 

На вътрешната корица на книжката е планът и данните 

за обектите. 

Направил преписа К. Марков, през 1982 г. в Цариград. 

София, декември, 2000 година. Костадин Марков, тел: 

22-71-16. 

 

4. 

Продължение – от ДНЕВНИКЪТ НА ЖАНА” 
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СВАТБАТА 

 

След като проучиха и обработиха обектите в района 

около пещерата в Риш, в средата на която, като в кладенец, 

зариха голямо съкровище, събрано от три други, малки, 

рано сутринта дружината потегли към новите набелязани по 

документите обекти. 

Докато бяха на бивак при пещерата, Жана пожела да 

пояздят конете около лагера. Облечена в спортния си 

костюм за езда, Жана възседна своя любим жребец, а 

Челебията коня на баща й. Обикаляйки в района, те 

посетиха и няколко близки села, в които Жана пожела да се 

запознае с бита на жителите им. 

Само едно от селата се оказа със смесено българско и 

турско население, и то това, което беше най-близко до 

големия град. Всички други бяха чисто български. Само 

Беят на едно от българските села беше турчин, с няколко 

други турски семейства. Челебията се представи на Бея, 

който ги покани на кафе. По време на разговора, Беят запита 

каква е жената с него и защо е облечена така. 

─ Тя е французойка, гостенка е на Султана и затова аз я 

придружавам да се запознае с жителите на тези райони. 

─ Сами ли сте? – тревожно запита Беят. 

─ Не, не сме сами! С голяма охрана сме! Спрели сме на 

лагер наблизо, а по селата ходим двамата, да не плашим 

хората. 

─ Опасно е! Не се отдалечавайте много! – загрижено 

им каза Беят като ги изпращаше с добри пожелания. 

Вечерта в бивака, като обсъждаха препоръката на Бея и 

забележката му за облеклото на Жана, Вълчан нареди и тя, 

както всички, да се облече с турски дрехи, от новите 

комплекти, които бяха изпратени от Султана, когато му 

занесоха златото. Така и Жана се превърна във въоръжен с 

ятаган и пушка турски войник и в кратките преходи яздеше 

своя жребец неотлъчно, от ляво на Челебията, и в дясно от 

Вълчан. 

Преди залез слънце, водени от четник от този район, 

който познава местата, пристигнаха на определената поляна 

до голямата чешма. 

След вечеря, Вълчан и Челебията тръгнаха с конете, да 

се поразходят, да обиколят района и да поогледат тук-таме. 

─ Вълчане! – заговори тихо Челебията, когато слязоха 

от конете в бивака – Искам да се посъветвам и да те питам 

нещо. 

─ Кажи какво ти тежи? 

─ Знаеш ли, неудобно ми е да ти го кажа, но... 

─ Откога между нас се явиха неудобни за казване 

неща? 

─ Ама то е друго! 

─ Каквото и да е, казвай! 

─ Знаеш ли, аз се влюбих в Жана, и тя е влюбена в мен. 

─ Това от всички се очакваше да стане! 

─ Какво ще ме посъветваш? Да се оженим ли? 

─ Хъ! Намерил си от заклет ерген съвет да искаш за 

женитба. Щом и двамата сте съгласни, женете се, какво 

чакаш? 

─ Но тя е католичка, а аз съм турчин! Къде ще се 

венчаем? 

─ Поп Мартин ще ви венчае! Око няма да му мигне! 

─ Ще му кажеш ли? 

Вълчан не отговори, а се загледа наоколо. 

─ Я погледни каква равна поляна се е проснала тук на 

връх балкана! Само за сватбарско хоро! – весело му 

отговори Вълчан. ─ Днеска е четвъртък, в неделя сватба! 

Стягай се! 

Вестта за сватбата на Челебията с Жана мълниеносно 

се пръсна и развесели целият бивак. От рано сутринта 

тръгнаха снабдителите да набавят агнета и айрян от 

близките кошари и от околните села всичко каквото трябва 

за една богата сватба в неделя. Петъкът и съботата бяха 

подготвителни. Голямата поляна изчистиха от храсталаци, 

боклуци и дребни камъни. Конете бяха лъснати, а отрано в 

неделя всички – коне и хора, бяха накичени със здравец и 

цветя, а за булката приготвиха голям букет от планински 

цветя и здравец. 

Челебията извади от най-скъпите старинни накити, 

обици и гривни, от голямото съкровище, от което всеки 

изтегли по нещо за жените си в къщи. Жана се облече в най-

официалната си рокля, която носеше за приема при Султана, 

който не се състоя. 

─ Защо татко го няма, да сподели радостта ми? – 

прошепна си Жана и изтри очите си. 

─ Любима моя, опитай се да се утешиш! Загубата на 

милия ти баща е голяма, но сълзите няма да ти го върнат, 

най-скъпа моя. Не забравяй, че той загина като благочестив 

и добър човек, изпълняващ служебните си задължения. 

Опитай се да се успокоиш, мила. Станалото не може да се 

върне! Той е в сърцата ни и ние ще запазим добрият спомен 

за него! Предстои ни щастлив живот, любов моя! Помисли 

за нашето щастие! – утеши я Челебията и нежно я погали, 

като й помагаше да сложи воала, който някой от 

снабдителите се беше сетил и донесе от селата, ален 

булченски воал. На главата й Челебията постави красива 

златна диадема, която засия като царска корона, над аления 

воал. Жана и на ум не и беше минавало, че като булка ще 

прилича на царица, обсипана с голямо внимание и накичена 

с толкова много злато. 

Вместо корони за венчавката, изплетоха два плътни 

седем редови високи венци, украсени със златни накити, а 

Костадин изкова златните венчални пръстени. 

За кумове определиха Стамат и Тодор, а на Вълчан се 

падна честта да изведе булката от каретата и да я отведе до 

приготвения от поп Мартин специален олтар в средата на 

поляната. Когато попа се приготвяше за сватбата, запита 

един от снабдителите успял ли е да намери малко вино и 

мед, за венчавката. 

─ Дядо попе, погледни гюмовете с айряна! Виждаш ли 

оня големия, на който капака е обвит с кърпа. Иди и си 

гребни! А аз ще донеса паничката с меда. Ха! Ето! И топлия 

хляб идва. 

─ Ах ти, дяволе! – усмихна се попа и заклати глава. 

Вълчан, облечен в хайдушките си дрехи, препасал 

ятагана и забучил два револвера в пояса си, изведе булката 

от каретата, хвана я под ръка и под звуците на оркестър от 

три гайди, десет кавала, една двоянка и тъпан, я преведе 

през шпалира от хайдутите, подредени от двете страни на 

пътеката до олтаря. 

Поп Мартин ги посрещна, подреди ги за ритуала, взе 

кръста от импровизираната масичка пред тях, вдигна го 

високо и със силен глас оповести: „БОГ Е ЕДИН ЗА 

ВСИЧКИ ХОРА ПО ЗЕМЯТА, НЕЗАВИСИМО КАКЪВ 

ЕЗИК ГОВОРЯТ, КАКВА ВЯРА ИЗПОВЯДВАТ И КАК СЕ 

ОБРЪЩАТ КЪМ НЕГО. ЗА ВСИЧКИ ТОЙ Е ЕДИН! И 

ДНЕС ЩЕ БЛАГОСЛОВИ СВАТБАТА НА КАТОЛИЧКА С 

ТУРЧИН, ВЕНЧАНИ НА ВРЪХ БАЛКАНА ОТ 

ПРАВОСЛАВЕН ПОП НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК! АМИН, 
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БОЖЕ БЛАГОСЛОВИ!” – изрече попа, прекръсти се и 

започна венчавката, с всичките му ритуални подробности. 

Накрай обяви младоженците за мъж и жена, подаде им 

в устата по хапка хляб с мед и им поднесе златната чаша да 

пийнат от виното и ги покани да се целунат. Миг след това 

писнаха гайдите и кавалите и по поляната се изви дълго 

сватбено хоро, което продължи безспир, до екването на 

камбаната за призив към богатия сватбен обяд, на който не 

липсваха нови изненади за Жана. 

Докато наблюдаваха и се наслаждаваха на бурното 

весело хоро, на което и те, младоженците, се опитваха да 

поиграят, Жана не забеляза, как на подравнената поляна 

беше постлана върху тревата и приготвена трапезата за 

цялата дружина, към която се насочиха сватбарите под 

звуците на приятна сватбарска песен, подета от оркестъра на 

Бай Коста. Втората й изненада беше, като видя как всеки от 

четниците, като сядаше на мястото си, поставяше пред себе 

си канчето за храна и една златна чаша. Изненадана тя се 

притисна към съпруга си и го запита откъде всички имат 

тези красиви златни чаши. 

- Това е подарък от Войводата, при разкриването на 

едно огромно царско съкровище, след което, за вечерята, 

Вълчан е подарил на всекиго по една златна чаша, за 

спомен, а вечерята я нарекоха „Златната вечеря”. 

Но най-голямата изненада за Жана, от която тя беше 

изумена, беше когато Лоренцо поднесе пред младоженците, 

вече насядали на трапезата, един златен сервиз за напитки, 

който си избра за спомен от същото това царско съкровище. 

─ Тази сватба трябва да се запомни! Тя трябва да е 

повече от Царска! – каза той, поднасяйки сервиза и 

продължи: - Нека младоженицет и ние около тях да пием от 

този старинен сервиз, който предполагам, че е предназначен 

за сватба, защото в него има един съд, от който двама души 

могат да пият едновременно, а тук тези двама души не могат 

да са други, освен младоженците. Този сервиз ще го отнеса 

в Италия заедно със спомена за сватбата! – завърши той и 

започна да подава на Жана съдовете от сервиза. 

Жна ги заразглежда и ги подаваше на съпруга си, а той 

ги поднасяше по ред: на Войводата – съд с глава на елен, на 

Попа съд с глава на овен, на Антонио – с глава на козел, на 

кумовете Стамат и Тодор, на Лоренцо, на Коста и на Дико – 

съдове с фигури на жени и други украси. Останалите си 

носеха своите златни чаши и те бяха пред тях. 

─ Лоренцо, това са изумителни старинни съдове, до 

сега не съм виждала такова нещо. Искам после подробно да 

ги разгледам и разуча! 

─ И аз не съм виждал и чувал за такава сватба, каквато 

е вашата. Друга в света не е имало и няма да има! – весело й 

отговори Лоренцо. – А златният сервиз ще ти го покажа 

целия, защото към тези съдове за пиене има още нещо. 

Много старинни са всичките и майсторски са изработени. 

Готвачите започнаха да разсипват храната. 

 

─ Налейте първо вино в чашите, да пием за здравето и 

щастието на младоженците, и след това да продължим с 

айряна! – нареди Вълчан. 

Всички станаха прави с пълни чаши в ръце. Изчакаха 

да видят младоженците да пият едновременно от двойната 

чаша и след тях се провикнаха в хор: „Да сте живи и 

щастливи”, и отпиха от виното за настроение. Тържеството 

се сля и с вечерята на огрятата от луната поляна. 

След вечерята Челебията грабна съпругата си на ръце и 

я отнесе в сватбено украсената карета, пригодена като 

спалня за двама. 

 

Топор подсили караула и го пръсна в голям кръг около 

бивака, но веселието не секна през цялата нощ, докато не се 

изяде и последната мръвка от казаните. 

Понеделникът и вторник, Вълчан обяви за почивни 

дни, за да могат да отдъхнат хората, да се върнат гюмовете 

на овчарите, да се набавят липсващите продукти за храна и 

да се подготвят за дългия преход, който им предстоеше. 

В този район, чак до Върбишкия проход, те откриха 

нишаните на четири големи съкровища, на които 

унищожиха старите нишани и поставиха нови, свои белези. 

Подсигуриха местата така, че да не могат лесно да се 

намерят и ограбят, а едно по-малко, с още две други 

пренесоха и зариха като в кладенец, в средата на пещерата 

до Риш, около която им беше бивакът и преди да тръгнат, 

зазидаха входа. 

От ранни зори в сряда всички бяха на крак. Закуската 

беше топло прясно мляко, дробено с вкусен селски хляб. 

Настроението в бивака беше повишено и всички с радост 

посрещнаха Жана и Челебията, излезнали от каретата. Жана, 

облечена в нова войнишка униформа, взе сърцата на всички. 

Тя хвана съпруга си под ръка и, аплодирани от дружината, 

като се покланяха весело на двете страни, стигнаха до 

конете, където Вълчан и поп Мартин ги очакваха. Жана 

прие поздравленията и целуна ръката на поп Мартин, който 

я благослови. Тя помоли Войводата да й разреши да язди 

коня си заедно с тях, поне в първите дни да не я оставят 

сама в каретата. 

─ Ще яздиш между нас двамата – отговори Вълчан – да 

те пазим от двете страни. 

─ Войводо, готови сме за тръгване! – докладва Тодор и 

се загледа в Жана. – Е, имаме си още един четник в 

дружината! Да ни е честит, да му се радваме! – възхити се 

той. 

─ Да тръгваме! – рече Вълчан и яхнаха конете. 

Жана се спусна към своя жребец, прегърна го и го 

целуна по челото. Даде и на двата коня по един бонбон и с 

помощта на съпруга си го възседна. Челебията с възхищение 

се загледа в младата си съпруга, която така чевръсто се 

метна на коня и се приготви за път. 

 

5. 

Колоната на кервана потегли в познатия си строй. Жана 

пришпори коня си и се изравни с този на съпруга си. 

Протегна ръка към неговата и двамата взаимно си стиснаха 

ръцете с пожелание за щастливо пътуване. 

Гиргин от караула избърза напред и застана начело, 

така както зае тази позиция след разправата с нападателите. 

Зад него яздеха двамата водачи, Никола и Петър, които бяха 

от този район, добре познаваха пътищата и знаеха мястото, 

където трябваше да стигнат, а това беше голямата поляна в 

Казъл дере, където по документа се намира заровената 

римска монетарница. Това беше третият обект, който 

Лоренцо много настояваше да види, за да се запознае лично 

с монетосеченето по римско време в тези земи. 

Вълчан изравни коня си с този на Жана и Челебията и 

се загледа в тях, стиснали ръцете си. Погледите им се 

срещнаха, взаимно се усмихнаха и си пожелаха спокоен и 

успешен път. Поп Мартин се прекръсти, с кръста благослови 

целия керван и със Стамат се подредиха зад тримата. 
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Тодор огледа целия керван, провери по поляната дали 

не е останало нещо, избърза напред и се подреди вдясно на 

попа. 

Лоренцо и Антонио се бяха разположили под 

чергилото в първата каруца след каретата. Двамата 

обсъждаха документа на обекта и коментираха кое как би 

трябвало да бъде. Лоренцо извади големия си тефтер и го 

отвори на нова стараница. Отгоре написа „РИМСКА 

МОНЕТАРНИЦА” в „Казъл дере” и нанесе данните, по 

които да се намери мястото. Уточни обекта и как да се влезе 

в него (б.а.: данните, преписани от документа, със скиците и 

белезите, са дадени в края на книжката. На вътрешната 

корица са плановете на обекта). 

Навлязоха в гъста гора. Пътят се стесни и криволичеше 

между дърветата. Тодор изтегли хората от караула и ги 

пръсна от двете страни на кервана, да бдят със заредени 

пушки за изненади от засада. Слънцето се скри зад 

дърветата, времето се захлади. Така настръхнали, пресякоха 

гората и излязоха на голяма зелена поляна край малка 

бистра рекичка. Вълчан огледа поляната, погледна към 

слънцето, което беше преполовило пътя си, спря погледа си 

на бистрата рекичка и издума на италиански, на Челебията и 

Жана: 

─ Добро място за отдих и обяд! – и нареди да спрат 

кервана. 

Обядът, на крак, премина в добро настроение. Конете, 

и те успяха да утолят глада си с хубавата трева по поляната. 

Готвачите измиха казаните и ги заредиха с продукти за 

вечерната гозба. Всеки, привършил с яденето, беше до коня 

си, в очакване керванът да потегли. Вълчан, Тодор и поп 

Мартин обсъждаха с водачите предстоящия маршрут до 

крайната цел за този ден. Задуха западен вятър, който 

носеше тъмни облаци. 

─ Войводо – заговори Никола, един от водачите – тия 

облаци не ми харесват. По тия места валят проливни 

дъждове, затова предлагам да се отбием до селото, където 

можем да се подслоним на сушина, докато дъжда премине. 

Наблизо след реката има отклонение на пътя. 

─ Кое е това село? Познаваш ли го? – запита Тодор. 

─ Познавам го! Това е мойто село! Край него до пътя 

има големи овчарски егреци и кошари, в които можем да 

сместим кервана. Ако побързаме, ще преварим дъжда, пътят 

е хубав. А в селото има големи къщи, в които живеят само 

по един двама старци. Младите се изселиха във Влашко, а 

някои като мене хванаха гората. 

─ Има ли турци в селото? – запита Вълчан. 

─ Останали са само две-три къщи около конака, и Беят! 

─ С Бея, аз лесно ще се справя! – обади се Челебията. 

─ Тогава да тръгваме, докато не е заваляло! Конете да 

се напоят на реката! – рече Вълчан и възседна коня си. 

─ Жана, влез в каретата! – Челебията помоли съпругата 

си и я отведе до нея. – А аз ще се справя с Бея! – той извика 

двамата си адютанти и с Никола, водача от селото, 

препуснаха напред. 

Керванът потегли след тях. Като стигнаха и се отбиха 

по отклонението, слънцето се скри зад черните облаци. 

Наближиха егреците. Когато стигнаха до кошарите, небето 

се раздра от мощна светкавица и миг след нея изтрещя 

гръмотевицата, последвана от проливен дъжд, но хората и 

конете вече бяха на сушина, а чергилата на каруците бяха 

непромокаеми. Жана беше на топло, пословена в каретата. 

Челебията стигна до конака преди дъжда. Скочи от 

коня, подаде юздата на адютанта, посочи навеса в двора, 

където да се подслонят, и влезе в конака, пред който нямаше 

часовой. 

В коридора срещна прислужник, който му посочи 

стаята на Бея. 

Беят се стресна от внезапното влизане на голям турски 

военачалник в кабинета му, скочи изненадан и се загледа в 

него, без да може да продума нещо. 

─ Салям алейкум – поздрави Челебията и спокойно 

заговори на Бея, като му се представи, показа му фермана от 

Султана и го увери, че с добра мисия са на обиколка по 

Империята, но поради дъжда, който в момента заплющя по 

прозорците, са влезли в селото да се подслонят. 

─ Селото е голямо и има много празни къщи – каза 

Беят и запита: ─ Колко души сте? 

─ Много сме! И коне имаме много, но за всичко, за 

престоя на хората и конете и за храната, добре ще си 

платим! 

─ Но това са гяурски къщи! – заговори Беят, но госта 

го прекъсна и с тих и спокоен тон му обясни, че те ще си 

платят за всичко, защото искат да са в добри отношения с 

българите, и накрая го запита как се разбира с тях. Имат ли 

дрязги, или живеят в разбирателство. 

─ Аз съм тук от няколко години. Бят, който е бил преди 

мене, го утрепаха, а фамилията му се изсели далеко в града. 

По негово време много селяни, всички, които имаха млади 

момци, избягаха във Влашко. С останалите се разбирам 

добре. Живеем мирно. Както виждаш и пред конака нямам 

охрана да ме пази. С по-старите се срещаме в кафенето,  

общо си пием кафето в разговор за селските работи. Селото 

е голямо. Поминъкът е главно овчарлък. Тука в балкана 

друго не расте. Тук-таме има по някоя нивичка с царевица, 

но за голяма нива в селото няма и хора. Мъжете и някои от 

момците, които не забягнаха, са горе в балкана овчари. Аз 

насърчих овчарлъка, това е поминък за много хора, а и 

храна за града. В селото останаха само женурята и малките 

момичета, много от които се замомиха, а няма ергени за тях, 

пък и наоколо няма близки села. От две години не се е чуло 

в селото сватба да пропее, или в празник хоро да се извие. 

Имаме джамия, в която никой не влиза и черква без поп. 

Тука, в селото има голяма мандра за сирене и кашкавал, в 

която работят повечето жени. Мъжете са в балканската 

мандра. По време на изселването овцете много намаляха, но 

сега с моята помощ, пак са се даръндисали, защото се канят 

да пращат в града шилета за клане. 

─ Това е добро, което ми разказа! – рече Челебията и се 

загледа към прозорците, по които дъждът се изливаше като 

из ведро. Мислите му се отнесоха към кервана и младата му 

съпруга. Дали са успели да стигнат до кошарите? Когато 

мина край тях бегом, той ги огледа и видя, че има място за 

целия керван, но тревогата му беше, дали са успяли да 

стигнат до кошарите. 

─ Къде са хората ви? – запита Бея загрижен, 

почувствал тревогата на госта си. – Ще пиете ли топло 

кафе? – покани той, когато в стаята влезе прислужникът с 

поднос в ръце. 

─ Едно кафе ще ми дойде добре! – рече госта, когато с 

благодарност пое чашката с ароматното кафе и отпи от него. 

На вратата се потропа и без да чака отговор в стаята 

влезе Георги – адютанта на Челебията и застана мирно, 

както беше обучен. 

─ Какво има! – запита госта. 
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─ Вторият водач, пробягал с коня си под дъжда, от 

кошарите до конака, съобщи, че керванът се е подслонил на 

сушина преди дъжда, и че всички са добре! – докладва той. 

─ Тази  вест е добра! – отговори му Челебията. 

─ Колко сте отвън? – запита Беят. 

─ Четирима, Бей ефенди! – отговори адютанта. 

─ Отнеси на всички топло кафе! – нареди Беят на 

прислужника си. И дреха на мокрия, да се подсуши! – 

допълни. 

След тази добра вест, Челебията се успокои и с наслада 

си изпи топлото ароматно кафе. Разговорът с Бея продължи 

на общоселски и житейски теми. В продължение на повече 

от два часа, докато дъждът спря, те обсъдиха много 

въпроси, които Беят сам не можеше да реши, а сега с 

помощта на големия държавник стигна до убеждението, че 

няма неразрешим проблем. Като отвориха дума за хората от 

кервана и за проливния дъжд, който не преставаше, Беят сам 

предложи лично да настани по къщите и хората и конете и 

загрижено обясни, че завалялият дъжд няма да е последен. 

─ По това време в този район, като завалят дъждовете, 

траят по цяла неделя, че и повече, пътищата се разкалят и не 

е за ходене по тях, затова предлагам, сега като разпределяме 

хората по къщите да преспят, да помислим и така да 

направим, че да могат да останат повечко дни. Край конака 

има няколко големи къщи, на заможни селяни които 

забягнаха във Влашко и няма да се върнат. Старците, които 

останаха да пазят имотите, няма още дълго да издържат, а 

къщите са големи, на два ката са, с големи дворове. Всички 

къщи в селото имат плевни, хамбари и място за много 

животни, крави и коне, но сега в тях има само по една-две 

крави за мляко на старците и по няколко кокошки за яйца. А 

на тези, които нямат възможност да гледат крави, от 

мандрата в селото им носят мляко безплатно. Ще Ви разведа 

навсякъде сами да си изберете, кой кодето иска. 

─ Така и ще направим! – отговори Челебията и стана 

да се разтъпче из стаята и се спря пред прозорците, измити 

от проливния дъжд. 

Дъждът както заваля отведнаж, така и спря и слънцето 

преблесна през разкъсаните отъняли облаци. 

─ Бей ефенди, аз ще отида да видя какво е станало с 

хората ми и ще доведа кервана в селото, и тогава ще решим 

какво да правим. 

Беят изпроводи госта и дълго гледа след препусналите 

конници, недоумявайки, „какъв беше този голям Султански 

военачалник, който така спокойно и мъдро разговаряше с 

него – селският бей, даде му толкова много добри съвети, и 

не го упрекна за дружбата му с гяурите”. „Дано дъждовете 

не спрат, та да останат повечко време в селото”! – помоли се 

той и се прибра в конака да дочака кервана да дойде. 

Когато Челебията стигна до кошарите, хората се бяха 

раздвижили и вече впрягаха конете в каруците. Той се 

спусна към карета, но Жана я нямаше вътре. 

─ Челеби, Жана отиде при Войводата и попа! Ей там са 

в другата кошара! – обади се Илия, през конете, които 

подготвяше за четворния впряг на каретата. Челебията му 

подаде юздите и се затича към кошарата. 

Най-радостна от срещата беше Жана. Тя се спусна, 

хвърли се в обятията му и силно го прегърна. 

─ Много ме беше страх, какво ще стане с тебе, като се 

срещнеш сам с Бея! – издума Жана, притискайки се към 

него така, както го беше прегърнала, когато я спаси от 

похитителите. 

─ Както виждаш, върнах се цял целеничък, жив и 

здрав, и с добро настроение! – отговори й той, целуна я и се 

освободи от прегръдките й. 

Вълчан, попа, Стамат и другите го наобиколиха. 

─ Какво стана? Разбра ли се с Бея? – запита Вълчан. 

─ Беят излезе свестен човек! Не само, че се разбрахме, 

но и обсъдихме много проблеми, докато дъждът миеше 

прозорците. 

─ Тука някои ми разказаха, че Беят на това село бил 

голям звяр! – засече го Вълчан. 

─ Този дето е бил звяр, селяните му видяли сметката, 

но и те се изселили, забягнали във Влашко. Сега селото има 

нов Бей, възрастен разбран човек, но много къщи има 

изоставени, празни. – Челебията подробно им разказа за 

разговорите си с Бея, за състоянието на селото, и за 

предложението на Бея сам да настани всички по различните 

къщи. 

─ Това ще решим, като идем в селото! – отсече Вълчан. 

Сега да тръгваме, докато не е заваляло пак. 

─ Войводо, готови сме за път! – докладва Тодор. 

─ Челеби, ти с Жана, влезте в каретата! Не бива да ни 

видят, че с нас има жена, облечена като мъж! – рече Вълчан. 

─ Така и ще направим! – беше отговорът. 

Младоженците се хванаха под ръка и тръгнаха към каретата, 

за да се усамотят и на воля да се наприказват. 

 

6. 

Керванът навлезе в селото и спряха пред конака. Беят 

ги очакваше отвън и се изненада като видя голямата карета 

и проточилият се след нея безкраен керван. От каретата 

слезе Челебията, отиде при Бея, посочи към кервана и каза: 

─ Това са хората ми! Ще има ли място за всички? 

─ Ще има! Ще има! Селото е празно! Сега ще се 

оживи! 

Вълчан, поп Мартин и Стамат поздравиха Бея и чуха 

последните му думи. 

─ Къде ще ни настаниш? – запита Вълчан. 

─ В тези три големи къщи край конака – Беят ги 

посочи с ръка – те са богатски, Вие ще решите кой къде ще 

се настани! Аз вече говорих със старите стопани. Готови са 

да ви посрещнат. Имат и големи обори за конете, и зоб имат, 

а останалите аз ще разведа из селото. 

─ Да ги видим! – рече Челебията и тръгна натам. 

─ Тодоре, ти се заеми с настаняването! – нареди 

Вълчан и с попа и Стамат последваха Бея. 

─ Тази къща е най-голямата в селото! – започна Беят, 

като влязоха в двора, през високата кована порта. – Тя е на 

двама братя. Мандрите тук в селото и тази в Балкана са 

техни. Имаха и големи стада овце, но като утрепаха Бея, те 

се уплашиха. Набързо разпродадоха стадата си и се изселиха 

във Влашко. Тук останаха да пазят имота само старците, 

чичо им с двете баби. Аз говорих с тях, готови са да ви 

посрещнат. 

На вратата на къщата се показаха домакините и ги 

поканиха да влязат. Беят ги представи поред като високи 

Султански гости. Двете жени се спогледаха, прошепнаха си 

нещо, но бързо се овладяха и поканиха гостите да поседнат 

на кьошкя край насрещната стена в долния салон на къщата, 

да се разговорят и опознаят, преди да ги разведат да 

разгледат домът им, където ще отседнат. 

Вълчан огледа салона. От двете му страни, 

срещуположно тръгваха стълбища за горния кат, на който 

би трябвало да са жилищните помещения на фамилиите на 
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двамата братя. От двете страни на двете стълбища имаше 

врати за долните стаи. А в средата на салона – голяма 

кръгла маса с празна ваза на нея. 

─ Гостите ще останат тук, докато преминат дъждовете 

– заговори Беят – пък, ако се застуди, може и за повече – 

добави той от себе си. 

─ Колкото и да останат, ще им се радваме! – проговори 

старецът. ─ Къщата е празна, няма да ни пречат! Пък имаме 

и с какво да ги посрещнем! Хамбарите и мандрите са пълни 

със стока, пък и шилетата не сме ги продали! 

─ Това е добро! – отговори Челебията. – Но да видим 

къде ще се настаним! 

─ Елате, ще ви разведа! – стана старецът. – Да минем 

от тази страна, по това стълбище – посочи той зад гърба си и 

ги поведе нагоре. – Къщата е строена по терк от търновски 

майстори, като къща близнак, за двамата братя. Каквото го 

има от едната страна, има го и от другата – качвайки се 

нагоре, обясняваше домакинът. 

Излязоха в голям салон, също като долния. Цялата 

стена откъм двора беше остъклена. В средата имаше голяма 

кръгла маса, както в долния салон, около която можеше да 

се настанят много хора, и пак с празна ваза в средата. Над 

нея грееше като слънце резбован дървен таван. Покрай 

стените, между шестте врати имаше подредени, голямо 

виенско канапе и захлупени един върху друг много столове 

виенски стил, а над канапето и на двете страни – картини от 

големи художници. Стана видно, че стопаните в това 

затънтено балканско село, са били много богати, и не им е 

липсвала градска култура. 

─ Това е горният салон! – продължи да обяснява 

старецът и като посочваше вратите, казваше в каква стая 

водят. ─ През тази средната се влиза в спалнята на 

родителите – отвори я и покани гостите да влязат. 

Стаята беше обширна, с голямо двойно легло. 

Насрещната на вратата стена, беше с големи прозорци, с 

дървени капаци отвън, които стопаните бяха отворили, за да 

проветрят и да бъде светло в стаята. В насрещната на 

леглото стена имаше голяма, вградена в стената затворена 

ниша. В ъгъла между нея и прозорците беше зиданият 

„Джемал” за отопление, а от двете му страни две виенски 

кресла поставени под ъгъл. От другата страна на нишата, 

голям трикрилен, резбован гардероб за дрехи. В средата, 

между леглото и нишата беше масата с два стола, над която 

грееше кръгъл резбован таван, на ширината на леглото, а от 

двете страни на вратата – картини от световни майстори 

художници. 

─ Изумително! – прошепна си Челебията и се обърна 

към Вълчан. – Не съм очаквал, че в едно затънтено 

балканско, българско село, може да има такова богатство и 

толкова висока култура! 

─ Ти още нищо не си видял! – с гордост му отговори 

Вълчан. ─ Когато минем през Трявна, Търново, 

Панагюрище и Копривщица, да не говорим за Филипопол, 

феса ще ти падне от зяпане! Пък на Чипровските килими 

няма да се нагледаш. Ходил ли си по тия места? 

─ Не, не съм! Никъде по българските земи не съм 

ходил. До Париж съм пътувал само по море, през Италия 

или Марсилия. 

─ Одаята отдясно е за мъжката челяд, а другата отляво 

е за женската! – продължи обясненията си домакинът. – В 

тях има по четири легла. А от другата страна на салона, 

къщата е същата като тази. 

─ После ще ги разглеждаме! Сега да не губим време, че 

имаме много работа с кервана! – рече Вълчан на Челебията. 

─ Ще напълним всички кревати! – каза на домакина 

той. – Може да позакъснеем, но ще дойдем! 

─ Ние ще приготвим креватите за спане! – каза 

старецът на изпращане. 

На излизане през двора, хвърлиха око на плевнята, 

пълна със сено и на големите празни обори. 

Отвън при кервана, Тодор с Никола, сред група 

четници, обсъждаха в коя къща кого да настанят. Никола 

казваше къщите и колко души могат да вземат, а Тодор 

определяше хората. Решиха никъде да няма сам човек. Само 

за една къща Никола настояваше да отиде сам. Точно по 

време на спора, Вълчан стигна при тях. 

─ Защо настояваш да си сам? – го запита Вълчан. 

─ Войводо, това е моята къща! Там са татко и мама, 

баба и дядо, ако още са живи, двете ми сестри и аз, а къщата 

ни не е голяма! Пък в селото има много други празни къщи. 

─ Защо до сега не каза това? А се сърдеше, че не те 

пускам сам – засече го Тодор. 

─ Защото ме беше срам, че ви доведох в моето село. 

─ Но това може да е за добро! – защити го Стамат. 

─ Поне от дъжда ви спасих! – успокои се Никола. 

─ Готови ли сте да тръгваме по къщите? – запита Беят. 

– Аз съм изпратил Хасан да предупреди всички, че довечера 

ще имат гости с коне и каруци. 

─ Готови сме, Бей ефенди! Керванът ще върви, както е 

подреден, и като стигнем до къщата, от това колко могат да 

поемат, ще определяме хората и каруците. 

─ Да тръгваме тогава! – рече Беят. 

─ В първата къща, в която бяхме, ще влязат: Каретата с 

четирите коня, двата коня с първата каруца с двамата 

коняри, двата коня на Челебията, моят кон, на Мартин, на 

Стамат и на Тодор. Останалите ги разпределяйте, както сте 

решили! – нареди Вълчан. 

В другите две големи къщи решиха да настанят Коста с 

музикантите в по-близката до конака, и групата на готвачите 

в третата къща. Нататък тръгнаха напред и във всяка къща 

настаняваха по толкова хора и каруци, колкото хазяите 

можеха и желаеха да поемат. Настаняването на кервана по 

къщите отне по-малко време от предвиденото и още по 

видело всички бяха настанени. Когато керванът мина край 

къщата на Никола и не спря пред тях, да остави гости, 

стопаните много се разтревожиха и се притесниха, че 

тяхната къща не е уважена. Изчакаха още с надеждата, че и 

при тях ще дойде гост, но когато се убедиха, че 

настаняването е привършило, бащата реши да отиде при 

Бея, да го пита, защо у тях няма гост. Тъкмо излизаше от 

двора, един конник спря пред вратата. Ездачът скочи пред 

него и се хвърли на врата му с думите: - „Татко, аз съм”! 

─ Коле, сине, ти ли си? – едва издума бащата, стреснат. 

─ Аз съм, татко! Аз съм! Но тихо! Дай да влезем вътре! 

─ Но сине, защо си с брада и в турски дрехи? Как се 

озова при тях? Да не си станал еничерин? 

─ Не съм, татко! Тихо! Ще ти разкажа! Влез вътре и 

отвори портите, да вкарам коня! 

Бащата, разтреперен от вълнение, бързо отключи 

портите отвътре и ги разтвори да може скъпият гост да 

вкара коня си. 

Докато той затвори и заключи големите порти и 

малката вратичка, Никола отведе коня право в обора, 

напълни яслата с храна и почна да го разседлава. 
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Бащата се затича към къщата и още не влязъл от 

вратата се провикна: „Да знаете какъв гост ви водя”? всички 

скочиха прави. 

─ Димо! – извика жена му. Спусна се  го хвана за 

раменете: - Да не би Колето? – но веднага се отдръпна. – 

Нали чухме, че станал хайдутин при Вълчан? Що ще, при 

турчилята? 

─ Той сам ще ни разкаже, като... 

─ Ето ме! – провикна се Никола, влязъл след баща си, и 

се хвърли в обятията на майка си. Сълзи потекоха от очите 

на всички, но никой не можеше и дума да каже. Стояха 

прави като вкаменени. 

─ Мамо, аз съм! Жив и здрав! – през сълзи издума той. 

─ Но... Но... Но!... – насечено от хлипане, майка му се 

мъчеше да каже нещо, но не можеше и дума да свърже. 

─ Мамо, успокой се! – продума й той в ухото, 

притиснали се в прегръдките си. – Аз съм! Жив и здрав! 

Държиш ме в ръце! Ще ме удушиш! – при последните думи 

майка му го поотпусна. 

─ Но нали беше при Вълчан? – успя да издума тя. 

─ Аз още съм при него, мамо! 

─ Но що щеш при тия турчиля? 

─ Тихо мамо! Тия турчиля, дето ни видяхте, всички 

сме дружината на Вълчан! 

─ Но защо сте с турски дрехи? 

─ Ще ви разкажа, мамо! Но тихо да не се разчуе! 

Всички се успокойте! 

Въздишка на успокоение наруши тишината и всички 

един след друг насядаха по местата си, в очакване да чуят 

какво ще им разкаже Колето. 

Вълчан и Стамат разпределиха останалите от кервана 

за двете богатски къщи: Музикантите на Коста, с трите 

каруци, в близката до конака къща, а готвачите с казаните и 

каруците им, в по-далечната, че двора й бил по-голям и с 

повече обори. Поп Мартин разговаряше с готвачите и 

обсъждаха как ще стане вечерята. Гозбата беше готова, но 

казаните димяха, за да не изстине манджата. Всички чакаха 

Беят да се завърне и да ги въведе в къщите. 

 

7. 

Челебията влезе в каретата при Жана, и първите му 

думи бяха: 

─ Да знаеш мила, в какъв Дворец ще спиш довечера! 

─ Искам да знам, мили! – тя скочи от фотьойла, 

прегърна го и двамата седнаха на страничните седалки. – 

Кажи, мили, каква изненада ми готвиш? 

─ Довечера ще се почувстваш, че спиш във Виенски 

салон и спалня. Къщата, в която ни поканиха, е богатска – 

Виенски стил. Ако не бях видял с очите си, никога нямаше 

да повярвам и да приема, че в едно затънтено балканско, 

робско село, може да има такова богатство и толкова висока 

култура! 

─ Какви са били стопаните, мили? 

─ Овцевъди, с големи стада и собствено производство 

на сирене и кашкавал в две големи мандри! 

─ Какво чудно има тогава? „Големи стада – храна 

евтина, почти безплатна, трева и вода в изобилие, малко 

работници – овчари! Това означава евтино производство на 

големи количества вълна, месо, изобилие от мляко за 

преработка в сирене и кашкавал, и евтина робска ръка – 

едно цяло робско село, впрегнато в единно производство в 

собствени мандри! Практични и умни стопани, които сами 

изнасят евтиното си производство по Европа, без търговски 

посредници, печелят много пари, набират Европейска 

култура и инвестират парите си в своето село в хубави къщи 

и щастлив живот! Та нали и аз ръководя две такива 

земеделски стопанства и знам какво се печели! А тук е още 

по-лесно, че никой не може да ти държи сметка! 

─ Права си, мила! Как бързо разреши загадката! Аз не 

бях се замислял от тази гледна точка. 

─ Мене ме интересуват и други въпроси от бита и 

нравите на хората. Нали на тази тема ми е докторската 

дисертация. 

─ Надявам се, че ще набереш обилен материал, защото 

по тия места, по които ние се движим и ще се движим, до 

сега не са минавали научни изследователи. 

─ Челеби, Беят се върна, Войводата те вика! – обади се 

адютанта Георги. 

─ Идвам! Мила, приготви се за срещата с бабите! 

Свали униформата и си облечи твоите дрехи. Трябва пред 

Бея и пред бабите да се преставим като съпрузи, дошли на 

гости! А и не бива в тази къща да влезем като завоеватели! – 

рече Челебията и излезе от каретата. 

 

8. 

Вълчан нареди, най-напред да се настанят хората в 

двете къщи, и да се види как ще стане вечерята, и след като 

всичко бъде уредено, тогава те да отидат спокойни в 

голямата къща. 

─ Кои ще бъдат в първата къща? – запита Беят. 

─ Готови сме! – обади се костадин, хванал коня си за 

юздите. – Ние с конете и трите каруци! 

─ Да тръгваме! – каза беят на Вълчан и започна да му 

обяснява, че трите чорбаджийски къщи били братовчедски. 

Стопаните им били синове на трима братя, от стар овчарски 

род, наследили стадата от дядо си и продължили овчарлъка 

дружно. Двама от тях имали по един син и по три дъщери, а 

този с голямата къща – двама сина и две дъщери. Щерките 

на двамата сина се омъжили за момци от селото, синовете 

им си довели моми от съседните села, а най-големият избрал 

жена от Шумла. Тя е една от бабите, които ни посрещнаха. 

Те пък, от тримата братовчеди имат по двама сина и две по 

две дъщери. Къщите са на тези трима братовчеди. 

Тази, в която бяхме, е на този с жената от Шумла, 

построена като къща близнак за двамата му сина, които 

наследяват мандрите – големият селската, а по-малкият 

балканската мандра. Те пък имат по двама сина и по две 

дъщери. Дъщерите на този от селската мандра се омъжили, 

по-голямата в Шумла, а малката се залюбила с гост от 

Виена, дошъл тука за стока, и сега живее там. Останалите 

моми и момци са се задомили в селото си. Така, че почти 

половината от селото са роднини и дълги години са 

работили дружно и са поддържали стадата и мандрите. Но 

когато селяните утрепали Бея-звяр, за селото настанали 

страшни дни. Бащата, построил къщата близнак, и единият 

му брат били убити, а братовчедите разпродали каквото 

могли от стадата и забягнали във Влашко. Тук са останали и 

са живи, чичо им на братята с двете баби, дъщерята омъжена 

в Шумла, и тази която е във Виена. Това е, което мога да ви 

разкажа, за този голям и стар род. 

─ Бей ефенди, откъде ги знаете тези истории? – запита 

Вълчан. 

─ Тук съм от няколко години. Дойдох да умиря селото 

и първата ми работа беше да проуча взаимовръзките между 

селяните, и кой с кого е роднина, и така малко по малко 

проучих историята на селото. 
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─ Какво образование имате? – запита Челебията. 

─ Хмъ! – усмихна се Беят. – Учил съм в 

Константинопол. 

„Това ще е интересно за Жана, да се запознае и 

поговори с този човек”! – помисли си Челебията. 

Големите и широки порти на двора на близката къща, 

се разтвориха отвътре, което показа, че гостите са очаквани. 

Посрещачи бяха някои от роднините в рода, останали да 

пазят имота. 

─ Да вървим нататък! – рече Вълчан. – Тук ще се 

справят сами. 

В просторния двор на третата къща имаше място за 

всички каруци и за подвижните казани, които сместиха под 

навес, та и готвачите да са на сушина, когато готвят 

манджите. Конете не можаха да изпълнят дългият обор, 

построен отвътре на стената на двора. До него бяха плевнята 

и хамбарите. В ъгъла между тях и обора имаше кладенец, с 

дълги корита пред стената на обора, за водопой на добитъка. 

Вълчан огледа целия двор и поклати глава: „И тук е играла 

проектантска ръка на голям майстор строител, и умно го е 

направил” – заключи той. 

─ Вълчане! – заговори го поп Мартин, дошъл при него, 

като оставил Челебията и Беят да се справят с казаните – ако 

разместим каруците, в двора ще има място цялата дружина 

да се храним тук. 

─ Сега какво решихте за вечерята? – запита Вълчан. 

─ От всяка къща по един да идва тук да вземе храната 

за всички. 

─ Вълчане, навсякъде ни приеха добре, но хората са 

стреснати! Дочух ги като си говореха – заговори го Тодор. – 

Всички се страхуват, че след като това село е утрепало бея 

си, може това да е клопка. Като приемат в дома си до зъби 

въоръжени турски войници, за една нощ цялото село да бъде 

изклано! Никой от българите в селото няма да заспи 

спокоен през тази нощ! 

─ Вай, това не предвидихме! – плесна се Вълчан по 

челото и се обърна към поп Мартин, който беше свидетел на 

казаното. 

─ Попе, какво ще кажеш? Какво трябва да направим и 

то веднага, за да не допуснем да стане беля. Челеби, ела тука 

– подвикна той на италиански език, за да не разбере Беят, и 

го запозна със станалото. 

─ Това трябваше да предвидим, но не знаехме факта, 

че селото е убило Бея си, а това в Империята се наказва с 

висша степен наказание. Но има изход!... Трябва веднага, 

още сега, тайно от Бея, ти с попа да посетите всички къщи и 

да се разкриеш пред селяните. Хайдутите по всички къщи да 

заговорят на български език и тайно да се разкрият, че не са 

турска войска, а твоята дружина, и ти си техния войвода. 

Това трябва да стане още сега, тази вечер, преди вечеря. Аз 

ще те оправдая пред Бея, че съм те изпратил да провериш по 

къщите как са се настанили хората и да ги поканиш за 

вечеря. Тръгвайте веднага! Аз ще се заема с Бея! 

─ Бей ефенди, - спокойно заговори Челебията, като 

отиде при него – изпратих двама да проверят как моите хора 

са се устроили по къщите и да им кажат да дойдат да 

получат храна, а сега ние да отидем в голямата къща, да не 

окъсняваме. Тук всичко е наред. 

─ Да вървим! – съгласи се Беят. 

Отвън, пред голямата порта, старецът ги чакаше. 

Челебията вдигна ръка към Илия, седнал на капрата с 

поводи в ръце, и той веднага потегли и вкара каретата в 

двора. Старецът му посочи къде и как да спре та хората от 

каретата да слязат от нея точно пред входа на къщата. 

Влязоха и другите каруци и спряха на посочените им от 

стареца места. 

Челебията и Беят се спряха пред каретата и гледаха как 

каруците се продреждат и конете се вкарват в обора. 

─ И друг път тука са идвали такива гости! Имат опит! - 

премърмори Челебията. 

─ Бей ефенди, хората си знаят работата, ние да влезем. 

Аз пътувам със съпругата си, Бей ефенди, която е 

французойка и искаше да опознае Империята ни. – 

Челебията отвори каретата та Жана да чуе. – Оженихме се 

когато учех във Франция, във военната академия, в Париж. 

Аз там съм учил и за инженер. Тя е в каретата, да я поканим, 

Бей ефенди. 

Беят се изненада, но бързо се овладя и отговори на 

френски: 

─ И аз знам малко френски! Учил съм го в 

Константинопол. Покани я! 

Челебията на своя ред се изненада от познанита на Бея, 

и бързо покани Жана да слезе, като й подаде ръка. 

От каретата се подаде и слезе на земята една прекрасна, 

официално облечена дама. Беят, зяпнал, отстъпи две крачки. 

─ Бей ефенди, това е моята съпруга! – представи я той. 

─ Не те ли е страх да водиш със себе си такава красота? 

─ Та нали затова, с ферман на Султана, Аллах да го 

поживи, влача тази голяма охрана. 

─ Машаллах, Машаллах! – повтори Беят. 

─ Жана, това е Беят на селото. Нашият прекрасен 

хазяин, дал ни подслон и ни спасил от бурята! 

─ Бон жур, мадам! Добре дошли в селото ни! 

─ Но Вие знаете и френски! – възкликна Жана и хвана 

съпруга си под ръка. 

─ Заповядайте! – покани ги Беят и даде път на гостите. 

В салона бабите се стъписаха, когато гостът им каза, че 

това е съпругата му и я представи. Те не очакваха това. 

Жана се ръкува с двете и им целуна ръцете. Лъчезарна 

усмивка украси лицата на бабите, от указаното им уважение. 

Те се спогледаха, погледнаха пак гостите и чак сега се 

усетиха, че всички са прави. 

─ Ама заповядайте, Бей ефенди, седнете докато дойдат 

и другите! – двете едновременно поканиха гостите да седнат 

на кьошкя и се разтичаха насам натам да оправят постелката 

и възглавниците. 

 

9. 

Когато Никола се напрегръща с майка си, с баба и дядо 

и двете сестри и напрежението се поуспокои, всички 

насядаха кой къде може, но все около Колето, а майка му не 

го пущаше от прегръдките си. Бабата се разтърча да 

приготви гозба за скъпия гост. Тя бързо грабна големия 

тиган, загреба голяма топка от прясно избърканото масло, 

тупна я в тигана на пиростията в огнището и разбърка жарта 

отдолу. Докато маслото се разтопи, тя наброи за всекиго по 

три яйца, от прясносъбраните, а за Колето четири. Изпържи 

яйцата, като внимаваше да не се разбъркват и ги разпредили 

в саханите по голямата софра, покри ги с подлучено овче 

кисело мляко, загреба нова топка масло и тури тиганя на 

пиростията да се запържи с две лъжици червен пипер. 

Препърженото масло разля върху киселото мляко по 

саханите и извика мъжете да пренесат софрата. Всички 

насядаха на трикраките столчета около софрата. Дядото 

беше нарязал хляба. 
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─ Бабо, ти не си посолила яйцата! – обади се малката 

сестричка, първа опитала ястието. 

─ Боже, прости ми! В залисията, съм заправила солта! 

– прекръсти се тя и се затича да донесе солницата. Това 

разведри обстановката. 

Всички с голям апетит омазаха саханите и поред 

отлепяха от устните си бакърчето с айрана. 

Това беше най-официалната селска гозба, поднасяна на 

скъпи гости, а за тях по-скъп от Колето, не можеше да има. 

─ Мамо, как оцеляхте, когато турците вилняха из 

селото след убийството на Бея. Аз избягах в гората, но вие? 

─ Ох, сине! Беше много страшно! Като утрепаха Бея на 

къра, селото настръхна. Много от младите момци, както и 

ти, избягаха в гората. На третия ден след обяд, турците 

нахлуха и почнаха да секат когото срещнеха мъж по 

улиците. До вечерта избиха много народ. Така заклаха и 

трима от чорбаджиите. През нощта турците мирясаха. Но 

селяните не мигнаха. Всеки, който можеше да ходи, 

грабваше каквото може, товари на конете и на магаретата, и 

от задните вратички в тъмнината побягнахме в гората. 

Селото опустя. На другия ден турците тръгнали по къщите, 

но освен старците, които не могат да ходят, други нямало. И 

конете в оборите ги нямало. 

Тогава някой пуснал мълвата, че Вълчан с дружината 

си, през нощта влязъл в селото, обрал всички коне и извел в 

гората хората, които могат да ходят. Турците се уплашили и 

като мухи избягали от селото. Цяла неделя след това хората 

едни по едни се връщаха. Намирахме външните порти 

отворени, но покъщнината, кравите и кокошките си стояха. 

Една от нашите крави беше с малко теленце, което 

бозало от двете крави. Това спасило кравите, а теленцето се 

оправи, стана бик. След време чухме, че и ти си тръгнал с 

Вълчан, но от тогава никаква вест и ние те оплакахме сине! 

Докато ние гладувахме в гората, цялата фамилия на 

утрепания Бей, барабар с харема му, се изселили чак в 

Шумла. 

След време в селото дойде нов Бей и се настани в 

конака. Дойдоха и две турски семейства, които взеха 

къщите на Бея. Новият Бей, още не можем да го разберем, 

свестен човек ли е или е много хитър. Започна мирно да 

ходи сам по къщите, пита ни как живеем, имаме ли нужда от 

нещо. Пита кои са ни роднините и имаме ли избягали 

синове. Тогава му казахме, че турците са те утрепали и те 

оплакахме. Беят накара селският дюкян да отвори и 

кафенето да заработи, където той всеки ден ходи да си пие 

кафето със старците и да ги разпитва. Затова сега, като ви 

видяхме да влизате в селото и турчина от конака мина по 

къщите да ни предупреди, че през нощта ще имаме за гости 

въоръжените му войници, ние в махлата се спитахме и 

решихме, че това е хитра клопка на Бея, да вкара във всяка 

къща войска и през нощта да бъдем изклани. Така е сине, 

затова се стягахме през нощта да бягаме. Но ти като дойде и 

те видяхме жив, се успокоихме. Мико, търчи през 

комшулука и извикай леля си да дойде – рече майката на 

голямата си дъщеря. 

─ Мамо, недей разгласява, че сме дружината на 

Вълчан! 

─ Мирно сине, сестра ми трябва да знае за да спи 

спокойно! При тях влязоха четирима с една каруца. 

Тъкмо лелята беше дошла и на портата се потропа. 

Бащата скочи да отвори. 

─ Добър вечер! – с влизането Вълчан поздрави 

стопанина на български. – Къде са другите? 

Бащата посочи с ръка отворената врата на къщата. 

Поп Мартин избърза с кръста в ръка и още на вратата 

пропя на български език: - Бог да благослови този дом и да 

дари на стопаните здраве и дълъг живот, Амин! 

Веднага след него влезе и Вълчан и като видя Никола 

до майка му, направо го запита: - Никола, каза ли им кои 

сме? 

─ Казах, Войводо! Не можах да се сдържа! – като 

скочи прав отговори Никола. 

─ И добре си направил! – рече Вълчан, и към попа: 

─ Хайде, попе, че имаме още няколко къщи. Тука е 

добре! 

И така, както засилени влязоха, бързешком изскочиха 

навън, за да посетят и успокоят и последните къщи приели 

„турски” войници. 

Като се върнаха пред големите порти на голямата 

къща, се спряха за малко да си отдъхнат и да обмислят как 

ще се представят на Бея. 

─ Да оставим на Челебията да реши и да направи 

каквото трябва – рече Вълчан. – Ние ще се държим, както до 

сега. Ще си бъдем „турци”, подчинени на началника. 

─ Така да бъде! Бог с нас! – отговори попа, скри кръста 

в джоба си и потропа на портите. Отвори им един от 

конярите, който беше оставен да ги посрещне. 

─ Как е тука? – запита Вълчан. 

─ Всичко е спокойно, Войводо! Беят, Челебията с 

Жана, Лоренцо и Антонио са вътре в къщата, а останалите 

сме в обора при конете и в една стая до обора, в която има 

четири легла. Илия и иние тримата коняри решихме да спим 

в стаята до конете, за да ги наглеждаме. 

─ Колко коне и хора, влязохте в къщата? 

─ Ами, конете са шестнайси, а хората сме четиринайси, 

с тези дето са в къщата. 

─ Добре, стойте там, докато ви извикаме. Един от вас 

да отиде до казаните да вземе храната за вечеря, или идете 

двама – нареди Вълчан и тръгнаха към къщата. 

Вътре в долния салон се водеше оживен разговор на 

френски. Оказало се, че Беят и съпругата на стопанина знаят 

този език и всички се разбират. Челебията разправяше, как 

като учел в Париж срещнал Жана и двамата взаимно се 

влюбили и накрая се оженили. Тя дошла с него в 

Константинопол и понеже много искала да опознае 

Родината му, той с разрешение на Султана, организирал 

тази силно охранявана обиколка из империята. 

Вълчан изчака Челебията да завърши и да го погледне, 

и докладва: 

─ Всичко е спокойно! Низамите са посрещнати мирно 

и са настанени по домовете. Стопаните са благодарни на 

Бея, че ги е предупредил за гостите и вярват в добрината му. 

─ Заповядайте, седнете, докато приготвим нещо за 

вечеря – покани го бабата. 

─ Пратих двама от нашите низами да донесат храна от 

казаните – рече й Вълчан. Тука сме много народ и не бива да 

висим на Вас и да Ви притесняваме. Благодарни сме, че ни 

подслонихте до края на бурята. 

─ Ние сме в състояние да посрещнем и повече гости. 

Благодарим на Бея, че уважи домът ни! – отговори 

домакинът. 

─ Вие поседнете и се поразговорете, а аз да свърша 

нещо горе – каза лелята и се качи по стълбите нагоре. 

Вечерята премина в приятни разговори и добро 

настроение на всички. Беят се извини, че трябва да си 

тръгва. Стопанинът и Челебията го изпратиха до външната 
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порта. Жените отидоха да подготвят леглата. Мъжете 

разпределиха кой коде да спи. Уважиха желанието на 

конярите да вечерят и да спят при конете, а другите 

разпределиха в двете къщи. Показаха им, че в двете къщи на 

долния етаж има две отделни бани с тоалетни и бъчви с вода 

за измиване, и че казаните в двете бани са затоплени и има 

гореща вода, ако някой пожелае да се изкъпе преди лягане. 

Жана едва не подскочи от радост, че има топла баня, в 

която ще може да се изкъпе. 

Вълчан нареди, банята и тоалетната от страната, където 

ще спят Челебията и Жана, да се ползва само от тях и 

домакините, а всички мъже да ползват тази в другата къща. 

─ Ние имаме и други тоалетни с баня, тук в къщата 

една, за прислугата, която ние ще ползваме, и една до стаята 

при обора, за останалите мъже. 

─ Това е повече от прекрасно! – зарадва се Жана. – Но 

преди да се качим горе, да си взема дрехите за нощувка. 

─ За тях ще слезем после, мила. Сега да се качим горе. 

Домакинът поведе гостите по широката стълба. 

Влязоха в подреден салон. Обърнатите столове бяха 

подредени около масата и покрай стените, а красивото 

голямо виенско канапе застлано с покривка. 

─ Това са направили двете баби, когато казаха, че горе 

имат малко работа! – прошепна Челебията на Жана. 

Изненадата им беше още по-голяма, когато влязоха в 

спалнята. Двойното брачно легло беше застлано с 

чаршафосани копринени юргани, от двете страни отметнати 

под ъгъл. 

Жана се спря отвътре пред вратата да огледа спалнята. 

Нямаше думи, които да изкаже. Обърна се и целуна съпруга 

си по устата. 

─ Приятна почивка и лека нощ! – домакинът затвори 

вратата отвън. 

Жана се хвърли на врата на мъжа си, който я прегърна 

през кръста и я завъртя няколко пъти из широката стая. 

─ Не съм и сънувала, че след всичко преживяно, ще ме 

въведеш в такава спалня и залепи устните си в неговите. 

─ А сега, да отидем за багажа от каретата! – каза той, 

като си пое дъх, след дългата целувка. 

Домакинът настани и другите гости по стаите, и те 

един след друг, заслизаха да си вземат от каруците каквото 

им беше необходимо. Оръжието събраха в една от каруците, 

в която двама от караула останаха да спят и дежурят. В тази 

къща още не бяха разкрили кои са. 

─ Престъпление е, мръсни да легнем в тези легла – каза 

Стамат на Тодор, при положение, че ни се предлага топла 

баня. 

─ Банята е широка. Там могат свободно да се къпят по 

читирима. Има и съблекалня за дрехите. В бъчвите има вода 

за разхлаждане в коритото, а аз отвън ще поддържам огъня 

за топлата вода. Ще ви покажа! – каза им домакина на 

български, дочул разговора им. 

Стамат се стресна, че се е издал, и се загледа в стареца. 

─ При коритото има сапун и изтривалки. Спете 

спокойно! – добави домакинът пак на български и им 

пожела лека нощ. 

Така, изкъпани, гостите в блажен сън проспаха нощта. 

Среднощ заваля пак проливен дъжд, който продължи и през 

деня до обяд. 

 

10. 

Беят бил заръчал, от селската мандра да донесат мляко 

за сутрешната закуска на низамите. Въпреки дъжда, от рано 

млякото беше донесено и сварено в казаните, но само тези 

от богатите къщи дойдоха и получиха мляко. Никой друг не 

се яви да вземе закуска. Когато Вълчан научи за това, много 

се разтревожи. Двамата с попа наметнаха ямурлуците и 

въпреки поройния дъжд, се втурнаха към селото да проверят 

какво е станало, та никой не потърси закуска. Но още в 

първата посетена къща тревогите им се разсеяха. Свариха 

стопаните и низамите, седнали около софрата, обилно 

закусили, но поради силния дъжд се задържали на 

приятелски разговор. Когато Вълчан потропа на портите, 

стопанинът го посрещна с думите: 

─ Заповядайте, Войводо, ние закусихме и сме на... 

Вълчан не дочака да чуе „на какво са” и се спусна сам 

да види „на какво са”. Когато отвори вратата и влезе, всички 

скочиха прави. 

─ Защо не дойдохте да вземете закуската, толкова ли се 

уплашихте от дъжда? 

─ Не е от дъжда, Войводо, стопаните не ни пуснаха! 

Щяха да се обидят, ако откажехме храната им. Пък ... 

─ Никакво пък! Нали казахме никой да не е в тежест на 

селяните! 

─ Каква ти тежест, Войводо! Ние се радваме, че най-

после ни дойдохте на гости! Знаете ли откога чакаме този 

ден? Когато турците вилнееха и колеха селото, само като 

чуха името ти и че си в гората, като бясни побегнаха и не 

посмяха повече да дойдат! 

„Вълчановата дружина ни спаси от смърт”! А ти сега 

разправяш, че ни тежат! Ще ги храним момците, колкото и 

дни да стоят при нас! Заповядай и ти при нас на софрата ни! 

─ Така ли е и по другите къщи? 

─ Така е, Войводо! Аз обиколих комшиите наоколо! 

Всички бяха насядали по софрите и тихичко се веселяха. 

─ Ама внимавайте, ако се мерне отнякъде турчин 

наблизо, или най-добре само в къщи си говорете на 

български, извън, по двора, само на турски. Никой да не 

разбере, че низамите не са турци. Кажете това и на 

комшиите. А сега да вървя, че искам да обиколя още някои 

къщи от другата махала. 

Вълчан обиколи почти цялото село. Във всички къщи 

където влезе, го посрещнаха с радост и благодарност, че са 

им дошли на гости. В много дворове видя хората му да 

помагат на стопаните. Някои бяха свалили униформите и 

облекли селските си. Спря се при тях и пита защо са се 

преоблекли. 

─ Да не се забелязва, Войводо! Цялото село се весели! 

Ей сега да писне на хоро гайдата на бай Коста, всички ще 

излязат да играят, макар и дъжда да е проливен. 

Вълчан и попа се прибраха, прогизнали от дъжда. 

Двама от конярите бяха донесли мляко от казаните, но 

старецът отказа да го вземе, като заяви, че те имат с какво да 

нахранят гостите си в къщата. 

Като се подсушиха, Вълчан разказа на Челебията какво 

са видяли по селото. 

─ Ще трябва да се направи нещо! – замисли се 

Челебията. – Този дъжд няма скоро да спре! Може дълго да 

стоим като хванати в капан. 

─ Прави са селяните! Те си познават времето! – рече 

попа. ─ Не видяхте ли, че навсякъде плевните им са пълни 

със сено и хамбарите със зоб. За селата в този район вече 

зимата е дошла. Скоро и овцете ще свалят от балкана. Не 

забелязахте ли, че кошарите, в които се скрихме от дъжда, 

бяха почистени и изметени? 
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─ Дълго задържане в непознато село с неукрепен район 

е много опасно от изненади! – разсъждаваше Вълчан. 

─ Първо ще трябва Беят да се обработи – отговори му 

Челебията. – Жана ще свърши тази работа! – възкликна той. 

─ Как? – запита Вълчан, не свикнал жена да му върши 

работата. 

─ Тя е умно момиче! Ще намери начин! Ще поговоря с 

нея. 

─ Челеби, това е сериозна работа! От нея зависи 

живота на много хора! На цялата ни дружина и на всичко 

останало. 

─ Ще се справим, Войводо! Хрумна ми една идея! Ти 

нали си служил при Емин ага? 

─ Е да, но под името Мустафа! 

─ Но Емин ага е набирал и българи, нали? „Кабадаите” 

какво са? Не са ли българи във войската му? Хайде, ти си 

бил „Мустафа”, но Кара Колю, двамата Стояновци и 

другите трима? И всички с цели дружини, са били с 

българските си имена? 

─ Вярно е! – потвърди Вълчан. 

─ Защо тогава и аз да не събера българи „низами”, още 

повече, че в Султанския ферман е писано, че имам право да 

събирам хора и от раята! 

─ Хора да! Но не и „низами”! – упорстваше Вълчан. 

─ Във фермана е писано, аз да решавам за какво ми 

трябват раята! 

Вълчан се замисли. Не отговори нищо. 

─ Ето тук Жана ще свърши добра работа! В разговора с 

Бея за своите проблеми, тя ще проучи разбиранията му за 

отношенията между турци и българи, и дали той есклонен 

да вземе българи на турска служба, и дали сега около него 

или в града има такива случаи. Жана ще го направи така, че 

Беят няма да се усети, защо е разговаряла по тези въпроси. 

─ Дали ще може да надхитри Бея? – Вълчан още не 

можеше да свикни с мисълта, че жена може да се занимава с 

такива въпроси. 

─ Вълчане, Жана е интелигентно момиче. Раснала е и е 

възпитана от баща политик, издигнал се до генерал във 

френската армия. Много е учена и специалността й е: „бита 

и отношенията между хората”. Беят колкото и да е учен, не 

може да се равнява с образованието й. За нея това ще е като 

играчка и ще и направи удоволствие да го свърши. 

─ Дано! – примири се Вълчан. 

 

11. 

Жана беше станала, оправяше леглата и очакваше 

съпруга си да я отведе до банята в долния етаж. Сама не 

смееше да излезе от спалнята и да слезе долу. 

─ Добро утро, мила. Наспа ли се? – поздрави я 

съпругът, върнал се горе, след разговора с Вълчан. 

Жана се извърна, вдигна ръце, опъна тяло и се хвърли 

на врата му с възклика „блаженство”! Той я взе в ръце и впи 

устните си в нейните. 

─ Ще искаш ли да се измиеш? 

─ Не само да се измия, мили. Ако има топла вода, ще 

се изкъпя. Заведи ме долу. 

─ Мила, престои ти да изпълниш много специална 

задача – заговори я Челебията, когато се върнаха в спалнята 

и Жана се уталожи след банята. 

─ Кажи, мили! Откога чакам да ми възложите някаква 

работа, за да не се чувствам, че ви тежа. 

─ Да поседнем! – разположиха се в креслата край 

джемала и Жана го загледа в очакване да чуе задачата, която 

ще й възложат. 

─ Снощи, като разпределиха дружината по къщите 

като Султански низами, - започна да разказва Челебията – 

хората мирно ги посрещнаха и ги приеха, но много се 

изплашили, че това е клопка на Бея: „Вкарвайки като гости, 

във всяка къща въоръжени до зъби Султански низми, през 

нощта цялото село да бъде изклано, без да може някой да 

избяга, както се случило при първото клане, след 

убийството на Бея”. 

Тодор дочул разговора на български между селяните и 

каза това на Вълчан. За да не допуснем да стане някоя беля, 

решихме да се разкрием пред селяните, че не сме турци, а 

дружината на Вълчан. Веднага Вълчан и поп Мартин 

тръгнаха по къщите и направиха това. Тази заран, в дъжда, 

пак двамата обходиха селото, за да видят защо никой не 

идва на закуска и сварили хората весели да закусват по 

софрите заедно с гостите си. 

Сега задачата ни е как да обясним на Бея, че низамите 

не са турци. Тук ти ще помогнеш, като проучиш и разбереш 

какво е настроението на Бея спрямо раята, и как той би 

посрещнал този факт. 

─ Трудно е един фанатик да му кажеш в очите, че си го 

излъгал! – отговори Жана и се замисли. 

─ Но трябва да го направим, Жана! 

─ До колкото разбрах, Беят няма голяма охрана. Може 

със сила да се застави. 

─ Не! Това не бива да става! Рано или късно ние ще си 

отидем и ще обречем селото на гибел. 

─ Мили, когато ти ми чете Султанския ферман, който 

ти е дал Махмуд, ми направи впечатление неограничените 

права, които ти е дал „да можеш да събираш и хора от 

раята”. Защо не представиш въпроса така, че от страх да не 

загинат турските момчета при евентуална среща с български 

хайдути, си освободил турските низами и си наел българи. 

─ Умна си мила! – възкликна Челебията. – Знаех си аз, 

че с тебе ще намерим решение! – скочи и я разцелува. – Ще 

използвам аргумента, че и Емин ага Хасковлията е набирал 

българи във войската като „Кабадаи”! Така ще направим! 

Казах го и на Вълчан! Твоята задача ще бъде да проучиш 

Бея. 

─ С това ще се справя! Беят ме посрещна дружелюбно. 

Кога ще ме заведеш при него. 

─ Още днес, само дъжда да поспре. Но сега да 

помислим за закуската. Готова ли си са слезем? 

─ Сега, да се облека. 

 

12. 

Долу, голямата маса беше приготвена за закуска на 

единадесет души, но храна не беше сервирана. Стопанинът 

посрещна семейството и им посочи местата за тях, като каза, 

че масата е приготвена само за тези, спали в къщата, защото 

конярите си донесли храна отвън и вече са се нахранили в 

стаята до обора. 

─ Моля Ви, поканете и другите да слязат! – помоли 

той. 

Не стана нужда да бъдат канени. Като чули, че се слиза 

по стълбите, Вълчан и поп Мартин извикали и другите, и от 

двете стълбища едновременно слезнаха всички. Стопанинът 

ги покани да седнат около масата, като остави празни трите 

стола ъткъм кухнята. 
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Бабите излезнаха от кухнята развеселени и поздравиха 

гостите, домакинята на френски език, лелята на турски. 

Поднесоха на всекиго по паница топло прясно мляко, а в 

средата на масата имаше, покрита с бяла кърпа, голяма 

тепсия с припечен хляб. Заповядайте, покани домакивът, 

като вдигна кърпата, откри хляба, и седна на стола, 

последван от бабите. 

Закуската премина в добро настроение. Домакините се 

бяха постарали на трапезата да има необходимото за една 

добра закуска на много хора. Не липсваше и сутрешното 

кафе. 

Гостите забелязаха промяна в настроението на 

домакините. Вечерта те ги посрещнаха добре, но по лицата 

им не грееше лъчезарната усмивка, която тази заран сияеше 

неприкрито. Вълчан забеляза и това, че старецът много 

често и продължително се заглеждаше усмихнат в него и 

след това поглеждаше към бабите. „Дали те сами са ни 

разкрили, или са научили от комшиите?” – замисли се той, 

но не каза нищо. 

 

13. 

След закуската Вълчан покани съвета на дружината да 

се съберат в горния салон на разговор, докато дъждът 

премине. 

─ Тодоре, извикай Илия и адютантът ми, да дойдат 

горе! – заръча Челебията, и поведе Жана към стълбата. 

Старецът и двете баби разтребиха масата и се събраха в 

кухнята. 

─ Видяхте ли, ма? Те са! Нали ви казах, че снощи ги 

чух да си говорят на български и аз на български им казах за 

банята. Този с гъстата черна брада, дето седна от другата 

страна на жената, трябва да е Вълчан, войводата им, а тоя до 

него трябва да е попа, защото го видях, как ниско до корема 

си, се прекръсти и си прошепна нещо, помоли се! Това е 

дружината на Вълчан войвода! – отсече стареца. 

─ Но защо са в турски дрехи? – запитаха двете 

отведнъж. 

─ И това ще разберем! Потрайте си! 

 

14. 

Около кръглата маса в горния салон се настаниха: 

Жана и Челебията, откъм спалнята им, Вълчан и поп 

Мартин от едната, а Стамат и Тодор от другата им страна, 

Антонио и Лоренцо, и дошлите отвън Илия и адютанта, 

срещу тях. Край масата още шест стола останаха празни. 

Жана за пръв път участваше в съвета, от което беше 

поласкана. 

─ Имаме да разрешим важни въпроси – започна 

Вълчан, когато висчки насядаха и се умълчаха. – Снощи 

пред селото се разкрихме, но какво ще правим нататък. 

Дъждът, както гледам, скоро няма да спре. Селяните 

разправят, че в този район, като почнат, дъждовете 

продължавали да валят проливни до една и до две недели, с 

прекъсване по един-два дена. Пък и да спре, по разкаляните 

пътища скоро каруците няма да могат да се движат. А по 

високите места, където ние имаме работа, завалявали и 

снеговете. Това е едното, другото е, че такова сгодно място 

за презимуване на дружината, няма да намерим. Селяните 

ни приеха с радост, мандрите са пълни със стока, плевните 

със сено, хамбарите със зърно. Последното, което ни остова 

е как да се справим с Бея? – каза Вълчан и се замисли. 

─ С Бея, ние с Жана ще се справим! Вече обмислихме 

как – обади се Челебията. – Още сега, като поспре дъжда, 

Илия ще впрегне каретата и ще ни отведе до конака. С нас 

ще дойде и адютанта ми Георги. Смятайте го за решено! Вие 

оправяйте другите работи. 

─ Днеска, като обикаляхме с Мартин по къщите, 

видяхме в един двор, че нашите си облекли селските дрехи. 

Ако се задържим в селото, трябва и това да решим. Всички 

ли да се преоблечем или да оставим караул с униформи да 

ни пази, а останалите да си облекат своите дрехи и да 

заживеят като селяни. Челеби, с Бея трябва и това да 

решите. Дали не е по-сгодно в селото да няма голяма войска. 

Да остане само караула, и той да се настани в конака, та хем 

да пази Бея, че и нас от Бея. 

─ Така и ще направим! – съгласи се Челебията, който 

през цялото време превеждаше на Жана, та и тя да мисли по 

обсъжданите въпроси. 

─ Това е най-доброто, което може да се направи! – каза 

Жана и се съгласи да помогне. 

Всички поотделно се изказаха и дадоха своите 

препоръки и накрай решиха, че дружината ще зимува в това 

село. 

─ По каруците имаме достатъчно турски лири да 

заплатим разноските на селото и селяните да позабогатеят! – 

завърши заседанието Вълчан усмихнат. 

─ Бог с нас, да ни помага! Да благослови този дом и 

всички къщи и челядта им, които ни приеха! – помоли се 

поп Мартин, прекръсти се и с кръста благослови домът и 

селото. 

Челебията преведе на Жана. Тя се прекръсти по своему, 

а той направи темането по своята религия. 

Всички около масата се разприказваха. По стълбището 

се тропна и оттам се подаде домакинът. 

─ Дядо, покани и домакинките да дойдат при нас! – 

рече Вълчан. 

Те не дочакаха покана и затропаха бързо по стълбата 

нагоре. 

─ Подслушвали са ни! – прошепна поп Мартин на 

Вълчана. 

─ Опрости им този грях, попе! – засмя се Вълчан. 

─ Заповядайте при нас да се разпознаем! – покани ги 

Тодор на български език, който още снощи се издаде, че са 

българи! 

Домакините развеселени насядаха на празните столове 

и се намесиха в общите разговори. 

─ Вие, заповядайте тук при Жана, че знаете френски  и 

можете да разговаряте двете! – Тодор стана от стола си и 

покани домакинката да седне при Жана. 

Поведоха се общи, весели разговори за селото, за 

хората, за стоката, и за несгодите, които са претърпяли. Не 

разбраха кога дъжда арниса. 

─ Челеби, дъжда спря. Да впрягам ли каретата? – обади 

се Илия. 

─ Добре, Илия. Впрягай! А ние с Жана ще се 

приготвим! 

 

15. 

Прислужникът в конака забелязал, че каретата излиза 

от двора на къщата и обадил на Бея, и той бързо излязъл да 

посрещне гостите. 

Каретата спря точно пред вратата на конака и 

адютантът скочи от капрата, отвори вратата и застана мирно 

докато слязат гостите. Челебията слезе пръв и подаде ръка 

на дамата. 
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─ Бон жур, мадам! – избърза Беят да я поздрави и ги 

покани да влязат. 

─ Бей ефенди, съпругата ми пожела да Ви види и 

лично да Ви благодари за доброто посрещане и 

настаняването ни във великолепната къща, при добри хазяи. 

Тя е във възторг от Вас, че говорите френски и е с 

надеждата, че много ще й е  от полза за науката й, да я 

запознаете с бита и обичаите по земите ни. Тя е завършила 

университет по тази специалност и сега иска да напише 

книга за народите на Европа – обясни на Бея съпругът й 

като се настаниха в кабинета му. 

─ С голямо удоволствие ще направя всичко, каквото 

пожелае. Мене също много ме интересуват отношенията 

между хората и затова ходя и разпитвам и старо и младо, 

как живеят и какво желаят и очакват от живота. 

Между двамата се поведе много оживен разговор, в 

който така се увлякоха, че забравиха за присъствието на 

съпруга. 

─ Жана, няма ли да отегчиш Бея с многото въпроси, 

които му задаваш? – намеси се съпругът, в едно малко 

затишие на разговора. 

─ Какво ти отегчение? Разговорът ни е много 

интересен и за двамата! – отговори вместо нея Беят. – 

Откакто съм в това село, съм зажаднял за събеседник от 

такъв ранг. В Шумла имах трима приятели, един от тях е 

българин, с които можеше да се разговаря по интереси, но 

тук в това откъснато балканско село, не е идвал и няма да 

дойде друг интелигентен човек. 

─ А Вие, как се озовахте тука? – Бей ефенди. 

─ Нали ви казах. Пратиха ме тука да омиря хората. 

Това село, макар и отдалечено, има голямо значение за 

икономиката на целия вилает. С огромните си стада то дава 

на империята много вълна и месо, а мандрите – качествено 

сирене, кашкавал и извара, които оттук заминават направо 

за Константинопол и Виена. Но сега, след изселването във 

Влашко, селото остана без мъже. Колкото и да се мъча да 

помагам, няма ли яка селска ръка да подеме, работата не 

върви както трябва. Само крета в ръцете на женурята. 

Стадата могат за година две да се възстановят, но нямаме ли 

мъже овчари, вятър ги вее. Ти чул ли си някъде жена в 

балкана овчар да бъде? Даже и в песните го няма! – 

довърши Беят и тъжно поклати глава. 

─ Бей ефенди, сега и аз имам да споделя нещо с Вас. 

Както се оказа, дъждът не спря и няма намерение да спира. 

Ние се озовахме в капан и може би ще се наложи да 

зимуваме тук. За щастие обстановката е добра, но искам да 

Ви запозная с моето положение. 

Когато помолих Султана, Аллах здраве да му дава, да 

ми разреши да разведа съпругата си из империята, той ми 

разреши и ми даде за охрана 120 низами. Но като споделих 

това с пашите, Халил паша ме посъветва да не минавам през 

Странджа с турски момчета за охрана, защото там 

върлували български хайдути, и можело, при среща с 

хайдутите, много от тях да бъдат избити. 

─ Знам го, Халил паша! – побърза да се похвали Беят. 

─ Та той ме посъветва да направя като Еминаа от 

Хасково – да разпусна турчетата и да набера наемни 

българи за охрана на кервана. На това се съгласи и 

Султанът, и ето вижте! – той извади Султанския ферман и 

посочи мястото където пишеше, че може да набира войска 

или работна ръка и от раята. Беят се замисли и два пъти 

прочете: „може да набира войска или работна ръка и от 

раята”. 

─ Така и направих. Не беше лесно, но събрах стотина 

души и ги облякох в нови униформи. В кервана носим още 

много нови униформи за из пътя, ако потрябват. Сега искам 

да се посъветвам с вас, дали няма да е по-добре през зимата 

да преоблечем българите в селски дрехи и приберем 

военните, да не плашат селяните. Ще оставя за лична охрана 

само мъжете от караула. Пък напролет, като потеглим, да 

облекат военните. 

Беят се позамисли. Погледна Челебията право в очите и 

рече: 

─ Съгласен съм, но при едно условие. Ако някой от 

момците или от мъжете, защото в селото има и млади 

вдовици, се влюбят едни други, мъжете да се оженят и да 

останат да живеят и да работят в селото, пък ти ще си 

набереш други. 

─ Съгласен съм! – без да му мисли отговори Челебията. 

─ Събличайте ги тогава! Така най-сетне това село ще 

се оживи и поминъкът му ще се подобри! Аллах ми 

помогна! Знаете ли как се молех дъжда да не спре, та да 

останете в селото, та белким някои от мъжете се влюбят и 

останат тука. 

─ Благодаря Ви, Бей ефенди за съвета, пък може и на 

сватби да поиграем тази зима! 

─ Мили, стана късно за обяд, да оставим Бея спокойно 

да се нахрани, пък през зимата ще имаме много време за 

срещи и разговори – каза Жана, разбрала, че мисията им е 

изпълнена. 

Пред конака Илия с каретата ги чакаше. Адютантът 

отвори вратата и застана мирно. Беят ги изпрати до 

външната врата. Сбогува се с ръкуване. Пожела им приятен 

обяд и им обяви, че по всяко време е готов и с желание ще 

очаква разговорите с Жана. 

 

16.  

Вълчан с нетърпение очакваше връщането на каретата 

от конака. Не го сдържаше на едно място. Често излизаше да 

се разходи по двора и питаше коняра, оставен пред портите 

да наблюдава за каретата и да отвори вратите на двора. 

─ Още са там, Войводо. Не са тръгнали! – беше 

отговърт на коняра и Вълчан се прибираше в салона ядосан 

и изливаше яда си върху попа. – Какво правят толкова време 

при тоя крастав бей? Толкова ли не могат да му кажат две 

приказки и да си тръгнат насам? 

─ Вълчане, успокой се! Може Беят да се е запънал и те 

да го увещават, да се съгласи. 

─ Ха! Увещават! Колко му е да го пратя при другия 

бей, а ние да си прекараме зимата спокойни. 

─ През зимата ще сме спокойни, но какво ще стане 

след нас, когато си тръгнем, помислил ли си? 

─ Та нали затова се съгласих да му се кланяме. До сега 

на турчин и салям не съм давал! 

─ Ама не си бил вързан в капан, както сега дъждът ни 

прискрипа! 

─ Войводо-о, идат! – провикна се конярът от двора. 

Вълчан и попа се спуснаха да ги посрещнат. Каретата 

влезе в двора и спря пред вратата на къщата. Вълчан 

нетърпеливо, още в движение отвори вратата и запита: 

─ Какво стана? Разбрахте ли се? 

─ Разбрахме се и то чудесно, но почакай да слезем! Ще 

ти разправяме! – отговори Челебията. Слезе и подаде ръка 

на Жана. Вълчан и попа тръгнаха след тях и ги последваха 

до горния салон. 

─ Казвай, казвай! – нетърпелив беше Вълчан. 
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─ То не е за казване с една дума! Седни да не паднеш, 

като чуеш какво Жана успя да направи! 

Всички насядаха по местата си около масата, в 

очакване да чуят какво е направила Жана. 

─ Беят ни посрещна вежливо – започна да разказва 

Челебията – Като се настанихме в кабинета му, 

благодарихме му за доброто посрещане и настаняването ни 

по къщите при добрите стопани. Жана започна един дълъг 

проучвателен разговор, от който разбрахме, че Беят има 

добро отношение към българите. Сам той в Шумла имал и 

приятел българин, с който много се разбирали - тука бил 

изпратен да умири селяните и да помогне на селото да 

възстанови стадата си, които били от голямо значение за 

икономиката на империята като източник на вълна, месо, 

сирене, кашкавал и пр. 

За да постигне това, Беят възстановил селският дюкян, 

заредил го със стоки, и кафенето отворил, в което се срещал 

и сприятелявал, най-напред със старците и постепенно с по-

младите мъже, останали в селото, които не били много. 

Голяма била грижата му, че селото останало без мъжка 

работна ръка. Цялата работа тежала на ръцете на жените и 

младите замомили се момичета, а в селото няма момци за 

тях. Като разбрахме какво е становището му за селото и 

хората, аз се намесих в разговора. Разказах му защо и как 

съм сменил турските низами с българи и му показах 

фермана на султана да прочете, че ми разрешава да набирам 

за войска и за работна ръка хора и от раята. Беят два пъти 

прочете писаното и се замисли. Тогава го помолих за съвет, 

дали няма да е добро да свалим униформите на българите 

низами, да не плашат селото и да ги облечем в селски дрехи. 

Беят дълго мисли и накрая рече: „Съгласен съм, но при едно 

условие. Ако някои от вашите момци или мъже, се залюбят 

с момите в селото или с младите вдовици, веднага да ги 

оженим и да останат да живеят и да работят в селото”! 

Съгласих се без да му мисля – завърши Челебията разказа 

си. 

─ С това трябваше да почнеш! – упрекна го Вълчан. – 

А не да ни държиш в напрежение толкова време. 

─ Но тогава нямаше да чуеш и прецениш каква е 

заслугата на Жана в проучването и подготовката на Бея, за 

да вземе това решение! – оправда се Челебията с чувство на 

гордост, че младата му съпруга е постигнала това и 

допринесла полза за дружината. 

─ Попе, да тръгваме веднага, да оправим работата в 

селото! – рече Вълчан и стана от мястото си. 

─ Къде тръгнахте? – засече ги старецът на изхода. – 

Ние сме готови за обяда. Чакахме ви! 

─ Вие обядвайте! Ние с попа ще хапнем нещо, като се 

върнем! – отговори му Вълчан и се втурна след попа по 

селото. 

 

17. 

От къща на къща, Вълчан и попа обходиха цялото село 

и внасяха радост и веселие на стопаните. Поп Мартин 

правеше по малък молебен и осветяваше домовете. На 

много места мъже и жени го молеха, като остават в селото, 

той да отвори черквата и да почне да служи в нея. 

─ Черква имаме, а поп си нямаме. Няма кой децата ни 

да кръщава и умрелите да опява, та неопростени ги 

погребваме. За сватби да не говорим, че последната беше 

преди три години и то в чуждо село, далеч от тука – 

увещаваше го една старица, която беше приютила в дома си 

петима, с две каруци и пет коня, че в голямата й празна 

къща живеела сама. ─ Ключа на черквата е у мене, дядо 

попе, мога веднага да я отворя. 

Попът й обеща, че и това може да стане, но сега бърза 

да свари и по другите къщи. Докато попа се молеше в 

домовете, Вълчан на двора се оправяше с мъжете: 

─ Униформите и оръжието ще скътате на сигурно, но 

лесно за намиране място, което само вие да си знаете и при 

нужда да можете бързо да се преоблечете – нареждаше той. 

─ Чуете ли в селото пушка да гръмне, веднага грабвате 

оръжието и се притичвате на помощ. Оттук нататък, вие сте 

членове на семействата, в които ще живеете, и ще поемете 

издръжката за храната на цялото семейство, независимо от 

това колко са членовете му. 

Издръжката ще е за сметка на дружината. Парите ще 

получавате от Тодор. Имаме достатъчно, да изхраним и 

цялото село. Поне през зимата ще е така, а за по-нататък, ще 

видим – даваше той своите заповеди и напътствия. 

До преди смрачаване „войската” изчезна от селото и по 

улиците започнаха да се мяркат мъже. Някои даже се 

появиха и в дюкяна да пазаруват, за почуда на бакалите, 

откъде са се взели в този дъжд. 

При срещата си с Тодор, когато се завърнаха от селото, 

Вълчан му нареди: „За постоянен караул на дружината, да 

подбере петнайстина души от по-възрастните хайдути, 

които си имат семейства по селата, които на смени да 

дежурят из селото”. 

Последни свалиха униформите тези от богатските 

къщи. С униформи останаха: Челебията с адютанта си, 

Вълчан – като помощник на Челебията, под името Мустафа, 

Тодор, като началник на караула и хората от караула. 

На другия ден, Челебията и Жана пак посетиха Бея в 

конака. Челебията му докладва за направеното и за това, че 

хората в селото останали доволни. 

─ Моите хора ще им помагат в селската работа. За 

благодарност и отплата за гостоприемството, аз поемам 

разноските за храната на целите семейства, в които има 

настанени мои хора, те не трябва да тежат на бедната кесия 

на селяните – каза му Челебията. 

─ Но това са много средства! – изненада се Беят. 

─ Не се тревожете, Бей ефенди! За да предприема 

такава дълга разходка из империята, с толкова много хора, 

които ще трябва да се хранят, аз предварително съм си дал 

сметка, че това ще струва много пари и съм си осигурил 

кредит по големите градове, да получа пари, ако това, което 

нося със себе си, не ми стигне. Аз, пък и моята съпруга във 

Франция сме богати хора. 

─ Много ще бъда доволна и ще се радвам, ако, като се 

приберем в Париж, Вие ни дойдете на гости, Бей ефенди. Аз 

ще ви оставя адреса си, когато си тръгваме оттук. В Париж 

ние имаме голям замък, край Сена. Ще поема и пътните Ви 

разноски до Париж и обратно. – Жана покани Беят да им 

гостува и смени темата на разговора. 

─ С голямо удоволствие ще Ви гостувам. Аз съм бил в 

Париж и познавам града! – отговори Беят, и започнаха да 

споделят впечатленията си от разните обекти, които беят 

беше посетил, и Жана му допълваше познанията с 

подробности. Разговорът продължи дълго и изцяло измести 

този за престоят им в селото. 

─ Жана, през дългата зима ще имаме много дни за 

срещи и разговори с Бея, тук в конака или на кафе в къщата, 

където сме настанени. Да не му губим времето сега! Ще 

закъснеем за обяда! – намеси се съпругът й. 
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─ Аз тук нямам кой знай каква работа, но Вас може би 

Ви чакат за обяд – отговори Беят. 

─ Ха, Бей ефенди, щях да забравя да Ви питам. Няма 

ли да е по-добре, военният караул, който ще оставя, да бъде 

настанен тук в конака, или в някоя къща близо до него? така 

и Вие ще можете да го ползвате и да го наблюдавате! – на 

излизане от конака, заговори Челебията. 

─ Колко души са? – запита Беят. 

─ Шестнайсет, с началникът им. 

─ Тук, в конака няма място за толкова хора, но до него 

има специална къща за тази цел. Сега е празна – отговори 

Беят, и запита: - Къде ще се хранят? 

─ Това ще решим после! 

─ Аз ще наредя къщата да се отвори и почисти. От утре 

ще можете да настаните караула там! – отговори Беят, като 

се сбогуваше. 

─ Много Ви благодаря! – каза Челебията, като се 

ръкуваха, и влезе в каретата. 

 

18. 

Когато се върнаха в къщата, обядът беше готов, всички 

бяха насядали около масата в долния салон и водеха оживен 

разговор. Разменяха впечатленията си от проведената 

промяна на облеклото. Поп Мартин разказваше на 

домакина, че са го молили да отвори черквата и да служи в 

нея. 

─ Това трябва да го направиш, Отче! От много години 

тази старинна черква стои затворена – увещаваше го 

старецът. – Беят, дето селяните го утрепаха, искаше да я 

събаря и на нейно място да направи нова Джамия, но 

селяните не му позволиха. Тогава Беят остави сградата, но 

заключи черквата и прогони старият поп, който от мъка 

умря в друго далечно село. Беят посегна на религията на 

хората и селяните му видяха сметката, утрепаха, го, макар 

това да струваше много на селото. По-късно, когато селото 

остана без хора и стадата намаляха, отгоре усетиха какво са 

загубили, и ни пратиха този бей да умири хората. Отстрани 

изглежда, че е харен човек, но не му знаем какви са му 

кроежите и затова селото много се изплаши, да не би това да 

е негова клопка, когато той разпределяше, уж като гости, 

във всяка къща въоръжени низами, та за една нощ да ни 

изколи всичките. 

Черквата отвътре е изписана и олтарят й е резбован! 

Много е хубава черквата, ще я видиш! Малка е, но за селото 

е добра. Може и сватба да се направи в нея. 

─ Утре ще я видя! Бабата, която държи ключа, искаше 

още сега да ми я отвори, но нали бързахме да сменим 

дрехите. 

─ Каретата се връща! – каза домакинята, влязла от 

двора в салона. 

Всички скочиха, да ги посрещнат и да чуят за 

станалото в конака. 

─ Караул ще има и ще спи в специална къща до 

конака! – съобщи Челебията още от вратата, като влизаше в 

салона и с това отговори на всички въпроси. 

─ Заповядайте на трапезата, че обядът ще изстине! – 

покани домакинята. 

─ Най-напред да се измием! – каза й Жана и тръгна 

към банята, последвана от съпруга си. 

Менюто за обяд, поради Богородични пости, беше 

постно, но обилно и много вкусно приготвено. Всички 

останаха доволни и благодариха на домакините, но никой не 

бързаше да става от масата. Очакваха, че Челебията 

подробно ще им разкаже за срещата си с Бея, пък и нямаха 

друга спешна работа. Когато разтребиха масата и поднесоха 

кафето, Вълчан се обърна към стопанина: 

─ Дядо Никола, гостенското е до тук! Три дни стигат! 

─ Защо? Какво е станало? – разтревожено запита той 

─ Какво не ви хареса? – обадиха се бабите 

едновременно и по-разтревожени от дядото. 

─ Няма нищо лошо! – успокои ги Вълчан. – Всичко е 

от хубаво по-хубаво! Но ние ще стоим тук цяла зима и сме 

цяла сюрия хора. Не можем да се оставим на ръцете на тези 

добри и красиви бабички, пък сме и хора, които ядем по 

много и не бива да сме на ваши разноски. 

─ Но ние имаме много! – пак заедно отговориха 

бабите. ─ Мандрите са наши и са пълни със стока, а сега, 

като мине Богородица, ще свалят и шилетата от балкана. 

Имаме с какво да ви нахраним! 

─ Знам, че вие имате много! Да даде Бог и повече да 

имате, но ние искаме да си го купим това, което ще изядем, 

и да си платим да ни го сготвят, или нашите готвачи да 

свършат тази работа! – продължаваше Вълчан – Не бива, 

Вие стопанките на този хубав дом, да сте и готвачките в 

кухнята. 

─ То за кухнята! – поуспокоиха се бабите. – За кухнята, 

преди да се разтури селото, ние имахме четири жени, по две 

за всяка къща, но сега като останахме сами, освободихме ги. 

─ Къде са тези жени? Живи ли са? – запита Вълчан. 

─ Живи са! Двете са ни комшийки, а другите две са от 

горната махала. Сега живеят при децата си. Двата сина на 

комшийката са овчари при овцете ни, а другата има четири 

дъщери, които работят на мандрата в селото. Другите две не 

са женени, млади са. 

─ Съгласни ли сте да ги извикаме? Ние ще им плащаме 

за работата. 

─ Съгласни сме! – отговориха бабите. – колю ще ги 

доведе. 

─ Така, с кухнята работата се оправя. Сега за конете! – 

Сеното и зобта, която ще изядат, ако вие имате, ще ги купим 

от вас, ако нямате, ще купим от селото. Конегледачи си 

имаме. Паричните въпроси ги оправя Тодор, към него ще се 

обръщате. За попските въпроси си имаме поп Мартин, а за 

всичко друго, ще питате мене! 

─ Маро, каква стана тя? Уж са ни гости, пък всичко ще 

си плащат, като на хотел – зачуди се стопанката. 

─ Така е, Софке! Прави са хората! Ще стоят тука цяла 

зима! Ние двете няма да можем да издържим. 

─ А сега да чуем какво ще ни разкаже Челебията за Бея 

и конака! Как Беят се съгласи, за караула да даде къща? 

─ Умен е! Затова даде къщата, макар, че и в конака има 

място и можеха да спят петнайси души. А сега, хем няма да 

му пречат в конака, хем ще има контрол върху тях, като 

къщата ще обслужват негови хора. 

─ Дядо попе, наближава Богородица! – подхвана 

разговор старецът. 

─ Знам! – отговори поп Мартин. 

─ Ама не знаеш какви сборове са ставали в нашето 

село на този празник! Траяли са по три дни, че и повече. Чак 

от градовете и от Шумла са идвали сбораджии да похапнат 

чеверме. Що шилета сме клали на този ден, що вино се е 

изпило по салашите, а след празника, попа не можеше да 

смогне на сватбите. 

Отвори я, дядо попе! Отвори черквата, да могат на 

празника хората да се съберат на мегдана пред нея, пък 

може и хоро да му друснат. От овчарите в балкана имаме 
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добри кавалджии! Те ще дойдат, като свалят шилетата, дето 

ги карат на касапите в града. 

─ Ще я отворя! И ще я подготвя за празника! – 

отговори поп Мартин. – Само дано Беят да не се противи! 

─ С Бея Жана ще се справи! Нали му влезе под кожата! 

Тя ще го доведе и на сбора, заедно да погледат хорото. 

Коста с гайдите и кавалите ще свирят – обади се Вълчан, 

дочул разговора. – а за шилетата, няма да ги карате в града! 

Ние ще ги купим всичките и чевермето ще е без пари за 

хората от селото и за гостите им! – добави Вълчан. 

─ Бог да те поживи, Войводо! – благослови го 

старецът. 

Жана много се зарадва, когато Челебията й преведе за 

какво става дума, че ще присъства и види с очите си селски 

сбор. Тя не можеше да си представи какво представлява 

това „селски сбор”. 

─ Ще го видим на празника! – отговори й съпругът й. 

─ Селяните ще те благославят, Войводо, че отваряш 

черквата и възстановяваш сбора – благодари му старецът и 

се договори с поп Мартин след обяд да отидат да отворят 

черквата. 

─ Няма да я отваряте, преди са сме се договорили с 

Бея! – намеси се Вълчан. – Първо Жана ще отиде при него и 

ако се съгласи, тогава ще я отваряте! – нареди той. 

След като си починаха от обяда, Илия впрегна каретата 

и ги отведе в конака. Направи им впечатление, че Беят пак 

ги чакаше отвън пред вратата. 

─ Това означава, че къщата е под постоянно 

наблюдение и се следи кой влиза и излиза от нея! – обясни 

Челебията на Жана, като отговор на учудването й. 

Както обикновено Беят ги посрещна и ги покани в 

кабинета си на следобедното кафе. Жана първа поде 

разговора и обясни на бея, че научила за съществуването на 

старинна черква в селото, цялата зографисана и с резбован 

олтар, което много я интересувало, и го помоли, дали може 

да влезе в нея и да я разгледа. 

─ За тази черква и аз съм чувал, но не съм влизал в нея. 

Беят преди мене е искал да я събаря  да гради джамия, но 

цялото село се събрало и направило кордон около черквата 

и не му разрешили да я бута. Тогава Беят прогонил стария 

поп и заключил черквата, което му струвало живота. Сега и 

аз ще дойда с Вас да я разгледам. 

─ Да отидем заедно, с каретата, Бей ефенди! – 

предложи Челебията. 

─ Съгласен съм! – рече Беят и стана да тръгват. 

В каретата Жана предложи на Бея бащиното си кресло. 

Съпругът седна в своето, а Жана се настани на седалките зад 

тях. 

Докато обърнат каретата и стигнат до портата на 

къщата, Челебията обясни на Бея, че в едно село срещнал 

един опърпан поп, без църква, и по молба на облечените 

като низами българи го взел в кервана, като и него го 

облякъл с военни дрехи. 

─ Да го вземем и него, Бей ефенди, че като поп ще 

може да ни обясни някои подробности по фреските и 

резбите по олтаря. 

─ Къде е той? Да го вземем! – каза Беят, заинтригуван, 

че и поп си водят с кервана. 

─ При нас в къщата! Илия, спри пред портите! – 

подвикна на кочияша, а на адютанта нареди да отиде да 

извика попа и стареца да ги води. 

Четириконната карета премина посред селото и спря 

пред входа на черквата. Дядо Никола отиде да извика бабата 

с ключа, а другите заоглеждаха черквата отвън. Жана 

забеляза, че горната част на камбанарията е съборена, а 

надолу беше съвсем здрава и запита, на френски, Бея „Защо 

това е така”? 

Беят малко се смути от въпроса, но отговори: 

─ Това е дело на бившия Бей. Турската религия, по-

право фанатиците мюсюлмани, не позволяват православните 

храмове да имат по-високи части от джамията до тях. Затова 

Беят заповядал да се събори купола на камбанарията и 

височината й да се изравни с покрива на черквата. Така той 

започнал борбата си срещу християните, като посегнал на 

религията на българите, и знаете края му. Научих, че 

селяните са спасили камбаната и са я скрили в черквата, 

която Беят наредил да заключат и да не пускат никого в нея, 

а старият поп прогонил от селото. 

Бабата дойде със запалена свещ в ръце и отключи 

вратата, обкована с железни шини. Влезе и запали още 

няколко свещи по свещниците, за да се освети черквата. 

Жана се изненада от красотата на резбования олтар и 

започна да разглежда рисуваните икони по него и по 

стените. 

─ Мили, това са художествени произведения от много 

висока класа! – сподели тя със съпруга си. – Погледни тази 

женска глава! Та тя съперничи на Леонардовата мадона! 

Ами този Христос тук. Погледни какво изражение имат 

очите. Каква вътрешна подтисната мъка има в тях. Ами тези 

двамата тук в цял ръст. 

─ Това са братята Кирил и Методи, създали 

българската азбука – обясни поп Мартин, застанал зад нея и 

забелязал, че Жана се е загледала в тях. Челебията преведе 

обяснението на попа. 

─ Каква мъдрост е изписана в лицата им! – възхити се 

Жана. – Мили, искам да се запозная с тази азбука и да науча 

езика на българите, за да мога да вникна във философията 

на тези хора. Тук се крие дълбока култура! 

─ Ще имаш достатъчно време и възможност да 

направиш това, мила. Тази година зимата ще бъде дълга за 

нас и затворени в къщата, няма да имаш друга работа освен 

да пишеш и да учиш българската азбука и език. Но сега да 

не губим време – той се наклони и й прошепна в ухото: 

„Погледни Бея, как се е заплеснал по резбите и иконите на 

олтаря”! Жана погледна към него и видя как Беят си свали 

феса и го смачка в ръцете си. Челебията се приближи към 

Бея и му заговори: - Бей ефенди, Жана много благодари за 

разрешението Ви да се отвори черквата, и да я разгледа 

отвътре. Тя е доволна от това, което видя! 

Беят бавно се извърна, погледна го право в очите и 

рече: 

─ Вие нали имате поп с кервана? 

─ Имаме, Бей ефенди. Той е тук с нас. Ето го! 

Беят се загледа в поп Мартин, който освен по брадата, 

която носеха и други от кервана, по нищо не личеше, че е 

поп и го запита: 

─ Ти ли си попа? 

─ Аз съм, Бей ефенди. 

─ От днеска оставям черквата отворена и ти ще 

служиш в нея, докато намериш друг поп да те замести, ако 

искаш да си вървиш с кервана! С тази черква, селото трябва 

да има и поп. 

Поп Мартин остана като вцепенен. Думите заседнаха в 

гърлото му. Той се помъчи да каже нещо, но не можа и звук 

да издаде. 

─ Разбра ли какво ти казах? – повтори Беят. 
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─ Разбрах, Бей ефенди! Ще служа! – измънка попа, не 

можещ да се ориентира „Турски Бей ли стои пред него, или 

архиерейски свещеник”! 

 

Когато всички си тръгнаха с каретата, поп Мартин 

остана в черквата с бабата, да провери състоянието й, и 

каквото му трябва, да го набави за първата му служба в 

неделя, седмица преди празника на Богородица. 

─ Отче, имаш ли одежди за службата? – запита го 

бабата. 

─ Само едно опърпано расо имам и кръста от който не 

се разделям – отговори попа с горчилка на гърлото. 

─ Отче, тук имаме всичко! Тъкмо, когато чорбаджиите 

на къщата, в която сте се настанили, бяха купили от 

Цариград нови одежди за стария поп, Беят го прогони от 

селото и одеждите останаха при мене. Аз съм ги запазила! 

Довечера ще ги приготвя и утре ще ги донеса в черквата. 

Имаме и нов златен кръст. Купи го другия чорбаджия, на 

къщата до конака. 

─ А Евангелие имате ли, че моето е окъсано и 

повечето, което трябва да се чете, го карам наизуст, само 

държа евангелието пред очи. 

─ И евангелие имаме! Не е ново, но е здраво! – успокои 

го бабата. – Утре е събота, ти кога ще дойдеш? Аз отрано ще 

измета и проветря черквата. Ще донеса и свещи. Имам цял 

пакет! Скрих го вкъщи когато беят прогони попа, пък ако 

потрябват повече, в селото имаме две жени, които леят 

свещи. Имаме в село и няколко къщи, които имат пчелини в 

Балкана. От тях си купуваме мед и восък за свещите. 

─ Ще дойда рано. Сега да вървя да разправя на Вълчан, 

какво е станало тук. 

 

Когато изпратиха Бея до конака и се прибраха в 

спалнята си да починат преди вечеря, Жана не легна и не 

седна дори. Заразхожда се из стаята и мачкаше пръстите на 

ръцете си. 

─ Мила, какво ти е? Да не си зле? – разтревожи се 

съпругът й. 

─ Нищо ми няма, мили! Просто съм напрегната от 

мисли! Каква черква? С каква вещина и умение са 

изрисувани фреските! Имаш ли представа в коя година е 

било това? 

─ Нямам никаква представа, но при всички случаи това 

е преди падането на България под турската власт, а това е 

повече от пет века, защото черквата е била построена много 

преди идването на турците. 

─ Повече от пет века?... Такава висока култура?... 

Такива художници?... Та това е по-висока култура от 

Френската по това време, мили!... изумена съм! Това е 

много преди Леонардо да Винчи! А такъв усет, такова 

майсторство на тези художници! Това заслужава голямо 

внимание, мили! Тази зима аз ще изследвам тези фрески и 

дърворезбата на олтаря! 

─ Ще имаш много време, мила, а сега се успокой и си 

почини, че ще трябва да слизаме за вечеря. Ела легни при 

мене! 

─ Ще поседна в креслото! Не ми се ляга! – и се обтегна 

в удобното меко кресло. 

 

19. 

Всички бяха заели местата си около масата, и готови за 

вечерята, водеха оживен разговор и коментираха отварянето 

на черквата и случилото се в нея. Семейството се настани до 

тях и се включи в разговора. От кухнята излезе домакинята, 

придружена от четирите жени, които дядо Никола беше 

довел, когато стана дума за тях и от днеска след обяда 

почнали работа. 

─ Това са жените, които ни обслужваха, когато мъжът 

ми беше жив – представи ги домакинята и назова имената 

им. Стоянка и Елена – посочи ги – по възрастните са 

готвачките в кухнята, а Радка и Сийка – те по ред се 

поклониха с реверанс, което показа, че са добре обучени, - 

ще сервират храната и ще обслужват къщата. Те с радост се 

отзоваха и заеха местата си. Всичко в къщи и работата им е 

позната. Надявам се, че ще останете доволни. 

─ А сега да видим какво са ни сготвили, старите ни 

нови готвачки – каза дядо Никола, седнал на мястото си. 

Жените усмихнати се поклониха и влязоха в кухнята. 

─ Простете, че ние още не сме се представили, - 

продължи домакинята, - Аз съм София, Софи ми викат 

близките, а етърва ми се казва Мария – Мара я назоваваме – 

довърши тя и двете се поклониха и седнаха на местата си 

край масата. 

От кухнята излезнаха двете, спретнато облечени в 

униформи, камериерки и започнаха да сервират. Най-напред 

поднесоха на Жана и съпруга й, след това на Вълчан и попа, 

и продължиха по ред на останалите. Радка изнасяше от 

кухнята храната на поднос, а Сийка я сервираше по масата. 

Жана не отделяше очи от камериерките и с голямо внимание 

следеше сервирането, не скривайки възхищението си от 

обстановката, в която ще преживее тази зима. 

─ „Дядо попе” – за пръв път, Челебията, така се обърна 

към него – предстои ти още една сериозна работа! – всички 

обърнаха очи към него, да чуят каква е работата. – Жана 

иска да се запознае с Българската азбука и да научи 

български език! – продължи той. – Смятам,, че ти си най-

подходящ за тази работа! 

─ Защо той ще я учи? – прекъсна го домакинята Софи. 

– Аз преди да се оженя, в Шумла бях учителка по български 

език и история на България! Аз ще я уча! Още повече, че 

знам и френски и ще мога добре да й обяснявам, докато 

почне да разбира и говори на нашия език. 

─ Дядо попе, „изядоха ти хляба”! – подметна някой, и 

всички се разсмяха. 

Веселието на масата продължи до края на вечерята. 

Главното в разговорите беше поведението на Бея и 

отварянето на старата черква. Накрай всички си тръгнаха 

към леглата с добро настроение. Най-доволна беше Жана, че 

се намери учител, който да я научи на езика на този, с 

дълбока древна култура, народ. 

Поп Мартин сън го не хващаше от мерак, че след 

толкова години му се отдава възможност пак в черква да 

служи, и то в старинна зографисана черква, с нови попски 

одежди и златен кръст. Дълго време се въртя в кревата 

докато позадряма, но сутринта се събуди рано. Като видя в 

банята, че казанът е пълен с топла вода, макар, че снощи се 

къпа, три пъти си изми главата и краката, та чист да влезе в 

олтаря. 

─ Дядо попе, къде така рано си се разбързал? – срещна 

го дядо Никола на двора. 

─ Бързам да отида да отворя черквата да се проветри и 

да пообера паяжините по иконите! – отговори му попа и 

излезе от двора. 

Като наближи черквата, отдалеко видя, че край нея се 

тълпят много хора и ускори стъпките. Позна ги! Момците 

бяха от дружината. 
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─ Какво правите тук? – запита той, преди да им рече 

добро утро. 

─ Дядо попе, снощи като научихме, че Беят е отворил 

черквата, веднага се договорихме да дойдем рано да я 

почистим и да изметем мегдана пред нея. Но като дойдохме 

тук, видяхме, че бабата е събрала много жени, които бършат 

иконите и метат черквата. Ние обрахме паяжините по 

високото и сега излязохме да почистим и мегдана пред нея, 

че може и пеено хоро да му друснем. 

Поп Мартин наведе глава засрамен, че други са го 

изпреварили. Прекръсти се и влезе вътре. Направи две-три 

крачки и се спря захласнат. Резбованият олтар и иконите по 

него блестяха, осветени от малкото свещи, запалени на 

свещниците пред тях. Жените го видяха и се струпаха пред 

него, с желанието да го поздравят и да му целунат ръка. 

─ Дядо попе, - заговори го баба Пенка, която държеше 

ключа на черквата. – Вестта, че Беят е отворил черквата, 

още снощи се пръснала по цялото село и тази заран 

комшийките ме събудиха да дойда да я отворя, за да я 

почистят. След тях дойдоха и момците, които обраха 

паяжините по високото и избърсаха горните икони. Сега 

отвън почистват мегдана пред черквата и около нея, та да е 

чисто, когато утре цялото село се събере на първата служба, 

след толкова години. 

─ Благодаря ви! – рече поп Мартин, прекръсти се и 

предостави ръката си да бъде целуната от всички жени. 

─ Дядо попе, ела да ти покажа и одеждите, които 

снощи опънах и сега съм окачила да се изправят гънките им, 

и го поведе към олтаря. 

Поп Мартин, мълком тръгна след нея. Изненадите му 

бяха толкова много, че не можеше да определи на коя първа 

да се спре. 

─ Вярвам, че ще ти станат, защото и стария дядо поп 

беше на ръст като тебе – продължаваше да обяснява баба 

Пенка на застаналият пред окачените одежди, захласнат от 

тях поп. 

─ Да Ви помогна да ги облечете – продължаваше да 

говори бабата, като в олтаря тя смени обръщението от „ти” 

на „Ви”. – И кандилницата съм приготвила! Вънка в мангала 

жарта е готова. Смятам, че първо Вие ще трябва да осветите 

черквата и да я прекадите с тамян, за да я очистите от зли 

сили, преди миряните да влязат в нея. 

Баба Пенка, служила дълги години н черквата, 

познаваше всички ритуали и знаеше наизуст молитвите и 

четенията, които се правят за всеки ритуал. Поп Мартин 

разбра това и се остави под нейно ръководство. Свали абата 

и се приготви да облече одеждите. Бабата последователно 

му подаваше, кое след кое да облече и внимаваше дали 

правилно е облечено и да няма гънки, или нещо запретнато. 

Най-после, тя извади от едно чекмедже златният кръст и му 

го подаде. Поп Мартин посегна да го вземе, но отдръпна 

ръката си. 

─ Постави го на масичката, с моя кръст да го осветя и 

тогава ще го взема1 – Попа извади своя кръст от вътрешния 

джоб на потурите, където го криеше при срещи с неверници. 

Бабата остави кръста, грабна кандилницата и се затича да я 

напълни с жар. 

Бабата се върна с пушещата кандилница, подаде я, като 

му целуна ръката и извади евангелието, което криеше при 

кръста. 

Поп Мартин се прекръсти с молба Бог да му помага и 

започна молебена от златния кръст. После го взе, като 

остави своя и започна освещаването на черквата. От олтаря 

излезе в черквата и не остави място и икона не прекадена с 

тамян. Дъхът на черквата се промени. Тамянът прогони 

тежкия мирис на мухъл и спарено и го смени с 

благоуханната миризма на тамяна. В черквата стана приятно 

да се диша. 

Първите богомолци в новоосветената черква на 

съботната сутринна литургия, бяха жените и момците от 

дружината на Вълчан, дошли да я почистят. Поп Мартин с 

голямо настроение изнесе литургията и сам се удиви от 

плътния си глас. Черквата имаше великолепна акустика. 

Пеенето еднакво се чуваше по цялата черква. 

Научили, че черквата е отворена и може да се посети, 

до свечеряване, всички жени от селото се извървяха да 

запалят по свещица, и за благодарност да целунат ръка на 

попа. Момците на Вълчан сковаха скеле, окачиха камбаната 

и за вечернята звукът й огласи селото. През целият ден поп 

Мартин не свали черковните одежди и не хапна нищо. 

─ Не искам да оскверня одеждите, а не бива да ги 

свалям. Жените искат да видят свещеника, да ги благослови 

и да му целунат ръка – отговори той на баба Пенка, на 

поканата й да похапне нещо, което тя беше приготвила за 

обяд. 

Когато затвориха черквата и се върна в къщата, Вълчан 

го срещна на двора, излезли с Тодор да оправят нещо в една 

от каруците. 

─ Защо се забави толкова? Чакахме те за обяд! 

─ Вълчане. Черквата е чудесна! Такава зографисана не 

си виждал, а сега, като я почистиха бабите и нашите момци 

лъснаха иконостаса на олтаря, стана като нова! Сутринта 

отслужих литургия и през целия ден съм посрещал жените 

от селото, дошли да запалят свещица и да целунат ръка на 

попа в черквата. 

─ Не огладня ли? Имаше ли нещо да хапнеш? – запита 

го Тодор. 

─ А бе, какво ти огладняване! Душата ми се напълни 

като чух гласа си още в празната черква. Първата литургия 

изнесох пред жените и момците дошли да я почистят. За 

утре жените казаха, че всички от селото ще дойдат на 

сутрешната литургия. Тогава  и нашите ще дойдат, да се 

опознаят едни-други. 

─ Как ти станаха одеждите? Облече ли ги? 

─ По мярка ми са Тодоре! И старият поп бил като 

мене! 

─ Хайде влизайте вътре, че ни чакат за вечеря! – рече 

Вълчан – пък утре и аз ще дойда. Скоро в черква не съм бил! 

Разговорът на вечерята се въртеше все около 

отварянето на черквата и историята по затварянето й от Бея. 

Софи, вече освободена от шетане, беше седнала до Жана и 

на френски й превеждаше разговорите, като ги допълваше 

със свои разсъждения и отговаряше с подробности на 

въпросите на Жана по обсъжданата тема. 

 

20. 

В ранното неделно утро прозвуча камбанният звън и 

ехото от околните възвишения го разнесе по цялото село, 

проснало се по дефилето на малката рекичка. 

Поп Мартин, с помощта на баба Пенка, се подготвяше 

за службата. Когато облече одеждите и си направи 

молитвата, той погледна в черквата и се изненада, че тя 

беше пълна с жени, стаили дъх в очакване да видят новият 

си поп. Съседката на баба Пенка, която й помагаше в 

черковните работи и отливаше свещите, донесе пълна 

тепсия с нафора, за да се освети при литургията. 
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Жана, като разбра на закуската, че поп Мартин рано е 

отишъл в черквата, и че днес ще има неделна служба, 

пожела и тя да отиде, да присъства на литургията и на 

спокойствие да разгледа черквата. Челебията нареди на 

Илия, като се нахрани, да приготви каретата и каза на Жана: 

─ Мила, тази служба не е като вашите. Тук 

православните миряни стоят прави и слушат молитвите на 

свещеника. 

─ Мили, нима забрави, че сме венчани от православен 

поп и с това сме приели в сърцата си тази религия. Искам да 

отида. 

─ Ще отидем, мила! И аз искам да видя. Нали поп 

Мартин каза, че Бог е един за всички хора на земята. Защо 

да не се помолим заедно. Разликата е само в 

наименованието. Вие го наричате Бог, ние Аллах, но той е 

един, нали? 

Жана му стисна ръката за благодарност и съгласие. Не 

посмя на трапезата да го целуне, макар и много да й и се 

искаше да го направи. 

Когато каретата спря пред черквата, пред нея имаше 

много жени и всички мъже от дружината, които смирено 

слушаха пеенето на попа. Жените се раздвижиха 

разтревожени, когато видяха от каретата да слиза голям 

турски началник и след него Вълчан и адютанта му в турски 

униформи, но хората на Вълчан ги успокоиха. 

Жана се спря и се загледа в облеклото на жените. 

Всички бяха в нови национални носии. Жените им 

направиха пътека към отворената врата на черквата, но те не 

тръгнаха по нея. Жана пожела отвън да послушат пеенето на 

поп Мартин, което се чуваше по целия мегдан, изпълнен с 

богомолци. 

Увлечена от красивите национални български носии, 

Жана не усети как мина времето и богомолците се 

раздвижиха. Едни излизаха от черквата, а други влизаха в 

нея. Накрая и те влязоха вътре. Жана забеляза, че всички 

влезли се насочват към определено място, прекръстват се, 

целуват ръка на попа и вземат нещо оттам. 

─ Това е нахура! – обясни й Вълчан. – Специален хляб, 

осветен при литургията и нарязан на хапки. Всеки си взема 

по една хапка, но трябва преди това да не е ял нищо. Нахура 

се взема на гладно. 

─ Жалко! – съжали Жана. – Следващият път ще дойдем 

с празни стомаси. 

Докато те разговаряха и разглеждаха иконите в 

черквата, отвън се чу хороводна песен от женски гласове. 

─ Какво е това? – изненадана запита Жана. 

─ Момите са се захванали на пеено хоро – отговори й 

Вълчан. 

─ Да отидем да видим! – рече Жана и тръгна към 

изхода. 

Отвън, на зелената поляна, момите бяха затворили 

кръга на весело закачливо моминско хоро. Около хорото се 

бяха наредили бабите, възрастните жени и момците на 

Вълчан, които не сваляха очи от изреждащите се отпреде им 

весели момичета, и като че ли всеки от тях търсеше и 

избираше при коя мома да се хване на хорото. 

Жените от обкръжението направиха място на гостите 

да се приближат до хорото. В този момент, един от 

кавалджиите на дружината, извади кавала от пояса си, влезе 

сред хорото и го наду на мелодията на хороводната песен. 

Песнопойките запяха по-мощно и заподскачаха игриво. 

Дългите им коси се развяваха и се стремяха да докоснат 

момците, зяпнали около хорото. 

─ Вие, какво чакате бре! – провикна се някоя старица. – 

Нямате ли мъжки сърца? Та стоите като мухльовци? Защо 

не се хванете на хорото? 

Това подвикване развесели всички. Моците се 

окуражиха и един по един се нахванаха на хорото. Явиха се 

още двама кавалджии, които подсилиха оркестъра и на 

мегдана се заигра хоро, което селото не беше виждало от 

много години. Накрай около хорото останаха само бабите, 

които едва се държаха на краката си, но и те тупаха с 

бастуните си в такта на хорото. Намери се хороводец, който 

прекъсна големият кръг, развя бяла кърпа и поведе хорото. 

Другият, който играеше до него, събра опашката и хорото се 

нави като спирала от няколко кръга. Веселието растеше. Не 

остана мъж или жена и баба, който да не пее с пълно гърло и 

да не подскача, макар и да е извън хорото. В разгара на това 

всеобщо веселие, някой се провикна: 

─ Беят идва! 

Музиката и песента секнаха и хорото замръзна на 

място. 

Стана тихо, като на гробище! Всички вцепенени 

впериха поглед в приближаващият Бей. Играещите на 

хорото си стиснаха здраво ръцете и никой не се откъсна и не 

сваляше очи от Бея. 

Беят с бавен ход стигна до Челебията, поздрави го и се 

спря, загледан в замръзнало хоро. Накъдето и да 

погледнеше, все виждаше вперени в него зеници. Той 

погледна към гостите. Срещна смълчаният поглед на 

Челебията. Жана му се усмихна и като че ли с усмивката си 

отключи сърцето му. Беят пак се обърна към хорото. 

Изгледа всички по ред и се провикна със силен глас: 

─ Защо спряхте? Защо не играете? От днеска нататък 

всяка неделя и всеки празник, на това място трябва да има 

хоро след службата в черквата. Кавалджиите, свирете! – и се 

обърна към Жана, като се ръкува с нея и я заговори, но от 

екналите кавали и запятата от всички хороводна песен, не се 

чу какво й каза, но по усмивката и веселото й изражение, се 

разбра, че беше нещо добро. След това Беят и Челебията се 

заприказваха и се отстраниха от хорото да си чуят думата на 

тихо и да наблюдават веселото и игриво хоро, което не 

стихна до късно следобяд, докато от запад не се зададоха 

пак черните дъждовни облаци. 

Селяните не бързаха да се прибират. Оформиха се 

групи – домакините с гостите от дружината, които бавно си 

тръгваха, като се обръщаха към черквата и мегдана с 

омачканата трева, което показваше, къде се е играло 

бурното хоро. 

─ Бей ефенди, да ви представя моят помощник 

Мустафа Емин, с чиято помощ събрах от раята охраната на 

кервана. 

Беят се загледа в ръста и черната брада на Мустафа. 

─ Бей ефенди, елате, с каретата ще Ви откараме до 

конака! – побърза Челебията да отклони вниманието на Бея. 

– Мустафа, ти иди по къщите да видиш дали всичко е в ред, 

и дали нямат нужда от нещо! – изпрати го той, за да го 

отклони от въпросите на Бея. 

Каертата спря пред конака. Беят ги покани на кафе, но 

Челебията отложи поканата за следващите дни, когато ще 

могат спокойно да си пият кафето и надълго да разговарят 

без угрозата от дъжд, който сега се канеше да рукне. 

 

21. 

Късният следобяд заваля нов проливен дъжд, който не 

спря през цялата нощ, придружен от буря и гръмотевици. 
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Чак на разсъмване бурята утихна, но дъждът усмирен 

продължи през целия ден и през нощта до разсъмване. 

Този дъжд, окончателно затвърди решението за 

зимуване в селото. Вълчан възложи на Тодор да обходят със 

снабдителите всички къщи по селото и да изкупят 

излишъците от сено и зоб за конете и пшеница за хляба на 

хората. Наблизо по реката имаше воденица, където селяните 

си мелеха житото за брашно и царевицата за животните. 

Край селото и около кошарите имаше големи купи сено за 

зимното изхранване на овцете. 

- Ако това, което се намери по селото, не е достатъчно, 

да се организира снабдяването от селата по равнините! – 

рече му Вълчан. – Това да стане преди да завалят снеговете! 

- Войводо, покупките от околните села, стават по-

лесно, когато навалят снеговете и земята замръзне. В селото 

има много шейни, с които да се докара купеното. Сега е 

необходимо твоите хора, с конете да обиколят селата и да 

ангажират това, което ще ни трябва, а като замръзне да го 

докарат. Така сме правили винаги и знаем от кое село, какво 

може да се купи. 

- Така направете! – нареди Вълчан на Тодор, който чу 

думите на дядо Никола. 

Още в следващите дъждовни дни, когато не можеше да 

се ходи по селото, баба Софи се договори с Жана и почнаха 

уроците по български език. Баба Софи й показа Българският 

Рибен буквар на Петър Берон, който тя си набавила на стари 

години, и сега, като нейна учителка, ще я обучава по него. 

Въпреки дъжда, поп Мартин всеки ден ходеше в 

черквата и се готвеше за големия празник Богородица, на 

който се очакваше, че ще стане и голям сбор на мегдана 

пред нея. 

Когато след два дни дъждът спря и времето се оправи, 

Илия впрегна каретата и откара Челебията и Жана на гости 

на Бея. Не се изненадаха, че и този път, Беят ги чакаше пред 

входната врата на Конака, и радостен ги посрещна и покани 

в кабинета си. И този път пак Жана се показа инициаторът 

за посещението. Желанието й било, с очите си да види какво 

е това „Селски сбор”, за да може да го опише в книгата, 

която готви за издаване. Сега научила, че на празника 

„Богородица” в селото са ставали големи селски сборове, за 

това се обръща към него с молба, дали ще разреши в неделя, 

на празника, след черковната служба, да се сбере селото на 

мегданя пред черквата. 

- Аз, Бей ефенди, поемам разноските по сбора. Ще купя 

колкото трябват шилета, да се опекат на чеверме и да се 

раздава на сбораджиите безплатно, за Ваше и наше здраве! 

А дядо Никола, дядото при когото сме настанени, обеща от 

него да е айряна, до насита да пият сбораджиите. 

Беят погледна към Жана. С усмивка отвърна на 

нейната и рече: 

- Аз също мислех, как да направя така, че сбора в 

селото да се възстанови. Като деликанлия, аз съм идвал на 

този сбор. Той се сбираше там, където сега са кошарите 

извън селото. Поляната е много голяма и е край реката и на 

горния й край има хубав извор. Имаше големи салаши, на 

които хората ядяха чеверме и пиеха вино. Но сега няма да 

има толкова хора! Мегдана пред черквата ще ги събере. – 

Беят се позамисли. Погледна пак Жана в очите и добави: - 

Аз пък ще наредя на бакалина, да направи малък салаш и да 

изнесе пиене и някои дребни стоки, ако някой поиска да се 

почерпи и да си купи нещо за спомен от сбора. 

- Благодаря Ви, Бей ефенди, че ще мога да видя 

„Селски сбор”. Надали другаде ще ми се отдаде такъв 

случай! – изказа благодарността си Жана и преминаха на 

друга тема, докато си изпият кафето и стане време да си 

тръгват. 

Беят пак ги изпрати до външната порта на конака, 

където Жана повтори благодарността си, че ще може да 

види „Селски сбор” и да го опише с всичките му 

подробности. 

─ Сбор ще има и Беят ще разкрие салаш! – отведнъж на 

всички въпроси отговори Челебията, като слязоха от 

каретата. Вестта, че на Богородица, след черковната служба, 

на мегдана пред черквата ще има сбор, развесели селото. 

Овчарите от балкана се готвеха да свалят цяло стадо 

шилета, които искаха да откарат на касапите в града, да 

имат месо за празника. Дядо Никола им прати хабер първо 

да докарат шилетата в селото и след това на касапите в 

града, и преди празника, цяло стадо шилета изпълни 

кошарите край селото. Вълчан нареди на Тодор да закупи 

всичките шилета, като ги заплати по цена, по-добра от тази, 

която ще дадат касапите в града, и обяви да се разгласи из 

селото, че на празника в неделя, на сбора пред черквата, 

чевермето за всички ще бъде безплатно. 

Като чу това, дядо Никола се обади и потвърди пред 

Вълчан, че от него пък ще бъде айрянът, който той ще 

нареди на мандрата да приготвят и да черпят до насита 

сборяните на празника. 

Отрано в неделя, преди черковната служба, шилетата, 

определени за чевермето, бяха почистени и окачени по 

ченгелите на старата касапница, която наново беше 

отворена след затварянето й при убийството на Бея и 

разтурването на селото. Готвачите на дружината с 

помощниците си, подготвиха местата за изпичане на 

чевермето и още литургията в черквата не беше свършила, 

когато уханието на печеното месо изпълни мегдана и се 

разнесе по селото. Дядо Никола подреди пълните с айрян 

гюмове до сами набързо скованият салаш за напитки, 

лакомства и стоки, с които селската бакалница разполагаше. 

Млади момичета, спретнато облечени в национални носии, с 

черпаци в ръце, бяха готови да разсипват айряна в 

поднасяните им съдове. Когато литургията в храма завърши 

и жените се раздвижиха, на мегдана писнаха гайдите. 

Оркестърът на бай Костадин в пълен състав засвири на хоро, 

което не закъсня да се извие по поляната. 

Жана бе в екстаз, като виждаше всичко, което ставаше 

на сбора. Тя не сваляше очи и от чудните носии на момите, 

окичени с цветя, коя от коя по-красиви. Музиканти и 

играчи, свиреха, пееха и играеха от все сърце. Селото се 

беше отприщило за веселие, забравило мъки и страдание. 

Около хорото, по-възрастните жени и малкото мъже, не 

хванали се на хорото, оглозгваха мръвките чеверме и се 

наливаха до насита с вкусния айрян. Жана подскачаше 

около съпруга си, като момиченце пред любимия си баща, 

хващаше го под ръка и насочваше вниманието му ту към 

едно, ту към друго впечатляващо я нещо. 

Музикантите без прекъсвания сменяха мелодиите на 

хорото. От право хоро, преминаха на пайдушко. Играчите 

мигновено смениха стъпките и заиграха с по-голям устрем. 

Жана не сваляше очи от хорото. Стиснала здраво съпруга си 

под ръка, тя подскачаше в такта на мелодията и се мъчеше 

да прави и запомни стъпките. 

─ Мили, това е фантастично! Погледни как всички 

играят синхронно в един такт и хорото подскача и се движи, 

като единно цяло. Ненагледала се на пайдушкото хоро, 

оркестърът засвири Дунавското хоро „Елено моме”. 
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Играчите смениха стъпките и всички с пълен глас запяха 

мелодията. Възторгът на Жана нямаше край. 

─ Мили, такова нещо другаде по света няма! Изучавала 

съм бита на европейските народи, познавам и танците им, 

но такъl танц никъде няма. Музиканти, играчи и певци, и то 

без диригент, да свирят, играят и пеят в един такт, във 

вихъра на толкова сложни и красиви стъпки! Това е 

прекрасно, Мили! Възхитително е! Погледни отгоре, как 

хорото подскача и се движи напред и назад по редицата, и 

как цялото хоро се движи в ритъма на тези сложни стъпки, 

като един кръг. 

Такова нещо не съм виждала. Това може да го направи 

само народ с висока музикална култура. Без диригент, така 

единно да свири, пее и играе такъв сложен и красив танц! 

Удивително е и това, че под толкова вековно робство, този 

народ е запазил своя дух и култура. 

Мили, погледни лицата на момичетата! Виж как всички 

са се зачервили и греят от радост и веселие, като пеят от все 

сърце! Чуй  и мъжките гласове! Нямаш ли чувството и 

усещането, че момци и момичета се съревновават в пеенето 

и се изявяват с играта? Как всички са радостни и щастливи в 

момента, забравили за робството! Такъв народ заслужава 

своята свобода и се надявам, че ще я получи! – Жана не 

сваляше поглед от хорото, докато музикантите не спряха и 

дадоха отдих на всички да се подкрепят с чевермето. Тя се 

изненада, че на една маса, между огнищата за печене на 

агнетата, се раздава топъл домашен хляб и то по толкова, 

колкото всеки пожелаваше да получи. 

─ Мили, да вземем и ние, да похапнем! – покани тя. 

─ Ех, че вкусно-о! – възкликна Жана, след първите 

хапки топъл хляб и добре изпеченото месо. След това и 

айрянът й хареса много. 

─ Мили, погледни как са се подредили хората и 

изчакват реда си, пред масата за хляб и пред месото. Няма 

блъсканици и сръдни! Ако в Париж се направи такова нещо, 

да се раздава хляб и месо безплатно, хората ще се избият, 

кой пръв да вземе! 

─ Но тука не е Париж, Мила моя! – усмихна й се 

съпругът. 

След краткият отдих, когато опашките пред хляба и 

месото намаляха и музикантите се подкрепиха и пиха айрян, 

оркестърът засвири ръченица. 

─ Това пък какво е? – изненада се жана. Тя се опита, но 

не можа да влезе в такт с музиката. Имаше нещо непознато 

в нея. Музиката беше игрива и приятна, но тя не можеше да 

влезе в такта й, както при хорото. 

Докато Жана се мъчеше да влезе в такт със свирнята, 

по поляната заиграха поединично мъже и девойки, които 

постепенно се оформиха по двойки: мъжете един срещу 

един, с ръце на кръста, и девойките със свити в лактите ръце 

пред гърдите. Постепенно, в ритъма на играта, мъжете 

разделяха момичетата и заиграваха мъж срещу девойка. От 

време на време мъжете приклякаха пред момите и така 

подскачаха клечешком, пред момите, като че ли краката им 

не стъпяха на земята. Изправяйки се, мъжете се провикваха 

и заиграваха лице срещу лице с девойките, като развяваха 

бяла кърпа в ръка, съревновавайки се кой кого ще надиграе. 

Постепенно играчите заобиколиха музикантите, които се 

оказаха в средата, а около всички тях, сборяните се събраха 

в голям кръг и с ръкопляскания и подвиквания насърчаваха 

играчите, които продължаваха да подскачат в ритъма на 

музиката. 

─ Този танц, пък, Мили, никъде го няма по света! А 

тактът му е непознат за европейската музика! Поне аз не съм 

го чувала, но ще се помъча да го науча и да го свиря на 

китарата! – обеща си Жана. 

След ръченицата, музикантите засвириха без 

прекъсване, ново бевно Северняшко хоро. Играещите се 

заловиха на хорото, като всеки от мъжете се хвана до 

момичето, с което се състезаваше за надиграване, но нямаше 

победител. 

Веселието продължи до свечеряване. Жана се нагледа 

на красивите национални носии, като с помощта на Антонио 

зададе и получи отговор на многобройни въпроси. 

─ Днешният ден е незабравим в живота ми, Мили! – 

сподели тя, когато изкъпани си лягаха в леглото, и се хвърли 

в обятията му. 

 

22. 

На Жана много й хареса Рибния буквар и като усвои 

буквите, започна сама да чете и заучава думите, 

илюстрирани с картинки, но не се задоволи само с това, а 

започна да задава въпроси за носиите, за обичаите и 

отговорите свързваше със заучените думи от буквара. 

Баба Софи не очакваше, че толкова бързо тя ще може 

да научи писмено и звуково българската азбука и да почне 

сама да чете думите по буквара. На нея й остана само да 

превежда думите на френски. Когато още в първия месец 

Жана започна да срича думите и заговори български език, 

баба Софи й показа „ИСТОРИЯ СЛАВЯНОБЪЛГАРСКА” 

на Отец Писий, преписана от Софроний Врачански, и 

започна да й я чете на български и да й превежда на 

френски. Така до края на зимата Жана вече можеше 

свободно да чете, да говори и да пише на български език. 

─ Жана, как можа толкова бързо да научиш този 

труден език? – удиви се съпругът й, когато тя сама почна да 

му чете от буквара. 

─ Мили, освен майчиния, аз съм усвоила и още четири 

езика. Имам навика да заучавам чужди езици, а този ми е 

много приятен и имам прекрасна учителка. А ти ще ме 

научиш и на турски! Съгласен ли си? 

─ Съгласен съм! – отговори й Челебията и я прегърна с 

целувки. 

Към средата на зимата, когато вън беше натрупал 

дълбок сняг и движението по селото беше затруднено, Жана 

вече беше научила достатъчно български думи и можеше да 

свързва думите в изречения. Един обяд, след като 

приключиха с храната и поднесоха кофето, Жана изненада 

всички, като проговори на български: „Да ви е сладко 

кафето!”. 

Вълчан едва не разля кафето върху дрехите си, зяпна и 

се загледа в нея. 

─ Сега, аз мога да ви уча на френски! – насечено каза 

тя, и като продължи на италиански, предложи на Вълчан да 

почне да го учи на френски, та едновременно учейки го 

него, и тя да може да се упражнява и обогатява българският 

си речник. 

─ Защо само Вълчан? – намеси се в разговора поп 

Мартин. – И аз искам да науча френски! 

─ Аз пък ще помагам на Жана, защото знам и двата 

езика и знам как българите най-бързо могат да научат 

френски, а французите български! – намеси се в разговора 

баба Софи. 

─ Съгласен съм! – отговори Вълчан, като остави 

кафето на масата. 
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─ Вълчане, зимата ще е тежка! Защо да не извикаме 

някои от младите момци, които бяха отишли в Цариград да 

се учат, а дойдоха при нас, когато Султанът изпрати 

каруците с дрехите? – предложи поп Мартин. – Това ще им 

е от полза! Хем няма да се чудят какво да правят през 

зимата! – добави той. 

Вълчан се замисли и се почеса по тила на рошавата си 

глава. – Защо пък не? – и се обърна към Жана на 

италиански: 

─ Жана, съгласна ли си да съберем от дружината някои 

момци и тях да ги учиш на френски? 

─ Multi bene! (Много добре) – възкликна Жана. 

─ Аз ще ги уча и на българската история! – пожела 

Софи. 

─ Ами, тогава? Да отваряме школото! Салонът е голям! 

Ще побере всички! – засмя се Вълчан. А в живота му много 

рядко се случваше да се засмее. 

Още същият ден Вълчан и попа излязоха да обиколят 

по къщите, да проверят всичко в ред ли е и да говорят с 

момчетата искат ли да учат френски език. Те се изненадаха 

от това, че всички, които бяха ходили на училище и можеха 

да четат и пишат на български, пожелаха да учат и френски 

език. Кандидатите да се учат надхвърлиха 30 души. Тогава 

двамата решиха, да ги подберат по възраст. От най-младите, 

които още не са за женене, да почнат да учат френски. 

(Вълчан си представи, че ще може да ги изпрати във 

Франция да учат за професори), а всички, с останалите 

кандидати, да започнат да изучават българската история. 

Тези пък, които не бяха учили в училище, да се разпределят 

по групи, да учат занаяти при майсторите, като им обеща, че 

на всички, стигнали до калфа, той ще им отваря 

работилници, в което село пожелаят да се устроят и да 

останат там да работят. В дружината имаше добри майстори 

по всички необходими за селото занаяти. 

Селяните, като научиха за това му решение, се 

надпреварваха да предоставят дворовете и празните си къщи 

за отваряне на работилници. Всички заживяха с надеждата, 

че като си отворят работилници, майсторите с чираците си, 

ще останат да живеят в селото. За няколко дена селото се 

оживи. Вечер от различни къщи започнаха да се чуват 

момински песни от седянките и попрелките, на които като 

гости се канеха момците от дружината. Селото заживя 

пълнокръвно. За Жана седянките станаха като работно 

място за научно проучване на носиите и изучаване на 

нравите на Българите. 

И така, от средата на зимата, в дружината на Вълчан 

войвода започна работа хайдушкото училище. Преподаваха 

се три предмета: Български и френски езици и Българска 

история по написаната от Отец Паисий Хилендарски – 

„Славянобългарска исотрия”, с преподавател – учителката 

по история Баба Софи! А Жана започна разработката на 

своята дисертация по Етнография на България. 

Кандидатите за училището бяха разделени по възраст 

на две групи по 16 души. Двата салона определиха за 

учебни, като в горния – Жана, с помощта на Антонио, като 

преводач, ще ги учи на френски език, а в долния – баба 

Софи ще преподава български език и история на България. 

Решиха уроците да са по два часа, сутрин след закуска, за да 

могат учениците след обяд сами да преговарят и заучават 

уроците си, а учителите да почиват и да си гледат личните 

работи. Определиха първият учебен ден да бъде три дни 

след празника Никулден, на който дядо Никола имаше имен 

ден и се канеха да празнуват. 

В уречения ден, всички кандидати за ученици се 

събраха в двора на къщата. Денят беше мразовит, но 

приятен за ходене по хрупливият сняг. Вълчан разпредели 

групите по възраст и ги поведе, по-младите в горния салон, 

а другите в долния. Джемалите, горе и долу тлееха и къщата 

беше добре затоплена. Жана извади от каретата цял куп 

бели листове за писане и по един молив за всекиго. Поп 

Мартин направи молебен. Прекади салоните горе и долу, 

благослови учениците и учителите им, и обяви началото на 

хайдушкото училище на Вълчан войвода! (годината бе 

1832). 

Вечерта, по седянките в селото, единствената тема, по 

която се говореше и спореше, беше школото на Вълчан. 

Много майки и млади момичета изказваха недоволство от 

това, че само мъже ще се учат, а за женската челяд няма 

българско школо. Това стигна до Вълчан и те с поп Мартин 

решиха: Попа да събира, в определени дни след обяд, 

момичетата в черквата и да ги учи на четмо и на черковните 

ритуали. Така недоволствата престанаха. 

Майсторите в дружината, от своя страна започнаха 

работа. Всеки в къщата, в която беше настанен си направи 

нещо като работилница, в която събираха тези, които искат 

да учат занаята им, и почнаха, учейки ги, да извършват 

безплатни услуги на селяните. 

Оказа се, че в селото, останало без мъжка ръка, има 

достатъчно работа за всички занаятчии. Даже и бай 

Костадин, гайдаря, извади своите бакърджийски 

инструменти и започна да изкърпва старите бакъри, а от 

негодните за употреба изработваше хлопки и чанове за 

овцете. Набра и чираци, които освен на музика, да ги учи и 

на занаята си. За няколкото зимни месеца, животът в селото 

се преобрази. В неделните дни на хорото и по седянките, 

почнаха да се забелязват влюбени двойки, но за сватби още 

никой не се решаваше да отвори дума. 

Беят забеляза промяната и на редовните си срещи със 

старците в кафенето, разговорите му станаха по-оживени. 

Той беше доволен и виждаше своята заслуга за станалото. 

На срещите си със Жана, при посещенията им в конака, 

Беят не скриваше задоволството си от гостуването им в 

селото. Жана беше добър събеседник и винаги имаше 

въпроси по които можеше да се говори с часове. 

- Как бих искал хич да не си тръгвате от селото, но 

знам, че това е невъзможно! – изказа се Беят, когато 

обсъждаха бъдещите планове на Жана и какво още иска да 

види и научи. – Но и това, което направихте е много! Как ми 

се иска и сватбите да започнат! Дочух, че вече бая момци са 

се влюбили в момите, а в четири-пет вдовишки къщи, 

гостите са се хванали и работят като в свой дом. Ха, дано 

даде Аллах младите вдовици да се залюбят, та да си намерят 

стопани. 

─ И ние забелязахме това, но никой още не се е решил 

да прави въпрос за сватба! – обади се Челебията, който 

активно, мълчешком участваше в разговорите. 

─ А защо не ги подканите? – запита Беят. 

─ Ще поговоря с помощника ми и с попа! Ще 

помислим! 

─ Мили, аз много ще се радвам и ще бъда доволна да 

видя ритуалите на българска селска сватба! Това ще е много 

интересно за мен! – Жана подкрепи желанието на Бея да има 

сватби. 

─ Ще имаш тази възможност, Мила! Ще говоря с 

Мустафа. 
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─ На сватбите ще идвам и аз, та сватбарите да са 

спокойни и да не спират хорото, когато ме видят, че се 

задавам! – усмихнат заяви Беят. 

─ Сватби ще има, Бей ефенди! – рече Челебията, 

когато на сбогуване Беят ги изпращаше пред конака. 

 

23. 

Не се мина много време от посещението на Жана при 

Бея, когато той отвори дума за сватбите, и един ден трима 

от по-възрастните от дружината дойдоха в голямата къща и 

пожелаха насаме да говорят с Вълчан, като го извикаха на 

двора. 

─ Войводо, ние тримата! – започна един от тях, 

заеквайки – Ние тримата! Таквоз, ние тримата! 

─ Какво, вие тримата? Какво искате, вие тримата? Да 

не би да искате да се жените? – прекъсна го Вълчан. 

─ Ами, таквоз, ние тримата! Това искаме! 

─ Какво е това, което искате? Кажи го, да го чуя ясно! 

─ Ами това! Да се оженим! – изплю камъчето женихът. 

─ Харесали сме се със стопанките, които ни приеха в 

къщите си, и те молим да ни разрешиш да се оженим! – взе 

думата вторият, който се оказа по-куражлия. Третият 

стоеше с наведена глава отстрани. 

─ Ами така го кажете! Та да ви разбере цял свят! – рече 

Вълчан усмихнат. – Само вие ли искате да се ожените? Нали 

и други има настанени при млади вдовици? 

─ Има още двама, но те не се решиха да дойдат при 

тебе! 

─ Толкова ли съм страшен бе? Това не го знаех! – 

весело запита Вълчан. – а булките харесват ли ви? 

─ Харесват ни, Войводо! – в един глас отговориха и 

тримата. 

─ Добре, ще говоря с попа! Вие с него ще се разберете! 

─ Благодарим ти, Войводо! – изрекоха тримата и се 

втурнаха да съобщят новината на любимките си. 

─ Дядо попе, отваря ти се нова работа! – заговори 

Вълчан, като влезе в салона. 

─ Каква? Да не би да са дошли нови кандидати за 

школото ни? Какво искат да учат? – заинтригува се поп 

Мартин. 

─ Не са за училището! Големи са за тази работа! 

─ Ами какво искат тогава? 

─ Искат да се женят! 

─ Хъ! – възкликна поп Мартин. – Ние очаквахме 

младите да започнат със сватбите, а то каква стана тя? 

─ Големите са по-втасали, пък и вдовичките са 

закопняли за „помощник” в стопанството! – намигна му 

Вълчан. 

─ Колко са? 

─ Като начало пет сватби те чакат! А после ще видим. 

─ Ясно! Ще омачкаме снега около черквата. 

 

24. 

След дъждовните дни и навалялия сняг, следобедното 

слънце беше препекло в кабинета на Бея и очертаваше 

прозореца по пода пред бюрото му. Беят се изправи, 

разкърши снагата си и реши да излезе по-рано, да се разходи 

по селото, преди да влезе в кафенето. Като мина край 

голямата къща, той се загледа в портите. Спря се, замисли 

се, и потропа на малката вратичка. Отвори я един от 

конярите, който работеше по двора. 

─ Гостите тука ли са? – запита Беят. 

─ Тука са, Бей ефенди! Вътре вкъщи са! Заповядайте! – 

с поклон му отговори коняра и му направи път да мине. 

На вратта на къщата го посрещна баба Софи и 

зарадвана от посещението му, го покани в горния салон, 

където гостите очакваха да пият кафето си. 

─ Салям алейкум! – поздрави Беят. 

─ О-о, заповядайте, Бей ефенди! – скочи Челебията и 

му предложи стол до Жана. – Ние се бяхме наканили да Ви 

посетим и се радваме, че Вие ни преварихте. Имаме добри 

новини за Вас! – проговори му Челебията, докато Беят се 

настаняваше на предложения му стол. 

─ Как сте Вие, Мадам? – запита Беят, седнал до Жана. 

─ Великолепно! При тази обстановка, при тези добри 

стопани, по-добро не може и да бъде – отговори му Жана с 

грейнала усмивка. 

─ Бей ефенди, добрата новина е тази, че сватбите, за 

които Вие споменахте, вече започват. И то не една по една, а 

пет къщи едновременно си намериха добри стопани – 

подхвана разговора Челебията. – Моят помощник Мустафа 

ме зарадва с тази вест. Тъкмо с попа обсъждахме как ще ги 

венчава, защото тази заран петимата мъже заедно питали 

помощника ми, дали ще им разреша да се оженят и да 

останат да живеят в селото. 

─ Аллах да ги поживи и да ги дари с добра челяд! 

Иначе селото ще замре! – благослови ги Беят, с добри 

пожелания. 

Камериерките Радка и Сийка се качиха в салона с 

поднос и пълна кана с кафе. Радка започна да разсипва 

кафето, а Сийка го поднасяше, първо на Бея, след това на 

Жана и на съпруга й, на помощника, и подред на останалите, 

и последно на баба Софи и на дядо Никола, които като 

домакини седнаха на масата при гостите. 

─ Заповядайте! – подкани Челебията и взе чашката си. 

─ Бог да благослови младоженците и да им дари дълъг 

живот и обилна челяд! Амин! – пожела поп Мартин и отпи 

от кафето. 

Пожелания изказа и другите, като поемаха чашките и 

отпиваха от кафето. 

─ Чух в кафенето да се говори, че сте отворили 

училище в къщата, вярно ли е? – запита Беят. 

─ Вярно е, Бей ефенди! – Челебията взе отговорността 

върху себе си. – Реших да събера по-учените тук, хем Жана 

да ги учи на френски, хем да ми са под очи, да не би някой 

през зимата да направи някоя щуротия, да избяга от мене. А 

ако е решил да се жени, аз ще им направя и сватбата. Но да 

знам, че това иска. 

─ Добре си направил! – одобри Беят. – Надявам се, че 

от мене не са се оплакали. Поне до сега, не съм чул нещо! 

─ Какво ти оплакване, Бей ефенди? – обади се баба 

Софи. – Напротив, всички сме доволни и се радваме, че 

имаме Бей като тебе! 

─ Желанието ми е и правя всичко каквото мога да 

умиря селото – и животът в него да се възстанови, и хората 

да са доволни. 

─ Благодарим ти, Бей ефенди! Хората са доволни! – на 

свой ред се обади дядо Никола. 

─ Бей ефенди, аз се радвам, че Ви срещнах и то на 

място, където ще имам много време и възможност за дълги 

разговори с Вас. Това за мен лично и за разработката на 

темата, с която съм се заела, е много полезно. Вие се 

оказахте прекрасен събеседник – заговори го Жана на 

френски, с което промени темата на разговора и отклони Бея 

от задаване на въпрос. 
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Беят се увлече в беседи със Жана и се откъсна от 

селските проблеми. 

 

25. 

Вестта, че Беят официално пред всички се изказа, че 

одобрява сватбите и благослови младоженците, се разнесе 

из селото и стана главната тема за обсъждане по седенките, 

в кафенето и по улиците. Където и да се срещнеха двама 

души и най-вече две жени, първите им думи бяха коя с кого 

се е залюбила и кога ще им е сватбата, и всички благодаряха 

на Бога, че в черквата има поп, който да ги венчава, и на ухо 

си споделяха радостта, че Вълчан ще прави богатите сватби. 

Поп Мартин се видя в чудо, как да разпредели датите, 

та да няма недоволни, че някой някого е прередил и накрая 

общо решиха, всяка недела да има по една или по две сватби 

и реда да е по старшинство. Така всички се умириха и всеки 

си знаеше реда. 

Вълчан събра младите ученици, които учеха френски 

език, говори им за ползата от ученето, и за това, че България 

ще има голяма нужда от учени хора, което и те самите 

знаеха. 

После им заяви, че всеки който покаже добър успех, ще 

го изпрати във Франция да учи за професор и след това да се 

върне в България да учи другите. Затова да внимават и да не 

бързат да се залюбват с момите от селото. 

Но ако някои много са се харесали, трябва да знаят, че 

за дълго ще бъдат разделени, докато се изучат във Франция. 

Или ако и момичетата искат да се учат и покажат успех, и 

тях ще ги изпрати във Франция и след като се изучат, тогава 

да се женят. 

─ Предупреждавам ви, после да няма сръдни! – 

завърши Вълчан. 

Беят, одобрил идеята на Челебията за училището, живо 

се интересуваше как върви обучението, следеше за 

развитието на учениците, и когато те проговориха на 

френски, той почна да ги събира и да разговаря на френски с 

тях. Тези разговори се отразиха благоприятно за 

оформянето на младежите, защото Беят разговаряше с тях 

на общочовешки и културни теми. Така Беят за себе си 

създаваше интелигентна среда на село и замести приятелите 

си от Шумла. 

От тези разговори се заинтересува и Жана и почна 

редовно да ходи на срещите в конака и активно да участва в 

беседите. За нея си пък тя, с това замести липсващите й 

срещи с писателите и културните дейци във Франция. 

Накрай стана така, че вместо всички да ходят в конака, Беят 

започна да идва в къщата вместо в кафенето и големият 

салон горе стана нещо като културен клуб на 

новосъздаващата се селска интелигенция, активен член на 

която стана и баба Софи. Определиха и дните за събиране в 

салона – два пъти седмично, след обяд, и то така, че да не 

пречат на селските седянки. 

В часовете по история, баба Софи четеше и тълкуваше 

„СЛАВЯНОБЪЛГАРСКАТА ИСТОРИЯ”, написана от Отец 

Паисий. Когато стигна до нахлуването на турците по 

Българските земи, интересът стана голям. Учениците се 

учудваха как турците били повикани от гръцкият цар 

Мануил през 1370 година, и как цар Йоан Шишман, царувал 

в Търново седем години и печатал български книги, стигнал 

в град Средец да срещне турците и се спрял в някои тесни 

места покрай река Искър и по Витоша. Там той с малка 

войска се задържал седем години и построил манастира 

Урвич със силна крепост, заградена с вода, но турците го 

надвили и погубили с войската му, но той успял да укрие 

съкровищата си. 

„Затова и досега на много от тия места се намират 

съкровища, хората през ония времена криели и закопавали 

съкровищата поради страх от турците, после загинали и 

тяхното имане останало в земята. Страшимир, 

Шишмановият брат, заровил съкровището си, избягал в 

Молдо-Влахия и там живял до смъртта си”. „Откак 

българите минали Дунава и се заселили в Тракия, 

Македония и част от Илирик, имали свое царство и 

самостойна държава 980 години”. – тълкуваше баба Софи. 

Тези събирания, добрата обстановка за живот в селото, 

отношението на Бея, направените няколко и предстоящите 

сватби, допринесоха за това Дружината на Вълчан да се 

задържи на бивак в селото повече от две години. Но това не 

им попречи да си вършат и пряката работа. От 

„Историйцата” на Отец Паисий научиха, че Българската 

държава, царувала 980 години, е имала силни и много 

богати царе, притежаващи големи златни съкровища. На 

Симеон и тронът му е бил златен. А в Папският архив, 

проучван от италианските професори, не е намерен нито 

един документ, по който да е видно, че „Българско царско 

съкровище” е укрито в чужди земи. Напротив, чужди царски 

съкровища са укривани в земята на Българска територия. 

Тези разсъждения и писаното от Отец Паисий за скритите 

царски съкровища, ги доведоха до заключението, че тези 

съкровища са скрити около и в близост до старите 

Български столици. Оказа се, че в този район и около 

Шумла, има много старинни престолни градове и обекти, 

които представляваха интерес за дружината и италианците, 

и Вълчан реши да предприеме проучването им с малък 

състав конница. 

 

26. 

ПРОУЧВАНЕ ОКОЛО ШУМЛА 

 

След като снеговете преминаха и земята се позасуши, 

Вълчан почна да не го сдържа на едно място и към края на 

март свика съвета в големия салон. 

─ Жана, как е обучението в училището? До къде 

стигнахте с френския? – беше първия въпрос, който той 

зададе. 

─ Учениците възприемат много бързо, Войводо, (в 

съвета тя така се обърна към него), полагат голямо старание 

и учат извън часовете и винаги идват научили и овладяли 

това, което съм им дала за домашно. С такива ученици да ти 

е драго да работиш. Беят също е възхитен, че на 

събиранията вече може свободно да разговаря с тях на 

френски. Той много ми помага в обучението, защото винаги 

поставя за обсъждане значими теми от областта на 

изкуството и културата, като сам изнася нещо като лекция, 

да запознае учениците с темата и след това почват 

обсъжданията и дискусиите по зададените въпроси. Беят е 

поживял доста в Париж и не си е губил времето напразно. 

Аз самата се изненадах от познанията му и от умението му 

да води разговорите интересно за всички. Двамата се 

допълваме един-друг и правим беседите приятни и полезни 

за всички. 

─ Ако се наложи да пообиколим по района, може ли да 

прекъснем школото за ден-два, или за неделя? 

─ Не! Не бива, Войводо! Сега сме в такъв етап, който 

не бива да се прекъсва. Ние нямаме учебници или книги за 

четене през свободното им време. Всичко им се предава 
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устно от мене, от баба Софи и от Бея, който се оказа като 

учител по култура и изкуство в школото ни. 

─ Челеби, ти и Жана, какво ще решите? Ще можете ли 

да се разделяте по за два-три дена, или и нея да я водим с 

нас по проучването? – на италиански запита Вълчан. 

─ Мили, какво ще кажеш? Ще можеш ли без мене през 

тези дни? Мнението ми е, че не бива да прекъсваме 

занятията в школото. Много ще ми липсваш, но съм 

съгласна да остана тук, та да не влачите и каретата само 

заради мене. – Жана избърза да отговори, та да облекчи 

съпруга си във вземането на решение. 

─ Мила, ще ми е трудно, но щом е в интерес на 

школото! Ти много ме облекчаваш с това си становище. 

Благодаря ти! Аз ще осигуря охраната на къщата, да не 

стане някоя беля при отсъствието ни. 

─ Благодаря ти, Мили! 

─ С охраната аз ще се заема! – намеси се Тодор. – 

отвътре в двора по всяко време ще има въоръжен дежурен, 

който да буди другите при опасност! 

─ Така и ние ще бързаме да се прибираме! – рече 

Вълчан и премина към обсъждане на предстоящите 

обиколки около Шумла и района около селото, за който от 

местните хора узнаха много интересни легенди за укрити 

съкровища от богаташите, избягали по чужди земи и не се 

върнали. 

Така се разреши и този въпрос. Вълчан подбра малка 

конница от специалисти, които му трябват за проучването и 

две каруци за инструментите, провизии за храна и палатки 

за преспиване, което се оказа сполучливо. 

Използвайки опита си от разкритите съкровища, те се 

натъкнаха и разкриха някои набързо заривани сребърни и 

златни монетни съкровища, укривани в близост до 

разрушени старинни сгради, и не се връщаха с празни ръце. 

Това пък им даде възможност да се разплащат със селяните 

и да покриват разноските по сватбите и дългия престой в 

селото. 

За да си осигури спокойно движение в района, 

Челебията се представи на Бея в Шумла, като му заяви, че са 

дошли по специални задачи и да не ги безпокоят. Така те 

две години се разхождаха и работиха по района около 

Шумла. Това пък създаде сред народа легендата за 

„Вълчановата кавалерия”, с която той е „кръстосвал 

България” по всички посоки. 

 

27. 

─ Вълчане, спиш ли? – запита поп Мартин, след като 

дълго се въртя в леглото обзет от мисли. 

─ Не, не съм заспал! Какво има? 

─ Замислил съм се и ме тревожи това, кой ще ме 

замести в черквата? Кой ще бъде поп в тази хубава черква? 

На тези добри богомолци? 

─ Защо? Да не си решил да умираш? 

─ Не става дума за умирачка, но рано или късно, ние 

ще си тръгнем от селото. Черквата ще остане без поп, пък и 

Беят ми заръча да си намеря заместник, ако реша да си 

отида. 

─ Не е ли много рано да мислиш за това? Ние няма да 

си тръгваме утре. Както се очертава хавата от направените 

проучвания, ние ще стоим тука поне още една-две години. 

─ Но поп не се намира лесно, нито пък може бързо да 

се направи. 

─ Ти как стана поп? 

─ Учи ме старият поп на селото ни. Още като момче ме  

взе в черквата да помагам и полека-лека ме научи и ме 

направи поп, като той самият ме ръкоположи. 

─ Ами като знаеш как се прави поп, защо не вземеш 

някой от нашите млади момци и да го направиш поп. Не 

виждаж ли как всеки майстор в дружината си събра чираци 

и ги учи на занаят. Скоро минах по къщите, където са си 

направили работилници и видях как чираците работят и учат 

занаяти. 

─ Ама попството не е занаят! 

─ Ами какво е? 

─ Този, който иска да стане поп, трябва да е силно 

вярващ в Бога, и да е добър певец! 

─ Щом е така, ти го имаш готов поп! Защо не вземеш 

нашия Никола? Хем си е тукашен, ще си остане в селото. 

Вчера минах край тях, въртеше се край баща си! Не се е 

хванал да учи занаят при майстори. Знаеш го, голям певец е 

и надпява гайдата на Костадин. Когато се отвори черквата в 

селото, той пръв отиде да я почистят, и от къщи си донесе 

греди да направят скелето и да окачат камбаната. Набожен 

е! Пък и брада има по-голяма от твоята! – пошегува се 

Вълчан. 

Поп Мартин не отговори нищо на шегата. 

─ Какво? Не ти ли харесва? 

─ Харесва ми и то много! Ще говориш ли с него? 

─ Защо аз да говоря? Ти си попа, който ще го учи! 

Всеки майстор сам си избира чираците! След тези няколко 

набързо направени вдовишки сватби, ти предстоят още 

много и то по дългата процедура. Вземи го още сега! Да го 

учиш! Хайде сега заспивай, че стана късно! – Вълчан се 

обърна, зави се с юргана и захърка. 

Поп Мартин дълго се въртя обзет от мисли, докато 

сънят му дойде и почна да приглася на Войводата. 

Сутринта стана рано, наплиска си очите набързо и 

излезе, преди другите да са се събудили. В черквата свари 

баба Пенка, дошла да помете, да проветри и да я подготви за 

утринната служба. 

─ Отче, видиш ми се разтревожен. Какво се е случило? 

– заговори го тя, след като се поздравиха. 

─ Нищо не се е случило, ами съм се замислил кой ще 

ме замести в черквата като поп. 

─ Ти къде ще отидеш? – стресна се баба Пенка. 

─ Никъде, но рано или късно ние ще си тръгнем и 

селото ще остане пак без поп. 

─ Аман, недей! – проплака бабата. 

─ Затова съм се замислил, готов поп ли да търсим или 

ние да си го направим. 

─ Къде в тия времена ще намериш поп да дойде в това 

забутано в балкана село? 

─ Можем да се спрем на някое от нашите млади 

момчета в дружината. 

─ Младите днеска повече ги тегли хайдутството, да се 

борят за свободата ни, трудно ще ги задържиш в едно село. 

─ Спрял съм се на Никола, Димовия син, тукашен си е 

и няма да иска да бяга. Пък и Вълчан е съгласен за него. 

─ Колето? На Славка момчето ли? Славка ми е дружка! 

Тя от дете го водеше в черква и все около попа се въртеше. 

Той беше от първите, които дойдоха да почистим черквата, 

когато Беят я отвори. 

─ Той, същият! 

─ Съгласна съм! Той ще стане добър поп! 

─ Надявам се, че за една година ще мога да го обуча! 
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─ Остави го на мене, Отче! Аз ще го обуча! Толкова 

години съм в черквата. Научила съм всичко наизуст. Знам 

всички празници по календаря и знам кое как се пее. Аз съм 

пригласяла на попа при службите, без да го чета. Пяла съм 

на погребения, на кръщавки, и на сватби съм пяла. Ще ме 

чуеш пак и на новите сватби, които ще венчаваш! Това 

остави на мене, Отче! Стига само той да не откаже! Но не 

вярвам това да стане. Като кажа на майка му какво искаме, 

тя сама ще го доведе! Аз още днеска ще се заема с тази 

работа! Остави го на мене! Пък и на ръст е като тебе и 

одеждите ще му станат! 

─ Благодаря ти, бабо Пенке! Голям камък смъкна от 

гърба ми. Много се бях закахърил! 

─ Хайде сега, обличай одеждите, че скоро жените ще 

почнат да идват за сутрешната молитва. 

Поп Мартин наведе глава, прекръсти се и влезе в 

олтаря да се приготви да посрещне миряните. 

По време на службата, баба Пенка намери дружката си 

и й заръча да й се обади след литургията, че има да и каже 

нещо. Славка я изчака пред иконостаса на Богородица и 

нетърпеливо я запита какво има да й каже. 

─ Славке, отчето се е закахърил, че като си тръгнат 

няма кой да го замести в черквата. 

─ Ама ще си тръгват ли? – разтревожи се Славка. – 

Леле, пак ще останем без Колето! 

─ Не се тревожи, Славке! Отчето иска да направи 

Колето поп на селото и като местен да си остане да служи в 

черквата, но не знае дали той ще се съгласи да стане поп. 

─ Ще се съгласи! Ще се съгласи! – без да му мисли 

отговори Славка. – Аз сама ще го доведа още днеска! Така 

ще си го задържим при нас! 

─ Но ще трябва, преди да се запопи, да се ожени! – 

рече баба Пенка. 

─ Той си има избраница, Пенке! Още преди да се 

разтури селото, ние пращахме сватовници и майка й се 

съгласи, макар, че щерка й била още малка. Тогава, за да се 

спаси от турците, Колето избяга в гората и станал хайдутин 

при Вълчан. За тия години момичето порасна и остана с 

надеждата, че Колето ще се върне и ще иде пак при нея. 

Сега, като се върна, първото което направи извън къщи, 

беше да намери начин да се срещне с нея и да й се обади, че 

я обича. На първото хоро, когато черквата се отвори, той се 

хванал до нея на хорото и си дали дума взаимно. Вие вече 

пратихме годежари у тях и тяхните се съгласили на годеж. 

Сега, като чухме, че Беят е разрешил и станаха първите 

сватби, Димо се канеше да иде при Вълчан да го пита, ще 

разреши ли Колето да се ожени и да си остане в селото. 

─ Ще разреши, Славке, ще разреши! Нали ще го прави 

поп на селото! 

─ Дай Боже това да стане! – Славка се обърна към 

олтаря и три пъти се прекръсти. – Аз да тичам да кажа това 

на Колето и още днес ще го доведа в черквата! 

─ Бързай, Славке, доведи го! Аз ще го науча за поп! – 

баба Пенка изпрати дружката си до вратата на черквата и се 

втурна към олтаря, да съобщи на поп Мартин, какво е 

сторила. 

 

28. 

Животът в селото се и нормализира. През дългите 

зимни нощи, до късни вечери момински песни огласяха 

седенки и попрелки. Разкритите по къщите занаятчийски 

работилници извършваха всички видове необходими на 

хората услуги, и то безплатно за всеки. 

Костадин с чираците си, които разпрати по селото да 

съберат всички стари и негодни за употреба бакърени 

съдове като сахани, тенджери, джезвета, пробити бакъри и 

всичко негодно, направено от метала „бакър”. Пробитите, 

които можеха да се поправят, закърпваше, а от негодните 

правеше чанове и хлопки за овцете, и то така звуково ги 

настройваше, че когато ги окачат на овцете, да ти е приятно 

да ги слушаш. 

─ Ще се помъча да възстановя чановете на баща си, 

наследени от дядо му! – сподели той с Вълчан веднъж, 

когато той се заинтересува от работата му. – Та когато 

прозвучат по стадото, независимо, че са пръснати на голяма 

площ, да пеят като песен! 

─ А тия малките топчета, те за какво ти са? – запита 

Вълчан и ги разбута по тезгяха му. Те прозвъняха на 

различни звуци. 

─ Това са звънчета, изработени от специална сплав от 

бакър, калай, злато и сребро, които подготвяме с Дико за 

една специална изненада, за която скоро ще научите. 

─ Добре! Ще чакам, да видиме! Имаш ли нужда от 

нещо? 

─ Не, нямам, Войводо! С Дико и момчетата ще се 

справим. 

Челебията, съгласувано с Бея, даде лири на бакалина да 

закупи от града и да зареди бакалницата с всички стоки, 

необходими за бита на селото и за кафенето, за през цялата 

зима. Коларите приспособиха всички шейни в селото за 

конски впряг и с тях пренесоха стоката за бакалницата и 

закупените от селата фуражи за конете и храните за селото, 

и насечените от дърварите дърва от гората, за огрев на 

цялото село. 

Животът в голямата къща тръгна по програма. 

Четирите жени, наблюдавани от баба Мара и подпомагани 

от дядо Никола, вършеха цялата домакинска работа. Двата 

големи салона сутрин бяха школо. В долния баба Софи 

преподаваше български език и история на България, а в 

горния, Жана, подпомагана от Антонио и Лоренцо, 

преподаваше френски език. Два пъти седмично, в сряда и 

петък, в горния салон се водеха оживени разговори на 

културни теми. През останалите свободни следобеди Жана 

беседваше с баба Софи по интересуващите я въпроси, 

главно за бита на българите. Софи, освободена изцяло от 

домакински грижи, посвещаваше всичкото си свободно 

време на Жана. Когато стана въпрос за българските танци, 

Жана изказа възхищението си от българските хора. 

─ Българските хора и танците не са само 

развлекателни! Те, почти всички са ритуални! – допълни я 

Софи. – Сега ще ти обясня: Първото хоро, с което се започва 

тържеството, е закачливото пеено момино хоро, което се 

играе само на песен, без намеса на инструмент. Нали ти го 

забеляза още на първото хоро, след първата неделна служба, 

в новоотворената черква и го наблюдаваше. 

─ Да, видях го! – потвърди Жана. 

То се играе само от девойки в затворен кръг. Около 

хорото, в кръг, се подреждат момците, за да наблюдават и си 

избират при коя мома да се хванат. 

Девойките играят с разпуснати дълги коси, или 

оплетени в дълги плитки, които с въртенето на главата 

могат да развяват както си пожелаят и играейки, като минат 

пред момъка, който им е по сърце, така развяват косата си, 

за да могат да бриснат с нея избраника си. Когато хорото е 

направило няколко кръга и е към края на песента, която се 

играе, отнякъде се дочува подвикване към момците, (това 
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обикновено го прави някоя баба): „Вие какво чакате бре? 

Защо се не хващате на хорото?” 

От този момент момците започват да оглеждат хорото, 

като всеки изчаква избраницата си, така, че да се хване за 

нея с дясната си ръка. Ако изборът е взаимен, двамата 

здраво си стискат ръцете и заиграват хорото от все сърце. 

(Ако се случи за една мома да се борят двама ергени, то 

вторият, изпреварен от съперника си, отива отдясно на 

момата, и тук вече момата решава: тя стиска здраво ръката 

на този когото предпочита, а другата оставя свободно да 

бъде отпусната от нежелания кандидат. Ако той е разбран, 

пуска се от хорото и си търси друга мома, но понякога 

съперничеството стига до бой с непредсказуем край). 

Това хоро е първият възможен допир на двамата 

влюбени, и безмълвно изказване на взаимност. До тогава те 

са се виждали на седянки, и на чешмата за вода, където на 

ергена е позволено само да открадне китката на момата или 

да й напие водата от котлите, а на седянките да я оглежда 

отстрани или най-много да седне близо до нея, но не му е 

позволено да се допре, даже и да се ръкува пред хората. 

─ Но това е много строг ритуал! – възкликна Жана. 

─ Така е, мила! Но на тази строгост се дължи 

оцеляването на Българския народ, през това дълго вековно 

робство. 

─ А какво ще стане, ако момата е озлочестена? 

─ Ако това се узнае преди сватбата, момата няма да 

може да се ожени за ерген. Само вдовец може да я поиска и 

то, ако баща й даде голяма зестра или ако тя е голяма 

красавица. Но ако това се установи на самата сватба, то на 

следващия ден, в понеделника, се прави неуговорено 

посещение в бащиният й дом, така нареченото гостуване 

„На блага ракия”. Там от момкова страна се черпи с блага 

ракия, ако булката е била в ред. Но ако се е установило, че 

тя е била озлочестена, то в този случай, зетят или някой от 

неговата страна черпят родителите на булката със силна 

ракия в пробита на дъното чаша. Те подават чашата и 

почват да наливат ракията, която от дъното протича по 

дрехите на опетнените родители. Това е много голям срам за 

целият род на булката! 

─ Това е много жестоко! – рече Жана и се замисли. 

─ Жестоко е, но то опазва чистотата на рода! 

─ При сватбите, които се направиха, имаше ли ги тези 

ритуали. 

─ Това бяха вдовишки сватби. При тях запознанството 

става лично и ритуалите не са задължителни. Извършва се 

само черковната венчавка и веселбата след нея. Но сега 

сватбата на Колето ще се направи с всичките ритуали по 

българските обичаи. Майка му и голямата му сестра работят 

в селската мандра. Познаваме се и в черквата се видяхме. Тя 

ми каза, че мъжът й питал Войводата и той разрешил Колето 

да се ожени и да си остане в селото. С нея ще се договорим 

да се повтори сватосването, което те са направили преди 

години, за да можеш ти да го видиш как става, и нататък да 

присъстваш на годежа и на всички ритуали до приключване 

на сватбените тържества. Така най-добре ще се запознаеш с 

обичаите ни по създаване на новото семейство. 

─ Това ще е великолепно за мене, бабо Софи! – зарадва 

се Жана. 

─ Сватбата е една голяма драма, Жана, в която майката 

се разделя с дъщеря си. Булката отива в чужд дом, при 

чужди хора, много често с различни взаимоотношения от 

нейното семейство, с които тя е длъжна да се съобразява, 

независимо от желанието й. Това е един дълъг процес на 

промяна на личният й живот и навици, който започва от 

виждането и запознаването на младите на някоя от селските 

седенки, открадване на китката на момата, когато е на 

чешмата за вода, отпиване на водата й от менците, хващане 

до момата на моминото хоро и т.н. Ти ще имаш възможност 

да проследиш и да се запознаеш с всичко това. 

В неделя в черквата Софи се договори със Славка да 

повторят сватосването с родителите на избраницата на 

Колето. Определиха това да стане в четвъртък, в който ден 

се започват и сватбите, който е и един от свободните дни на 

Жана, за да може тя да се запознае с този ритуал, и после да 

присъства на всички сватбарски обичаи. 

Вечерта Жана разказа на съпруга си, какво са се 

договорили. Той с интерес изслуша всичко и накрая й каза, 

че сватосването ще стане с каретата. Така и направиха. 

В уреченият ден, четириконната карета спря пред дома 

на Колето. Поканиха в нея сватовниците и през селото, 

каретата спря пред дома на момата в горната махала. На 

портата бяха посрещнати и поканени в голямата соба с 

огнището. Сватовницата седна край огнището, взе машата и 

почна да рови в огнището. ( - Това е знакът, че сме дошли да 

се сватосваме! – обясни Софи на Жана.) Домакинята, 

майката на момата, заговори: 

─ Е, разбрахме за какво сте дошли! Ако е рекъл Бог, 

може и да се сватосаме! 

Софи преведе думите с обяснението, че това означава 

съгласие на момините родители да дадат дъщеря си на 

момчето. Ако те не бяха съгласни, допълни Софи, трябваше 

да кажат: 

─ Малко ни е детето, не трябва да го женим! 

След изпълнението на този ритуал, последва 

уговорката в кой ден да дойдат „годежарите” – взаимно 

двете фамилии да определят деня на годежа, който 

обикновено се прави в предпразнични вечери. Като стана и 

тази уговорка, сватовниците бяха изпратени до пътната 

врата на двора с добри пожелания. 

В каретата Софи дообясни на Жана, че времето между 

сватосването и идването на годежарите може да бъде 15-20 

дена, или с години, ако децата са малки и трябва да 

поотраснат. Това сватосване се прави от родителите, за да се 

осигурят, че ще се сродят, когато децата пораснат, или да се 

преодолее причината за дългото изчакване. След това, на 

чашка кафе в големия салон, Софи продължи беседите си по 

сватбарските ритуали: 

─ Във времето между сватосването и идването на 

годежарите, момината страна прави проучвания за рода на 

момъка. Колко души ще дойдат на годежа и какви дарове 

трябва да се приготвят. В този период е забранена личната 

среща между младите. Те могат да се виждат отдалеко по 

седенките и при чешмите, но личният допир, даже и 

ръкуването между двамата е забранено. Когато наближи 

уреченият ден за годежа, от страна на момчето, по 

сватовницата, пращат хабер, че годежарите ще дойдат. Това 

са двама-трима мъже и толкова жени от родата и обезателно 

свекърът без свекървата и без младоженеца! Годежарите се 

посрещат и канят на трапеза, и от дума на дума казват за 

какво са дошли. Тогава повикват момичето и ако то харесва 

момчето и желае да се задоми с него, стои срамежливо, 

слага ръце на очите да се скрие и казва: „Каквото кажат 

мама и тати!”. Това значи, че е съгласна и вече се предава! А 

ако не е съгласна, ще се разплаче и ще избяга. 

В този смисъл на съгласие, свекърът носи годежен дар, 

една жълтичка, (или нещо друго, в зависимост от 
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състоянието на рода), и я подарява на момичето. А то праща 

на момчето годежна китка. Тази годежна китка е трайна. Тя 

е с парички, с мъниста, с бонбони, много красива е, и я 

праща дар на момчето. Така вече годежът е станал и 

годежарите си отиват доволни и нахранени. 

След този годеж, вече момчето и момичето могат да се 

виждат. Той идва да я извежда на разходка, води я за вода на 

чешмата, или ако е кладенец, той източва водата и я налива 

в менците й. 

Тя няма право сама да излиза, да нощува в неговия 

дом, нито пък той в нейния. И така определят колко време 

ще трае този годеж, докато дойде денят на втория годеж, 

вече големият, на който присъстват повече хора от рода на 

момчето, но пак без момчето! Момичето е приготвило 

дарове за свекървата, за свекъра, за роднините, и на този, 

вече голям годеж, се прави голяма трапеза и си разменят 

подаръците и даровете, и ако момъкът е сръчен, той е 

направил някакъв дар, я хурка, я нещо за домашните 

трудови процеси, или чашка за мляко, или каквото и да 

било, и й ги изпраща. На този годеж се определя и времето, 

колко ще трае той: една година, две години, три години, и 

повече ако за това има обективни причини. Може момъкът 

да е отишъл на гурбет, за да спечели пари. Годежът се 

прави, за да са сигурни страните ,че след преодоляване на 

причината, сватбата ще стане. По времето на годежния 

период момичето проучва какви роднини, колко девери, 

колко зълви, колко етърви, и общо колко хора трябва да се 

даряват. Прави даровете персонално за всекиго, и в 

последният етап вече се събират да решат и определят денят 

на сватбата. 

Сватбата започва от четвъртък. В този ден, в двете 

къщи, в къщата на момата и в къщата на младоженеца, се 

събират нейните братовчедки и дружки, и приятелите на 

момчето, с неговите братовчедки и роднински връзки. Всеки 

в своя дом. Този ден се нарича „замески”. Месят обрядно 

тесто, правят медени питки и се гощават, и цяла нощ играят 

пайдушко хоро и пеят. Това е своеобразна раздяла с 

моминството и с ергенството. И така до сутринта. 

В петък всички са в къщи си и гледат подготовката за 

сватбата, в едната и в другата къща, подготвят добичетата за 

гощавката, обикновено това са едно или две агнета, в 

зависимост от очакваните гости и възможностите на 

родителите. Почистват къщите, измитат дворовете и се 

подготвят вече да посрещат сватбарите. 

Съботата е много важен ден преди сватбата. В 

момината къща се събират момите, нейните приятелки и 

роднински моми, за да направят сватбеното дръвце. 

Сватбеното дръвце се нарича различно в цяла България. В 

Южна България се нарича „Каниска”, наричат го „Върба”, 

наричат го „Бор”, в Родопите се нарича „Кошег”, ние го 

именуваме „Кумово дръвце”. Имената са различни, но 

всички са трироги или еднороги, и на върха се забожда 

червена ябълка или три червени ябълки, на трите рога, 

обкичват се с много цветя и с много низи пуканки. 

Сватбеното дръвце е много красиво и когато дойдат 

сватбарите заедно с кума да вземат момата, то се забожда в 

кумовия хляб и става „Хлебно дръвце”. 

А в момковата къща, в този ден се събират неговите 

приятели и роднински момичета и момчета, да правят 

байряка. Байрякът е голям, цял човешки бой и може да бъде 

от два цвята платно, може да бъде от шарена престилка или 

от някакво красиво домашно платно, цялото обкичено с 

пуканки и чемширени китки, а на върха на байряка има 

голяма червена ябълка, а в деня на сватбата се забожда 

печен петел, или жив петел даже. Този байряк на някои 

места из България се казва „Уруглица” и се носи от 

специално лице, което се нарича „Старойкя”. Старойкята е 

водач, който ръководи цялото сватбено тържество, и като 

режисьор определя кога какво да се прави, какво да се пее и 

какво да се играе, той просто е диригент на сватбата. Той 

носи и байряка. 

─ Това е удивително, Софи! Аз искам не само да го 

видя, но и лично да участвам в тази подготовка, и в двете 

къщи, и да го опиша, ако успея. 

─ Това може да стане, Жана! В четвъртък след обяд и 

събота целият ден ни са свободни и можем да бъдем и в 

двете къщи. А в неделя сме сватбари и ще наблюдаваш 

сватбата от край докрай! 

 Тези два, подготвителни за сватбата дни, четвъртък и 

събота, останаха незабравими за Жана. Тя ги изживя с 

толкова радост и удоволствие, че когато се върнаха в 

Париж, не пропускаше случай да разкаже на гостите си за 

Българските предсватбени обичаи, в които и тя е взела 

участие със свои идеи в подредбата и украсата. 

В събота от заранта, както направи и в четвъртък, Жана 

беше в дома на младоженката, където според мнението на 

Софи, стават по-интересни ритуали, и Жана несамо ги видя, 

но и активно участва в подготовката. В събота след обяд, от 

страна на младоженеца няколко роднински жени, лели и 

братовчедки, с тях и сватовницата, с волска кола, 

предвождани от две гайди и тъпан, пристигнаха в дома на 

булката да вдигнат „чеиза”, Софи обясни, че това са дрехи 

на младоженката, постелки, покъщнина и др., необходими за 

домакинството предмети, които невестата сама е изтъкала и 

изработила по време на годеническия период, както и 

дарове от родителите и близки роднини на младоженката, 

които тя донася в дома на мъжа си при задомяване. Някъде 

из България това се нарича „Прикя”. Жана остана до късно в 

дома на момата и след като приготвиха всички атрибути за 

сватбата, наблюдава сплитането на косите на булката, 

проведено от дружките й. Момите сресаха косите и 

започнаха да ги сплитат. Софи й беше разказала, че косите 

на булката се сплитат по сватбарски в няколко реда плитки, 

но винаги нечетно число: три, пет, седем или девет плитки, в 

зависимост от буйността и дебелината на косата. После 

събират в едно тези плитки и приготвят сватбената 

прическа. Всичко това Жана видя как се прави. А в дома на 

младоженеца, тя видя и ритуала обредно бръснене на 

младоженеца. Приятелите му започнаха ритуала, но понеже 

Колето се оказа с голяма брада, задоволиха се само с 

оформяне на брадата и подбръсване около нея. Всичко това 

направиха по сватбарски с ритуална песен и се разотидоха. 

На другия ден, отрано в двете къщи кипи трескава 

подготовка. В момината очакват да дойдат да вземат 

невестата, а в момковата се готвят за посрещането. 

В деня на сватбата, Жана отрано отиде в момковия дом 

и проследи много внимателно цялата сватбена церемония. 

Тръгнаха начело  с байряка, носен от Старойкята, 

музикантите на Бай Костадин с тъпан, импровизирана 

трапеза, взеха даровете, които кума е приготвил за 

младоженците, и тръгнаха с музика, песни и игри през 

цялото село, до момината къща да вземат невестата. На 

Жана й направи впечатление играта на криене на булката и 

ритуала за откупуването й от момъка и родителите му. 

Когато стигнаха пред дома на момата, вратата на къщата 

беше залостена. По обичай, родителите на момата залостват 
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къщата и не пускат сватбарите. Булката трябва да се откупи 

по някакъв начин. От момкова страна трябва да дадат още 

нещо. Отвън, свекърът дава мило и драго. Обещава телето, 

което скоро се е отелило. Отвътре отговарят: „Малко е!”. 

Свекърът обещава ливадата до чешмата! Отвътре пак: 

„Малко е!”. 

Дава голямата нива, дето браздата й е до татковата й 

нива! 

Отвътре пак: „Малко е”! 

─ Давам големия овен за курбан и едно буре с вино за 

сватбарите, да се наядем и напием за здравето на всички ни! 

─ Може! Добро е! – отговарят отвътре, отварят вратата 

и ги канят на богата трапеза. 

В това време кумата донася алено було за булката. 

Това е нейна привилегия. Влиза в стаята, където е момата с 

дружките си, готова, сресана с оплетени коси и мята булото 

на главата й. 

Когато гощавката привърши, кумата изведе от стаята 

вече забулената младоженка. Пред нея застанаха 

младоженеца с кума и гостите. Тогава младоженеца 

повдигна булото. Под него грейна красивото усмихнато 

лице на момичето. Жана пристъпи към булката, извади от 

чантата си една старинна златна огърлица – колие с 

брилянти и я окачи на врата й като дар от Челебията. 

Брилянтите засияха под аленото булчено було. Оттук 

започна най-драматичният сюблимен момент на сватбата – 

извеждането на момата от бащиният й дом. 

Баща й, разви от кръста си дълъг, тесен червен пояс, 

преметна го през двамата, като, че ги впряга в едно и ги 

поведе. Вързани с пояса. В този миг гайдите писнаха и 

всички, които можеха да пеят, запяха прощалната песен: 

Ела се вие превива 

мома се с рода прощава. 

Прощавай родо голяма 

и ти рожденна майчице, 

дето си ме носила 

девет месеца на сърце 

и двайсет години на ръце. 

Всички пеят и плачат. В момента, до извеждането на 

младоженците до пътната врата на двора, булката на три 

пъти се обръща назад с насълзени очи да погледне за 

последен път и с поклон да се прости с бащиният си дом. На 

улицата бащата ги развърза, хвана дъщеря си за ръката, 

целуна я и я предаде в ръцете на кума. Кумът я хвана под 

ръка и я поведе към черквата. Старойкята вдигна байряка 

високо и тръгна пред всички. Гайдите и целият сватбарски 

оркестър на бай Коста, включително и тъпанът, засвириха 

весела сватбарска песен. Майката на момата не излезе да 

изпрати булката, а си остана разплакана в къщи и се зае с 

подготовката да посрещне гостите след венчавката. 

Жана се стъписа в първия момент, когато видя как 

всички запяха и почнаха да плачат, но когато Софи й обясни 

какво става и й преведе песента, сълзи потекоха и от 

нейните очи. Челебията се изненада, като видя сълзите й. 

Прегърна я и запита: 

─ Мила, какво ти е? Защо плачеш? 

─ Мили, натъжих се, защото аз не можах да изживея 

този прощален миг с мама и татко. Раздялата ми с тях беше 

много жестока. Аз весела изминах този път от каретата, 

която беше моят дом, водена от славния Войвода, до 

сватбеният ми олтар на поляната сред Балкана. 

─ Но това беше славно, мила! Нямаше нищо тъжно! 

─ Да, славно беше, мили! Любовта ни е голяма! 

Радостта също! Но мъката в гърдите ми по изгубените 

родители, не беше по-малка! Аз сега изживях раздялата с 

тях! 

─ Успокой се, мила! Виж, как всички преодоляха 

мъката от раздялата и сега весело пеят и играят. Това беше 

един кратък тъжен психологически миг от раздялата, който 

трябва да се преодолее, защото всяка майка чака и иска да 

омъжи дъщеря си щастлива. На сватба сме! 

─ Разбира се, че ще се успокоя и ще се веселя, мили, но 

има преживяни неща, които не могат да се забравят! 

Благодаря ти, мили, че любовта ни е голяма и здрава, и ни 

дава сили да преодолеем несгодите. Щастлива съм, че те 

срещнах! Благодаря ти! А сега да се слеем със сватбарите! 

Двамата си стиснаха ръцете. По време на процесията 

до черквата, тя неотлъчно вървя зад кума и си представи как 

нея Вълчан я пое от каретата и я проведе по пътеката между 

ръкопляскащите четници. Проследи венчавката, като я 

сравняваше със своята венчавка на голата поляна в 

планината и чувствата, които изживяваше. Жана остана 

доволна от това, което Софи й разказа за предсватбените 

обичаи и, че ги видя! Сега допълваше впечатленията си. 

След венчавката тя проследи излизането от черквата, 

хвърлянето на жито и бонбони. Наблюдава много 

внимателно моминото пеено хоро пред черквата и не 

пропусна да види как момите развяваха целенасочено 

разпуснатите си коси и плитки и реакцията на момците 

докоснати от косите. Мислено благодари на Софи, че точно 

й е разказала всичко. 

На връщане към момковата къща, зад байряка, но пред 

музиката, момци и девойки по целия път пяха весели 

сватбарски песни и танцуваха хороводни въртележки до 

пътната врата на момковия дом. Свекървата не дойде в 

черквата, а се върна в своя дом да подготви посрещането на 

сватбарите и ги дочака отвън пред вратата. Младоженците 

спряха пред нея. Тя подаде на нявестата паница с мед, а в 

ръцете си държи два хляба – погачи. Отчупи хапки от 

погачата, посоли ги, потопи ги в меда и ги захрани и 

двамата, за да им върви живота по мед и масло. После 

подаде на снаха си да си потопи пръста в меда и да помаже 

горния праг на вратата със същото пожелание. Накрай пъхна 

двата хляба под мишците й и отвори вратата, като им 

направи път да минат. От вратата по целия двор, до 

огнището тя беше постлала бяло платно, по което да минат 

младоженците. 

Като влязоха в двора, и стъпиха на платното, Никола 

грабна на ръце своята невеста заедно с хлябовете и по 

бялото платно я пренесе до огнището в къщи. Жана, 

последвана от Софи за преводач, се втурна след него, да не 

изпусне нещо важно. Никола донесе съпругата си до самото 

огнище, целуна я и я спусна права пред горящото със силен 

пламък огнище. Невестата остави двата хляба от двете 

страни на огнището, изправи се и целуна съпруга си. Софи, 

която през цялото време превеждаше и обясняваше на Жана 

ритуалите, сега й обясни защо платното проснато от 

външната врата стига чак до огнището: 

─ Огнището е мястото, където е пламнал първият огън 

в този дом. Там е животът. Там са душите на предците, 

живяли в този дом, там е целият живот на къщата, затова и 

казват: „Къща без огън, огън да я гори!”. Няма ли огнище, 

няма живот в къщата! 

Целувката на съпруга, преди да остави жена си пред 

огнището показва, че той я приема в този дом, а с 
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оставянето на хлябовете от двете страни на огнището и 

последвалата целувка, съпругата показва, че тя е съгласна да 

живее в този дом със съпруга си, когото обича! Някоя жена 

от роднинските подава на младоженката малко мъжко дете, 

най-много до три годишно, да го гушне, да го подържи и да 

го полюлее в ръцете пред огнището, с пожеланието да 

ражда мъжки деца. 

Колето прегърна любимата си съпруга, която го изчака 

толкова години като годеница, и тръгнаха да видят какво 

става в двора. 

Свекърът бе отворил големите порти за сватбарите и те 

вече се бяха настанили по скованите по двора маси и пейки 

в очакване да се появят младоженците, за да започне 

гощавката и веселието. Когато те се появиха пред вратата на 

къщата, байрактарят вдигна знамето и музиката засвири 

сватбарска мелодия, докато те заемат местата си. Още със 

сядането им, сватбарите от всички страни се провикнаха: 

„Горчиво, Горчиво, Горчиво!” Жана погледна въпросително 

към Софи. Тя веднага й обясни какво означава това. Жана се 

обърна и видя целуващите се съпрузи и веднага след това по 

цялата трапеза се вдигнаха пълни чаши за наздравица и 

веселието започна под звуците на сватбарските песни. 

Гощавката и веселието продължаваше в добро 

настроение по цялата трапеза, когато отведнъж байрактаря 

вдигна знамето и музиката смени мелодията. Засвири една 

специална песен, която всички знаеха какво означавя тя. За 

миг трапезата утихна. 

Жана се обърна към Софи и я запита какво става. Тя й 

обясни, че е дошло време младоженците да се уединят в 

приготвената им стая за специалния ритуал. Жана се 

усмихна и се загледа във влизащите в къщата младоженци, 

придружени от лелята на Никола. Отвън веселието стихна. 

Гайдите, без тъпана засвириха приятна, широка родопска 

мелодия за доброто настроение на всички. Лелята придружи 

младите до стаята и остана отвън пред вратата да пази, да не 

би някой да ги обезпокои. 

Отвън сватбарите си продължиха разговорите, но с по-

тих, спокоен тон, под звуците на два кавала, сменили 

гайдите, и засвирили приятната овчарска мелодия, която се 

свири, когато овцете са налягали за следобедна почивка. В 

това време, около час и половина – два, Софи разказа на 

Жана историята на селото, как се е запознала с мъжа си и 

как се е съгласила от града да дойде да живее в това 

балканско село. Какви несгоди са изживяли, докато си 

построят хубавите къщи, та чак до убийството на бея, 

изселването на заможните фамилии в Молдова, убийството 

на съпруга й от вилнеещите в селото турци, та чак до 

тяхното идване и страхът, който са изживяли от възможната 

клопка на Бея. За голяма радост, когато са узнали, че те са 

дружината на Вълчан. 

Байрактарят вдигна знамето. Гайдите писнаха и 

засвириха ритуалната българска ръченица. На входа на 

къщата се появи свекървата със сито в ръцете вдигнато 

високо над главата й. Свекървата започна да играе 

ръченицата и играейки тръгна около трапезата, като често 

показваше на сватбарите да видят какво има в ситото. Софи 

обясни на Жана, че в ситото е ризата на младоженката върху 

която личи белегът, че тя вече е станала жена на Никола. 

Жана се загледа в играещата свекърва и когато тя мина край 

тях и подскачайки им поднесе ситото видяха „белега”, 

доказващ събитието и чистотата на невестата. 

─ Жана, - заговори Софи – Ръченицата е първият 

български обряден танц, който свекървата заиграва весело с 

високо вдигнати над главата ръце, със ситото в тях, и 

играейки показва на сватбарите какво има в него. Затова и 

тацът е наречен: „Обреден сватбен Свекървен танц 

РЪЧЕНИЦА”, защото се играе с високо вдигнати ръце, със 

ситото в тях. Той е чисто наш, български обреден танц и се 

ограе на специален ритъм. 

─ Аз вече забелязах това, когато за пръв път видях да 

се играе пред черквата и още не мога да овладея ритъма и 

такта му, но ще го науча да го свиря и на китарата си. Бай 

Коста ми обеща да ме научи. Аз познавам Европейския 

фолклор и никъде няма такъм танц! 

─ И във Виена смятат така! – с нескрита гордост 

потвърди Софи. – Както за Виенчани е валсът, така и за нас 

българите, РЪЧЕНИЦАТА е национален обреден танц! По 

това се познаваме в чужбина. Аз много пъти съм ходила във 

Виена! – похвали се Софи. 

Байрактарят вдигна знамето! Музикантите изсвириха 

звуков сигнал. Очите на всички се насочиха към къщата, от 

която излезнаха младите съпрузи и хванати под ръка, 

аплодирани от сватбарите, под звуците на тържествена 

сватбарска песен се насочиха и седнаха на мястото си. 

„Горчиво, горчиво, горчиво” – проехтя по цялата 

трапеза. Сътрузите станаха прави и с продължителна 

целувка подсладиха виното в пълните чаши, които взаимно 

се чукнаха със съседните си и се изпразниха до дъно в 

развеселените гърла на сватбарите. 

С това приключи официалната част на сватбата, но 

изненадващо на пътната врата се появи Беят, придружен от 

прислужника си Хасан с голям пакет в ръце. Всички станаха 

прави да го посрещнат. 

Беят поздрави сватбарите, отиде при младоженците, 

взе пакета от ръцете на Хасан и го поднесе като дар от него 

с пожелание за спокоен и щастлив живот и многолюдна 

челяд, която да оползотвори съдържанието на пакета, който 

от сърце им подарява. 

─ Бъдете щастливи! – завърши Беят и седна на 

предложеното му до Челебията и Жана място, седнали до 

съпрузите. 

Тържеството продължи със следващия ритуал. Млади 

момичета обикновено братовчедки на момчето, тръгнаха 

около трапезата и пълнеха чашите с подсладена ракия. 

─ Ритуалът се нарича „Черпене с блага ракия” – поясни 

Софи на Жана. – това се прави след като свекървата е 

показала окървавената риза в ситото. Музиката засвири 

специалната за целта мелодия „Давай куме”. Младите 

съпрузи станаха от мястото си с пълни чаши в ръце да се 

чукнат с всеки от сватбарите. След тях тръгнаха две млади 

братовчедки с големи тепсии в ръце, в които бяха даровете 

на булката за сватбарите. Съпрузите чукваха чашките си за 

наздравица и невестата окачваше даровете по рамената им. 

А всеки, който имаше какво да подари, го поднасяше на 

булката при наздравицата. Хайдутите дадоха като дар по 

жълтица, а Вълчан окачи на врата на булката цял наниз от 

пендари, който увисна около златното колие подарено от 

Жана. 

Като приключи и този ритуал, музикантите засвириха 

за шареното хоро, на което играчите заиграха с даровете си 

на рамо. 

─ Това хоро се нарича „Шарено хоро”, защото 

роднините от единия род и от другия род са се смесили вече 

и показват, че ще живеят дружно. 

Всеки играе с даровете си на рамо, а тези, които са 

носили по-дребни дарове и не са ги поднесли по време на 
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наздравицата, сега играят с тях в ръце. Хорото се завъртя 

три пъти около къщата, три пъти обиколи около трапезата и 

излезе на улицата, където пак се завъртя три пъти, за да 

може цялото село да чуе за сватбата и да види даровете, и 

пак се върна в двора. 

По време на това хоро Старойкята вдигна знамето и 

като го тупкаше в земята, обявяваше големите дарове, които 

не са могли да бъдат донесени на сватбата: 

─ Кумът дарява едно младо теле; Бащата дарява една 

нива там и там, и изрежда всички по-едри дарове, с които не 

може да се играе на хорото. Даровете, с обявяването им, ги 

стоварват в един ъгъл на двора. Получи се голям куп. Така 

стана едно афиширане на даровете, които получават 

младоженците с пожеланията на сватбарите7 „Сега булка, 

догодина люлка!”. 

С това, сватбеното тържество, продължило до късен 

следобяд приключи и сватбарите едни по едни се 

разотиваха. 

Жана остана много доволна от видяното, благодари на 

Софи с прегръдка за наученото от нея на тази незабравима 

сватба, за която дълго време разказваше на гостите си  в 

Парижкия замък! 

Челебията покани Бея с помощника му и домакините 

им от голямата къща, да ги отведе с каретата, която Илия 

беше докарал пред портата на къщата. 

─ Софи, има ли други важни ритуали, които трябва да 

видя? – запита Жана, като се настаниха в каретата. 

─ На другия ден след сватбата, от утре понеделника, на 

много места, особено по хайдушките села в Балканите, като 

Пирин, Родопите и Стара планина, каквото е нашето село, 

невестите обличат една специална риза, която се нарича 

Кланялница-Говялница, това означава, че оттук нататък 

цели четиридесет дни, невестата ще мълчи пред свекървата, 

няма да й говори от уважение. „Говее”, а свекървата я учи: 

„Булка, тука са нощвите за месене на тесто, там са менците 

за носене на вода от кладенеца, тука е точилката, тука са 

машите, и така нататък, тя я въвежда в реда на семейството 

и й показва кое къде се намира, и да знае, че от тук нататък я 

чака работа. Първо отиват с менците за вода. Невестата 

напълва менците, свекървата ги рита, тя пак ги пълни, 

свекървата пак ги рита, това се повтаря три пъти, и след 

третото пълнене, свалят булото на невестата и го окачват на 

плодовито дърво, на някоя ябълка или слива, там около 

кладенеца, та да й върви като по вода. Поиграват малко 

пеено хоро с дружките, също дошли за вода, и невестата 

нарамва менците с кобилицата и се връщат у дома с 

дружките й - там се прави малка гощавка и с роднините и 

близките дошли им на гости. С това привършват ритуалите 

по сватбата! – завърши разказа си Софи. Каретата влезе в 

двора и спря пред входа на къщата, след като оставиха Бея 

пред конака. 

─ Следващото нещо, което ще видиш, Жана, са 

Повратките. Това е денят, в който невестата се връща в 

бащиния дом, за да се разтъжи с родители и близки. Това се 

прави от деветия до четиридесетия ден след сватбата по 

взаимна уговорка – добави Софи, като се качиха в горния 

салон и седнаха да изпият по едно кафе, поднесено от 

камериерките. 

 

29. 

След голямата сватба на Никола, занятията на Школото 

в голямата къща продължиха с повишен интерес от 

учениците. По тяхно желание и предложение, времето на 

сутрешните занятия се увеличи с един час. Поп Мартин 

събра голяма група момичета и почна в черквата да ги учи 

на четмо, но скоро черквата се оказа наудобна за учебни 

занятия, и баба Пенка предложи да направи ново школо в 

голямата стая на къщата си, където да могат децата да 

насядат по възглавници, а по-късно, дърводелците сковаха 

пейки и стаята стана удобна класна стая, както в граските 

училища. 

Никола, който още преди сватбата си прие да се учи за 

поп и годеницата му се зарадва, че ще става попадия, 

постъпи в черквата и стана помощник и в учебната дейност 

на поп Мартин, и ученик на баба Пенка, когато училището 

се премести в нейната къща. 

Жана стана център на внимание не само в голямата 

къща, но и за цялото село, а когато понаучи български и 

почна да се разбира с жените, които на неделните служби в 

черквата я наобикаляха, сама вече почна да разговаря с тях и 

да ги разпитва за живота им и главно за носиите, с които 

идваха облечени на черква. Това внесе нов импулс сред 

жените в селото. Повиши им се настроението и те почнаха 

да идват на черква облечени в новите си дрехи и всеки 

празник с различно облекло. Всяка се стараеше да покаже 

нещо ново от това, което имаше и разнообразяваше 

българските носии. 

На Жана много й харесаха белите блузки, бродирани с 

българска бродерия, носени под сукманите, и на следващата 

неделна служба, три жени й поднесоха като подарък по една 

блуза избродирана цялата и по ръкавите с оригиналната 

българска бродерия. Жана забеляза, че и трите блузи бяха 

чудесни, но различни една от друга, и когато се върнаха в  

къщи и ги просна върху голямото легло, не можеше да им се 

нагледа. 

─ Погледни мили, каква красота има в бродериите. 

Какво изкуство има в изработката. Тези блузи могат да 

конкурират най-големите Парижки модни централи. А 

носиите им са чудесни. С всяка една мога да се явя на най-

високия прием в Париж, като облечена в официална рокля. 

─ Като те наблюдавах как разглеждаш носиите, и как 

жените ти се показваха и завъртаха пред теб да ги огледаш, 

имах чувството, че се намирам на голямо модно ревю в 

Париж. 

─ Аз ще направя такова ревю, Мили! Ще събера носии 

от всички места, по които ще минем и ще направя в Париж 

ревю на Български носии! Това ще е най-голямата сензация 

в Париж, и ще покажа какво изкуство и каква култура има 

този поробен народ! 

─ Това си заслужава труда, Мила! Направи го! 

─ Не само, че ще го направя, но ще запозная всички 

мои приятели, писатели и културни дейци в Париж със 

съдбата на този поробен народ. Той трябва да получи 

свободата си, Мили! Прости ми Мили, че ще се опълча 

срещу твоята народност, но този народ трябва да получи 

свободата си. Това са умни и трудолюбиви хора! Не виждаш 

ли учениците ми, Мили? Как бързо усвоиха френски език и 

започнаха да говорят, и как се интересуват от културните 

въпроси на срещите ни в сряда и петък, та чак Беят се 

изненада от уменията им, и сам почна да разговаря с тях и 

да им изнася лекции по култура. 

─ Не ти се сърдя, Мила! Аз сам виждам това, и за туй 

тръгнах с Вълчан. Побратимихме се и заработих за правата 

на този народ! Аз съм убеден, че при една свободна 

България, двата народа можем да заживеем в дружба. През 

тези няколко години се уверих, че народите ни, по селата 
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живеят в мир и дружба. Враждата се насажда от политиците, 

с користни цели. Това е страшното, което противопоставя 

хората едни на други. 

─ Благодаря ти, Мили! – Жана се спусна към него, 

прегърна го и го разцелува. 

 

30. 

ЗЛАТНОТО СЪКРОВИЩЕ НА ЛОРЕНЦО 

 

На вечерята в долния салон се отвори дума за сватбите. 

Сравниха сватбата на Никола с тази на Жана в планината. 

─ Лоренцо, кога ще ми донесеш съдовете, с които 

пихме на сватбата ми, за да ги разгледаме и проучим. Това 

са много старинни уникални произведения на изкуството! 

Искам да ги проуча къде са изработени! 

─ Може би още утре! Следобедът е свободен! Аз съм 

ги напълнил с трева, да не се смачкат и ги подреждам 

опаковани в трева, да не се повредят от тръскането на 

каруцата. 

─ Моля те, донеси ги в горния салон да ги разгледаме! 

След вечерята Жана обясни на Софи за какви съдове 

става дума и я покани да присъства на проучването ум. 

На другия ден Лоренцо подреди съкровището на 

голямата маса в горния салон и когато другите се качиха 

горе, останаха изненадани от промяната в целия салон. 

Грейналото върху масата златно съкровище, с различни 

отблясъци даваше нов официален облик на целия салон. 

Най-изненаданата беше Софи. Тя не очакваше да види в 

къщата си такова нещо. На разглеждането присъстваха: 

Жана, Челебията, Вълчан, Лоренцо, Антонио и Софи. Поп 

Мартин беше зает с момичетата в черквата. 

─ Лоренцо, откъде го имаш това съкровище? Да 

започнем оттам проучването! – започна разговора Жана. 

─ Открихме го в съкровищницата на Тракийския цар 

Котис, съхранена в специално скривалище. Вълчан ми 

разреши да си избера нещо от многото съдове и аз си избрах 

този комплект. Там, освен купът от златни монети, имаше 

над четиристотин различни съдове. Всички съм описал! 

─ По фиалата с негърските глави и надписът по нея 

личи, че този сервиз е подарък на цар Котис, но от кого 

може да бъде? Къде може да е било изработено? Съдейки по 

негърските глави, предполагам, че произходът му е 

африкански, но по фигурите на жените и имената на 

гръцките богини, явно личи, че има силно гръцко влияние. 

Но сферичната форма на амфората и тези чаши като глави 

на жени, не са характерни за гръцкото изкуство. А тези 

чаши с животински глави ми приличат повече на 

ориенталски вази. А изкривените мечове, които размахват 

войните с разветите наметала, доказват произхода на 

съкровището, защото гръците по това време не са носили 

такива мечове – ятагани. Украсата по дух, представяща 

гръцки богове, прилича на гръцка, но изработката не е 

гръцки стил. 

Повече съм склонна да приема, че произхода на 

съкровището е Персийско, подарено на тракийския цар 

Котис от някой вожд на Персите, който е имал контакт с 

траките и е имал материални, икономически интереси. Това 

е моето мнение! Изработката е проста, но е направена от 

голям майстор, който е познавал и гръцката митология. 

Съкровището като цяло няма равно на себе си, Лоренцо! 

Щастливец си, че го притежаваш! 

─ Това съкровище, на което с негърските глави е 

показана расата на народа, а с желъдите се показва мястото, 

където са живяли, с изящните форми на човешките фигури и 

облеклото им, показаните фризури и образите на жените, 

двата кентавъра на дръжките и с изобилието на фрески, и 

това, че е подарено на Тракийски вожд, майсторът и този 

който го е подарил са искали да покажат дружбата мужду 

расите и народите. Това е моето мнение! – каза Софи. – 

Лоренцо, не те ли е страх, че може да го смачкаш и 

повредиш, като го возиш в каруцата толкова дълго време? 

─ Аз добре съм го опаковал и вътре съм го напълнил с 

трева за да не се смачка, но съм намислил да го заровя 

някъде и, като си тръгвам за Италия, да мина да си го 

прибера – отговори Лоренцо. – Вълчан ми е разрешил да 

правя това, за да не носим с каруците голям товар. 

(б.а. – Действително, Лоренцо е заровил съкровището 

когато дружината е минавала през Средногорието и са 

били на бивак в района на Панагюрище, където то е 

открито сто и няколко години след това.) 

 

31. 

След голямата сватба на Никола, сватбите в селото 

зачестиха. За една година, втората откакто се установиха в 

селото, поп Мартин направи тридесет и две сватби. Двадесет 

и пет души от дружината на Вълчан се ожениха и останаха 

като стопани в селото. А седем от сватбите бяха на 

младоженци от селото, пет овчари на стадата в балкана и 

двама от работещите в селската мандра. На всички сватби 

Вълчан поемаше разноските, а на новите семейства 

осигуряваше добър и заможен живот. На тези, които 

пожелаха, им направи занаятчийски работилници, да 

обслужват селото и да обучават нови чираци. Цялото село 

заживя като единно семейство. Не се размина празник без 

хоро на мегдана пред черквата и вечер без седенки по 

къщите. Учениците в школото напреднаха много и на 

втората година вече свободно говореха френски език, а една 

група, обучени от Антонио, и италлиански. На сбирките в 

сряда и петък, на които и Беят беше редовен посетител, 

разговорите се водеха на френски и на италиански езици. 

Беят, Жана и италианците Антонио и Лоренцо изнасяха 

беседи на културни теми, по които ставаха оживени 

разисквания. А беседите на баба Софи бяха на исторически 

теми, на основата на „Славянобългарската история” на Отец 

Паисий. Вълчан поддържаше духа на младите ученици, че 

ще ги изпрати да се изучат във Франция и оттам да се 

върнат като професори, да учат младите българи в 

освободената от робство България. Няколко от младите 

ученици се залюбиха с моми от селото и с разрешението на 

Вълчан стигнаха до годеж при условието, че ще се женят, 

след като се върнат обучени от Франция. Момичетата 

приемаха това условие, а няколко от тях изказаха желание и 

те да отидат да се учат във Франция. 

Вълчан се съгласи, но при условие, че те тук в 

България покажат висок успех в учението и овладеят 

френския език, на който ще ги учи баба Софи, след като 

Жана си замине. Девойките с радост приеха това условие. 

Никола, след сватбата, изцяло се отдаде на идеята, че 

ще става поп и през всичкото си свободно от домашни 

задължения време, прекарваше в черквата, в помощ на поп 

Мартин в черковната служба, и в обучението на девойките 

на четмо, и сам се учеше от баба Пенка на черковните 

служби. 

На втората година от обучението му, а това беше 

третата година на престоя на дружината в селото, поп 

Мартин, в присъствието на Вълчан и дружинния съвет го 
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ръкоположи за поп и му предаде черковната служба, да 

служи под негов контрол. Най-доволни от това останаха 

миряните от селото, че вече си имят свой млад поп от 

селото, който няма да ги изостави и още отрано черквата се 

препълваше от желаещи да видят и чуят своя поп. Поп 

Никола се радваше на оказаното му внимание и от все сърце 

и пълен глас изнасяше службите. И младата му невеста 

беше доволна, че като попадия я уважаваха всички в селото. 

През летните месеци на тези години, Вълчан и 

Челебията, с намаления състав на дружината – „Конницата 

на Вълчан”, обходиха и опощиха районите около Разград, 

Шумла и Варна, като стигнаха и до Силистренско. 

Намериха местата на крупни обекти, показани по 

документите, но не ги разкриха. Унищожаваха нишаните им 

и поставяха свои. По-дребните монетни, златни и сребърни 

съкровища вземаха, за да имат с какво да покриват 

разходите си. 

─ Мила, не ти ли е скучно като те оставям сама в 

селото за по-дълго време? – заговори я Челебията, като си 

легнаха, след продължителната обиколка на районите около 

Варна и Силистра. 

─ Каква ти скука, мили! Работата тук така ме увлича, 

че не усещам как тече времето. В Париж имах много скучни 

дни, когато не знаех какво да правя и се излежавах в 

шезлонга край Сена. А тук е толкова различно и приятно! А 

най-приятни са ми сбирките в сряда и петък в клуба. Беят се 

показа такъв добър разказвач, че ни е драго да го слушаме, 

но и разказите му заслужават вниманието ни. Учениците ни, 

не само, че усвояват добре френския език чрез него, но и 

научават много за френската култура и изкуството и вземат 

активно участие в беседите. Лоренцо и Антонио имат какво 

да разказват за италианските майстори на перото и четката. 

По право да ти кажа, изумена съм от българските момчета! 

Запомнят всичко, каквото им се разказва и не само го 

запомнят добре, но на всяка следваща среща беседват по 

темата, задават въпроси и обогатяват познанията си. Те по 

всички точки надминават студентите от университета в 

Париж. Слушат с голямо внимание това, което им се 

преподава и го усвояват до най-малките подробности, и 

интересното е, че не го забравят! Тези ученици са готови да 

влязат в университета в Париж, даже само с тези познания, 

които учат тук в „робското школо”! 

─ „Робско школо”? – усмихна се Челебията – Но не 

забравяй, с европейски професори: италианците Лоренцо и 

Антонио и Жана, докторът по География и Етнография на 

Европа от Парижкия университет, и накрая турският Бей, 

учил и живял в Париж, и баба Софи – учителка по 

български език и История на България! 

И накрая, като мен, инженерът, завършил висшата 

военна академия в Париж, обучаващ ги на военни познания! 

Какво ще кажеш на това? А?... Шест световни професори се 

занимават всеотдайно само с тридесет студенти?... 

─ Това е повече отколкото могат да получат и научат 

студентите в Париж, които нямат възможност, веднага след 

лекциите да беседват с преподавателите си по изнесената 

тема! – допълни Жана. 

─ А и мозъците им са чисти! Не са затрупани с 

неволите житейски на Париж, а мечтаят за свободата си и 

вярват, че с учението ще помогнат на Родината си. 

─ Вярно е, Мили!... През това време ми липсваше само 

ти! – рече Жана и се хвърли върху него с целувки. 

─ Сега ще си набавиш пропуснатото! – отдъхвайки от 

устните й, й рече любимият съпруг и я сграбчи в обятията 

си. – Животът ни в този „селски” Дворец, ще трябва да се 

запомни за цял живот! – допълни той, усмихнат. 

 

32. 

Малко след завръщането на Вълчан от поредните 

обиклоки с кавалерията по Варненско и Силистра, една 

вечер силно се затропа на портите. Четиримата коняри 

скочиха и се затичаха да видят кой е. На въпроса им, отвън 

се отговори: 

─ Аз съм, Петър, свой съм! Идвам от мандрата в 

балкана! Отворете бързо! – и като влезе в двора запъхтян 

продължи: 

─ Къде е Вълчан? Водете ме бързо при Войводата! 

─ Но той спи горе в къщата! 

─ Ще го събудим! Хайде бързайте! 

─ Но какво е станало? 

─ Ще научите горе, като казвам на Войводата! Хайде! – 

и четиримата се спуснаха към къщата, а един остана да 

прибере коня му и да затвори портите. На прага ги посрещна 

дядо Никола, чул тропането и станал да види кой е посред 

нощ. 

─ Дядо Никола, в коя стая спи Войводата, води ни 

бързо при него! Позна ли ме, дядо Никола, аз съм Петър! 

─ Познах те, Петърчо, но какво е станало? 

─ Бързо, дядо Никола, ще научиш! – и всички  

затропаха по стълбите нагоре. 

От топурдията всички горе се събудиха и Вълчан ги 

срещна в салона. След малко излезе и Челебията. 

─ Войводо! – заговори запъхтян Петър. – Горе в 

мандрата ни нападнаха хайдути! Искат да я ограбят и да я 

запалят! Казват, че били дружината на Вълчан, и понеже 

мандрата била чорбаджийска и работела за турците, искат да 

я ограбят и да я запалят. 

─ Кои са хайдутите? Как са облечени? Не позна ли 

някой от тях? – запита Вълчан. 

─ Познах, Войводо, двама са от нашето село, с които 

заедно избягахме, когато турците колеха селото ни. Аз и 

Колю дойдохме при тебе, а другите ги загубихме в гората. 

Сега те са с тях, и те ги доведоха в мандрата. Познах още 

един, Гочо, който избяга с отцепилите от дружината ни 

хайдути. 

─ Хм! – измънка Вълчан и се обърна към Тодор, който 

стана заедно с него. – Тодоре, какво ще ги правим? 

─ Войводо, аз ще отида в мандрата! Надявам се, че ще 

се разберем, а ако не се върна до вечерта, ти с конницата ще 

дойдеш да се разправиш с тях! До разсъмване ще стигнем до 

мандрата, а през нощта не вярвам да направят някоя 

поразия! 

─ Недей сам, Тодоре! Вземи някои от караула! 

─ По-добре сам, Войводо, отколкото да загине и някой 

друг. 

─ Добре! Хайде тръгвайте! – рече Вълчан, и се обърна 

към дошлия от мандрата. – Ти, Петре, как тръгна отгоре? 

Видя ли те някой? 

─ Никой не ме видя, Войводо! Хайдутите поискаха 

храна и бай Васил им обеща да им даде колкото искат 

шилета и хляб и ги поведе към овцете. Аз се промъкнах в 

тъмното зад мандрата до ливадата с конете, отвързах един, 

отведох го тихо до гората и оттам до тука на галоп. 

Отдалеко видях, че са запалили огън, но беше настрани от 

мандрата. Разбрах, че е огън за печене на чевермето и 

повече не се обръщах. 



  
118855  

─ Добре си направил! Хайде тръгвай да не се бавите! 

Дайте му кон от нашите! – нареди Вълчан. 

На двора ги чакаха два оседлани коня. 

─ Бай Тодоре, като разбрахме каква е работата, ние с 

Иван се спуснахме и оседлахме два от яките коне. 

─ Браво, момчета! – похвали ги Тодор и се метня на 

коня. 

─ Бай Тодоре, не ти ли трябва оръжие? – запита Иван. 

─ Стига ми само ятагана, с който не се разделям! – 

отговори Тодор и двамата конници излетяха през 

отворените порти. 

Горе в салона се събраха всички събудили се. 

Челебията предложи да седнат около масата, да обсъдят 

положението и да решат какво да се прави. Жана и тя излезе 

от спалнята си. 

─ Първото нещо, което ще направим, е да уведомим 

Бея, че в гората е дошла дружината на Вълчан, и се канели 

да запалят мандрата. – започна Челебията. 

─ Ама те не са...! – обади се Вълчан. 

─ Чакай, Вълчане! От това по-добра сгода няма да има, 

Беят да се увери, че вие сте мои хора, които съм наел да ме 

охранявате, а не сте самата дружина на Вълчан. А какво ще 

правим с нападателите, сега ще решим. Кажи мнението си! 

─ Кой от тримата може да е? – замисли се Вълчан. 

─ Кара Колю... не е! Той се установи на Бакаджиците 

край Ямбол и там ще си стои! Разбрал се е с Бея да го храни, 

за да мирува. Индже е в Сливенския балкан! И на него му е 

харно там! Пее си песните и разнася славата си чрез тях – 

започна тълкуванията си поп Мартин. 

─ Нали трима избягаха с малки чети? – запита 

Челебията. 

─ Остана другия Стоян, малкия, който поиска да му 

дам злато, за да остане с мене!... Ах, защо тогава не му 

видях сметката, та го оставих да избяга! – ядоса се Вълчан. – 

Много нощи обикалях из Странджа, да го търся, но не го 

открих. 

─ Значи затова цяла неделя не можа да се спреш на 

едно място? – обади се поп Мартин – Той знае ли някои от 

скривалищата ни? 

─ Трябва да е този от Войводите, който много ме 

разпитваше къде сме укрили съкровища, но аз нищо не му 

казах! – отговори Лоренцо. 

─ Знае – не знае, ще го ликвидирам за да не мърси 

името ми! – закани се Вълчан. 

─ Вълчане, помисли! Това, че разнася името ти, за тебе 

не е много лошо. Напротив, добро е, че насочва вниманието 

на властта към себе си, а ние свободно си се движим, като 

гости на Султана! – разсъждаваше Челебията. 

─ Той от кой край на българия дойде при нас? – запита 

Стамат – Преди сбирката не съм чувал да е бил из 

Странджа. 

─ Той е от Северозападна България? Преди да се 

срещнем при Еминаа, Хасковлията, при когото и той 

служеше с четата си, като Кабадаи. Подвизавал се е по 

Искърското дефиле, и там се върна, когато ние са Кара 

Колю тръгнахме към Странджа – обясни Вълчан. 

─ Сигурно и там се е представял като Вълчан войвода? 

– запита Антонио- 

─ Възможно е! – измънка Вълчан и зъбите му 

скръцнаха. 

─ Вълчане, успокой се! – заговори Челебията – Те са 

само двайсетина души, а ние сме над сто конника. Като ги 

заобиколим в гората, няма да посмеят да мръднат. Тогава 

там ще решаваме какво да ги правим, в зависимост от 

държанието им. А сега да изчакаме да се върне Тодор. 

Можем да си доспим да сме отморени. 

─ Добре, Челеби! Приберете се с Жана в стаята си, а аз 

ще си помисля малко – каза Вълчан и се обърна към Стамат. 

─ Стамате, разпрати хора по къщите, да вдигнат 

нашите, да се подготвят, да прегледат оръжието си и да са 

готови ако стане нужда да ходим някъде. Да напоят и да 

оседлаят конете! И да чакат готови! Да не се обличат като 

турски низами! Не разгласявайте какво се е случило! 

Другите се приберете в стаите си! – завърши Вълчан и с поп 

Мартин седнаха край масата да обсъдят станалото. Дядо 

Никола бързо слезе по стълбите, за да успокои бабите и да 

им разкаже, какво се е случило. 

Челебията, чул, че се разговарят, излезе при тях. 

─ Челеби, ти остани и иди днеска при бея. Каж му 

какво е станало и, че си изпратил помощника си да се 

справи с „Вълчан”! 

─ Защо ще отиваш? Нали изпрати Тодор? Нека го 

изчакаме! – рече Челебията. 

─ Не! Не мога да се сдържа! – отведнъж скочи Вълчан 

– Не мога да оставя Тодор сам! Попе, бързо коня ми! – 

нареди той и влезе в стаята си, да си облече хайдушките 

дрехи. 

За по-малко от час, конницата на Вълчан препускаше 

към балканската мандра, водена от местен овчар, който 

познаваше пътеките и ги преведе по най-бързата. 

 

Развиделявяше се вече, когато конницата заобиколи 

мандрата. 

Изненадващо за Вълчан, Тодор ги посрещна спокоен. 

Вълчан скочи от коня си и го запита: 

─ Какво стана, Тодоре? 

─ Всичко е в ред, Войводо! Когато нападателите 

нахлули в мандрата, посрещнал ги старият овчар Васил. Те 

заявили, че искат храна и се заканили да запалят мандрата, 

че била работила за турците. 

─ Кои сте вие? – запитал ги Васил. 

─ Ние сме дружината на Вълчан войвода! – отговорили 

те. 

─ Ей, откога ви чакаме да ни гостувате, бе хора? Елате, 

ще ви дадем шилета за чеверме, и хляб имаме, и айрян ще ви 

направим! – развеселен ги посрещнал бай Васил  и ги повел 

към егреците, където спяли овцете и овчарите, и още 

отдалеко се развикал: 

─ Ставайте, момци! Дошла ни е на гости дружината на 

Вълчан войвода! Ставайте да ги посрещнем както подобава 

и да ги нахраним! Хванете две три шилета и помогнете да се 

опекат на чеверме! Бързайте, че хайдутите са гладни! 

─ Ама, бай Васо? Нали... 

─ Няма, нали – мали! – развикал се Васил. – Хващайте 

тлъсти шилета, колете и ги дайте за печене! Други да 

стъкнат огън за печенето им. Бързо ставайте всички да 

посрещнем гостите! Такива мили гости не идват всеки ден! 

От виковете на Васил се събудили всички овчари по 

егреците, грабнали ножовете си и се разтичали на разни 

страни да подготвят богатата вечеря за хайдутите. Васил се 

заел с агнетата, други стъкнали голям огън насред поляната 

далече от гората, да не стане пожар. Огънят осветил цялата 

поляна. Други се спуснали към мандрата и изнесли гюмове с 

айрян. Хайдутите се поуспокоили от това весело посрещане 

и се струпали около огъня за подклаждането му. Овчарите 

одрали и почистили трите агнета, и готови за опичане и ги 
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качили на дървените магарета върху разжарените огнища. 

Донесеният хляб бил нарязан и раздаден на хайдутите. 

Почти всички начупили хапки и прегладнели напълнили 

устата си, упоеени от приятната миризма на печеното. 

Овчарите се оказали повече от нападателите и се подредили 

в кръг около тях. Васил извадил ножа си и се приближил до 

едно от агнетата да отреже мръвка за проба, но рязко се 

обърнал към нападателите с нож в ръка и изкрещял: 

─ Никой да не мърда! 

В този миг овчарите се спуснали, наловили хайдутите и 

един по един ги навързвали. Близките до огъня овчари 

грабнали по едно от късите дървета и някои от 

разбунтувалите се нападатели били укротени с удар по 

главата. Когато ние с Петър долетяхме с конете, работата 

беше почти завършена. По поляната лежаха навързаните, а 

овчарите обикаляха около тях с ножове в ръце. Никой не 

посмял повече да протестира. Аз ги огледах всички. Има 

само двама непознати, всички останали ме познаха. Води ги 

Стоян – малкия, който избяга от нас след обучението, когато 

поиска да му дадеш злато. 

─ Ах, мръсникът му неден! Как не можах да го срещна 

още тогава да му видя сметката! – изръмжа Вълчан. – Къде е 

да го видя? 

─ Там, при навързаните, край огъня! – рече Тодор и го 

поведе – За да не гладуват, овчарите им нарязаха по парче 

месо и им го набутаха в устата – думаше той по поляната 

към огнищата, но Вълчан не го слушаше. Кръвта му кипеше 

и сърцето му биеше в слепоочията. 

─ Ето го Стоян! – Тодор посочи един от вързаните. 

Вълчан го ритна, за да го обърне с лице нагоре и се 

загледа в него. 

─ Войводо, прости ми! Не ме погубвай, моля ти се! – 

проплака той. 

─ Ти не заслужаваш милост, мръсник такъв! 

─ Войводо, ще се поправя! Ще ти служа вярно! 

Обещавам! 

─ Ти се закле във вярна служба за България, още като 

дойде при мене! Сега пак ли ще се кълнеш? 

─ Прости ми, Войводо! Сгреших! 

─ Кога сгреши? Тогава, или сега? 

─ И двата пъти сгреших, Войводо! Моля те, прости ми! 

─ Такива грешки!... За такива грешки, аз и един път не 

прощавам, а ти ме молиш три пъти да ти прощавам! Съдът 

на цялата дружина ще реши какво да те правим! – Вълчан го 

отмина да огледа другите навързани, дали няма някой от 

основната му дружина. Не видя никого, но забеляза двама 

непознати. Обърна ги с крак и ги запита кои са те. 

─ Ние сме от това село, Войводо! Когато турците 

колеха селото ни, ние четирима избягахме в гората. Там се 

загубихме с другите двама, а и ние дълго се скитахме по 

села и гори, и попаднахме на тази хайдушка дружина. 

Казаха ни, че това е дружината на Вълчан и ние тръгнахме с 

тях. 

─ Къде срещнахте хайдутите? – запита Вълчан. 

─ Много далеко оттук. На запад от Орхание, защото 

през него минахме и стигнахме до голямата река. 

─ Коя беше реката? 

─ Казаха ни, че реката е Искъра! – Войводо. 

─ По кои места сте ходили с дружината? 

─ Повечето се движехме по пътя край реката. Качвахме 

се и до родното село на Войводата. 

─ Кое е това село? Как му е името? 

─ Осеновлаг се казва, Войводо! – обади се приятелят 

му. 

─ Добре! Ръзвържете ги двамата! – нареди Вълчан. 

Петър пръв се спусна да развърже приятелите си, 

заедно избягали от селото. 

─ Другите навързани да се изправят. Ще отговарят 

пред цялата дружина. Наредете ги край огъня да се 

постоплят! А вие пуснете конете да пасат и елате да решим 

какво да правим с бегълците! – нареди Вълчан. 

Докато дружината се оправи с конете, Вълчан се 

заговори със стария овчар бай Васил, който ръководеше 

балканската мандра и отговаряше за стадата: 

─ Бай Василе, как успяхте да ги навържете всички? 

─ Не беше много лесно, но както виждаш стана! 

─ Кажи, кажи! Искам да го чуя! – подкани го Вълчан. 

─ Ами, като лавнаха кучетата, скочих да видя дали не е 

вълк и ги видях как нахлуха откъм гората с ятагани в ръце. 

Не се изплаших. И друг път ми се е случвало. Спрях се пред 

тях и ги запитах, какво искат! И  те се спряха. 

─ Ще вземем от мандрата каквото ни трябва и ще я 

запалим, защото вие работите за турците! 

─ Кои сте вие, та искате да подпалите българска 

мандра? 

─ Ние сме дружината на Вълчан войвода! – каза този с 

брадата. 

─ Ами, така кажете, бе братя! Откога ви чакаме да ни 

дойдете на гости! Сигурно сте и гладни? 

─ Гладни сме! – обадиха се няколко гласа. 

─ Елате бързо, да хванем няколко шилета да ги опечем! 

И хляб ще ви дадем и айран ще ви направим! – спуснах се 

срещу им с разтворени ръце и ги подбрах към егреците, 

където спяха и овцете и овчарите, и се разкрещях силно, та и 

умрелия да ме чуе: 

─ Ставайте, момчета! Дошла ние е на гости Дружината 

на Вълчан войвода! Ставайте да ги посрещнем както трябва! 

Да ги нагостим добре! Да им се отблагодарим! Двайстина 

души са! Ставайте всички! Елате да ги посрещнем както 

трябва! - Докато стигнем до овцете, от крясъците ми се 

събудиха всички и нямаше човек, който да не разбра какви 

са ни гостите и как трябва да ги посрещнем, защото всички 

знаем кой е Вълчан и къде в момента се намира дружината 

му. Само хайдутите нищо не разбраха и не се усетиха как 

сами си влязоха в капана. Стигнахме до овцете, влязох сред 

стадото и така го разбутах, търсейки шилета, че се вдигна 

голяма гюрултия: разплияха се овцете, заклопаха се 

чановете, кучетата се разлаяха. Накрай измъкнах три тежки 

шилета и ги подадох те да ги носят. Край стадото се 

разтичаха овчарите, едни насам, други натам, да подготвят 

огньовете, да сглобят магаретата за изпичането на месото, 

натрупаха около огньовете удобни за бой дървета,  и всеки 

като притичваше край хайдутите добре ги оглеждаше и 

оценяваше „колко струват”. Накрай огньовете пламнаха, 

жарта се разстели и агнетата се завъртяха да се пекат. 

Гладните насядаха пред огъня да се постоплят и лигите им 

потекоха от миризмата на печеното. Дадохме им и хляб в 

ръцете, а овчарите ги наобиколиха. Аз извадих ножа и 

пристъпих да отрежа парче месо за проба. Всички зяпаха по 

мене. Отведнъж се обърнах и изкрещях: „Никой да не 

мърда!” Овчарите се спуснаха от всички страни и докато се 

усетят хайдутите бяха навързани и натъркаляни на припек 

пред жарта. Агнетата продължиха да се въртят до 

окончателното им изпичане и вие, Войводо, дойдохте тъкмо 

навреме да похапнете и закусите с вкусното чеверме и да 
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пиете по айрян за здравето на всички ни и оцеляването на 

мандрата! Оттук нататък ти си знаеш работата! 

Вълчан събра дружината около огъня. Накара да 

развържат нападателите, но без този брадатия – „Дето 

прилича на мене!” – усмихнат рече той. – Оставете го 

вързан, но седнал да може да вижда какво става около него. 

двама души да останат прави от двете му страни да го 

наблюдават. Другите да поседнем да похапнем. Гостите да 

насядат в средата на кръга и никой от тях да не става, за 

каквото и да било. Всичко ще му бъде дадено. Хайде, 

Василе, гощавайте! 

Пред трите агнета застанаха по двама овчари с ножове 

да режат от месото. На Вълчан и Тодор, и на „гостите”, в 

сахани поднесоха хляб и месо, а другите се наредиха пред 

режещите и получаваха хляб и парче мръвка. Айрянът се 

разнасяше с бакърчета и всеки пиеше до насита. 

Тази гощавка се запомни от всички и когато после 

Тодор разказваше на Жана какво и как е станало, тя 

примираше от смях, но успя всичко да запише в дневника 

си. 

Когато свърши гощавката, Вълчан изправи „гостите” 

прави пред дружината, и пред тях, вързан, войводата им. 

- Сега всеки от вас ще разкаже как се е събрал или 

дошъл при брадатия, къде, по кои места е ходил с 

дружината му и какви золуми са правили на турци и на 

българи, защото тука мандрата е българска, а сте се канели 

да я палите. Почвай, ти, първият! – Вълчан го посочи с 

пръст. 

И започнаха – кой мъчно, кой по-леко, да разказват как 

са били кандърдисвани да станат хайдути, да се борят за 

свобода и правда, но борбата им стигнала до там да обират 

хановете и керванджиите по пътя из дефилето на Искъра. 

Обраните стоки продавали на свои ханджии и бакали 

по селата, а парите от стоката и тези, които направо са 

обирали от керванджиите делели, като войводата им вземал 

лъвския пай, а на другите раздавал според заслугата му. 

Най-много получавал този, който е убил някого, за да му 

вземе парите или стоката. 

─ А парите, какво правехте с тях? – запита Вълчан. 

─ Нищо! Всеки ги пазеше за себе си! Някои, които 

имаха близки наоколо ги носеха там, други ги заравяха на 

белязани места. 

─ Да сте подпомогнали някоя черква, манастир, школо 

или бедняк? – питаше Вълчан. 

─ Ъкъ! – отговаряше всеки и вдигаше рамене. 

─ А сега да чуем, какво ще каже „войводата ви”. 

Брадатият смънка нещо под носа си. 

─ Кажи силно, да те чуят и разберат всички какво си 

правил? Вярно ли е това, което разказаха хората ти? Ама 

ясно го кажи, всички да чуят! – рече Вълчан. 

─ Вярно е, Войводо! – едва прошепна той. 

─ Силно го кажи, да те чуят всички! Василе – провикна 

се Вълчан – този, като искаше да пали мандрата, така ли 

тихо шепнеше? 

─ Не, Войводо! Заканваше се с висок глас. Искаше да 

ме сплаши! И аз бая се уплаших, че ще го стори. 

─ Ха! Ето, със същия глас го кажи сега на всички, да го 

чуят и разберат, какво си правил, иначе ще напълниш 

дерето! 

Брадатият мигновено падна на колене пред Вълчан, да 

го моли за пощада, като му се кланяше до земи. 

─ Не ми се моли на мене! – ритна го Вълчан. – обърни 

се към тези, които милеят за всичко българско и живота си 

дават за него. Ако някой от тях иска да те помилва – Да 

каже ясно! 

Настана гробно мълчание! Отникъде ни гък – ни мък! 

Вълчан, стиснал здраво ятагана си с две ръце, изгледа 

всички по ред и се вгледа в брадатия. Той повдигна глава да 

се моли за милост, но в този миг със светкавичен замах на 

ятагана, Вълчан му отсече главата и ядно я ритна да изгори 

в разтлялата се жар на огъня, и със силен глас изрече: 

─ ТАКАВА ЩЕ Е СЪДБАТА НА ВСЕКИ, КОЙТО ЗА 

ЛИЧНА КОРИСТ, САМ ПОСЕГНЕ КЪМ ТИЯ 

СЪКРОВИЩА, КОИТО НИЕ СЕ МЪЧИМ ДА СЪХРАНИМ 

ЗА УСТРОЙСТВОТО НА МИЛОТО НИ ОТЕЧЕСТВО 

СЛЕД ОСВОБОЖДЕНИЕТО МУ ОТ ТУРСКО РОБСТВО! 

АМИН! 

Въздишка на облекчение се изтръгна от гърдите на 

всеки, станал свидетел на това събитие. Всички изчакаха 

мълком прави, докато окончателно изгори главата на 

брадатия в разгорялият се огън. Вълчан избърса ятагана си в 

дрехите на брадатия, обгори го в пламъците на огъня и го 

прибра в канията му. 

─ А вие! – обърна се той към дружината на брадатия 

(нито веднъж Вълчан не назова името му, макар, че добре го 

знаеше). На вас ви се предоставят две възможности: Ония, 

които са женени и имат деца, ако има такива, да се приберат 

при семействата си, а другите да се заселят в това село, 

чиято е и мандрата, да се оженят за някоя мома или по-

възрастна жена и да заживеят с грижите на селото, като аз 

ще следя как се справят с живота. Ако имат нужда, ще им 

помогна, ако се провалят, лично ще ги накажа! Ясно ли ви 

е? Разбрахте ли? 

─ Разбрахме, Войводо! Благодарим ти! – в един глас се 

провикнаха всички, заподскачаха и се запрегръщаха 

радостни. 

Трупът на брадатия погребаха далеко и дълбоко в 

земята за да не замърсява района пасбищата. 

Близо към обяд всички се завърнаха весели и доволни 

от стореното и с ново попълнение на мъже в селото. Най-

щастливи бяха семействата на двамата приятели на Никола 

и Петър, с които заедно избягаха в гората и щастливо 

всички се завърнаха. А на върха на щастието бяха техните 

чакащи ги годеници. 

На Бея Челебията докладва, че в гората се е появила 

дружината на Вълчан, с която помощникът му се е справил 

и е довел двадесет души пленници, които ги заселва в 

селото. От това и Беят остана доволен. 

 

33. 

─ Мили, заглеждал ли си се в резбите на тавана? – 

Жана запита съпруга си, когато той се сгуши при нея в 

леглото. 

─ Не, Мила, не съм! Цялото ми внимание в това легло е 

било изцяло към тебе, и не съм зяпал тавана. 

─ Знаеш ли, Мили, в нощите, когато теб те нямаше, аз, 

легнала по гръб, вторачвах поглед в тавана, и с часове 

разглеждах тези великолепни резби. Знаеш ли каква и колко 

много философия има вложена в наглед простата резба. 

Погледни! В средата слънцето пръска лъчите си по всички 

посоки. Буйната растителност, клонките с листа, обърнали 

се към лъчите поемат слънчевата енергия. По тях накацали 

птички по двойки с отворени човки и леко разперени 

крилца. Те пеят, Мили! Затварях очи и чувах щастливото им 

чуруликане. Това е любовна игра, Мили. Погледни малко 

встрани! Виждаш там две птички една върху друга, горната 
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пърха с крилца. Сцената показва, че те се любят, Мили! 

Погледни по-встрани, виждаш ли птиче гнездо? 

─ Да, виждам! 

─ А в гнездото четири малки пиленца с отворени 

човки? 

─ Виждам ги! 

─ А на ръба на гнездото кацналите две птички? Та това 

са бащата и майката, Мили! Едната държи в устата си нещо, 

а другата е втикнала човката си в отворената човка на 

малкото птиче. Тя е донесла храна и храни малкото си, 

Мили! 

─ Вярно е, Мила! 

─ Та това е цялата философия на семейството, Мили! 

Как да не се настроиш, като легнеш и гледаш тези сцени! 

─ А таванът в салона, разглеждала ли си го? 

─ Той е много различен от този. На него е отразен бита 

на стопанина. В средата пак има голямо слънце, но лъчите 

му огряват китни поляни по които пасат големи стада овце, 

и на четирите страни овчари свирят на кавали. И двата 

тавана са тематични и са правени от големи майстори 

резбари. Къде са се учили тези хора? В робска страна, 

където няма даже свестно училище. 

─ Училища може да нямат, но имат добре развито 

занаятчийство по всички отрасли. Имат си свой неписан 

закон на занаятчиите. Не се признава за майстор занаятчия, 

който няма ученици, така наречените чираци, които да 

обучава на занаят и да им предава майсторството си. 

Авторитетът на всеки майстор се изгражда от това 

колко млади майстори е създал. Обучението на занаяти е 

много сложна система и трае много години. По-лесно ще 

завършиш университет в Париж, отколкото да станеш 

майстор занаятчия. „Масторлукът не се дава, той се взема от 

ръцете на майстора от кадърните му ученици” – казват 

майсторите. 

─ Това е много интересно, Мили! Къде мога да го видя 

и разуча? 

─ Ами, навсякъде, накъдето погледнеш, даже и в 

дружината на Вълчан. Макар и хайдушка, в нея има 

майстори по всички, необходими за бита й занаяти, които са 

събрали около себе си чираци и ги обучават, като им 

предават знанията и майсторлукът си. Вълчан ги обучава на 

военни знания, които е усвоил от Еминаа Хасковлията, при 

когото е служил повече от две години, а в последните 

години, откогато съм с него, с това се заех аз. Дружината е 

обучена като редовна армия, като в обучението е вложено и 

хайдушката съобразителност и хитрост. Затова с малко хора 

ние можем да се противопоставим на по-многобройна 

войска. Последният пример доказа това! Овчарите от 

мандрата в балкана с голи ръце се справиха с въоръжена 

хайдушка дружина! Това е борба за оцеляване на един цял 

народ пред това дълго робство, Мила! 

Българските занаятчии така са обхванали империята, 

че и в Султанския сарай са проникнали. Българинът майстор 

шивач, така нареченият Гайтан абаджия Уста Васил, шие 

дрехите на най-висшите военни, даже и на Султана и 

конкурира Парижките моделиери. Той се оказа човек на 

Вълчан и върши най-специалната задача: „Разузнаване във 

върха на империята; в самия Сарай и Генералния щаб на 

армията!” Такова разузнаване, каквото Вълчан е 

организирал и Англия не е успяла да осъществи! Аз самият, 

Главнокомандващ имперската армия, станах жертва на това 

разузнаване. Вълчан с малка дружина, успя да ме плени 

заедно със сто и двайсет души редовна войска. Спокойно 

бих казал, че две са нациите, които са обхванали стопанския 

пазар в Истамбул: Евреите са обхванали финансите и едрата 

търговия, а занаятчийството и дребната търговия по 

пазарите са в ръцете на българите. Вълчан поддържа в 

Истамбул цяла колония от млади българи, които на свои 

разноски е изпратил там да учат занаяти при големи 

майстори, и между другото ги използва като една здрава 

разузнавателна мрежа. А за културата, до която стигат 

българи, говори къщата в която сме настанени. Ти се 

възхити от народните носии и се закани в Париж да правиш 

модно ревю с български носии. Прост народ не може да си 

изработи такива носии с национален облик. 

─ Ами танците и хората им, Мили? Такава музика и 

такъв такт, както е ръченицата им, няма никъде по света, 

поне до там, докъдето аз съм достигнала. Знаеш ли, Мили, 

аз вече понаучих да свиря на китарата ръченица. Докато вас 

ви нямаше, Костадин идваше тук в къщата с гайдата си и ме 

научи да я свиря. 

Изненадах се, че тези хора не познават нотите, но 

свирят по всички правила и закони на нотираната музика. 

Заучават мелодията по слух и към заученото прибавят свои 

вариации и то така сполучливо, като че ли по ноти четат. Аз, 

чрез китарата успях да нотирам ръченицата, която Костадин 

свиреше. Такта се оказа седем осми и е труден за музиканти 

не-българи. То затова и Софи ми каза, че българите в 

чужбина се разпознавали по ръченицата. 

─ Всеки народ си има свой национален танц, Мила! За 

нас, турците, това е кючекът, за руснаците – казачока, за 

поляците – полката, за унгареца – чардаша, за Виенчани – 

валса, а за българите – това е ръченицата! Мисля, че вече ти 

казах това! 

─ И Софи ми обясни, Мили, че Ръченицата е български 

национален ритуален, свекърен танц, с който свекървата 

започва сватбените тържества и веселия. Нали го видях на 

сватбата на Никола, когато тя излезе от къщата със сито в 

ръце и играейки под звуците на гайдата на Костадин, 

обиколи всички сватбари по трапезата. Костадин пък, като 

ходих при него в къщата да го извикам, го видях да 

изработва едни малки топчести звънчета, с чуден чист тон и 

всички различни. Каза ми, че с Дико ни готвели някаква 

изненада, но не каза каква ще е. 

─ Мила, ти май забрави, че сме в брачно легло? Не ти 

ли стига времето за беседите в клуба? Или вече ти е 

необходима настройка? 

─ Как можа да си го помислиш, Мили? – възкликна 

Жана и се хвърли в обятията му. 

 

34. 

Задаваше се вече трета зима, откак заседнаха в селото. 

През трите летни сезона, Вълчан, с намаления състав 

конница, обходи целият район на Североизточна България. 

Единадесет бяха документите за този район, които 

обработиха, унищожиха посочените в документите белези и 

поставиха нови. В един от документите беше отбелязано, че 

Юстениян е съхранил лични съкровища. В този документ 

специално, Лоренцо настоя и Вълчан се съгласи да не се 

отваря обекта, като исторически, за да могат археолозите на 

освободена България да го отворят и по съдържанието му да 

пишат историята на Българските земи. 

На едно високо плато в подземна пещера откриха 

гробница на някой голям вожд или на древен български цар, 

защото скелетът, поставен върху голям мраморен блок е бил 

облечен в български дрехи, обшити със сърма и злато и до 
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черепа е имало златна корона, а отстрани до мраморния 

блок – голям куп от необработено злато на големи буци. 

Вълчан нареди да не се пипа нищо и гробницата да се 

затвори, както си е била, като пред входа се унищожат 

белезите, а плочата - капак с халка, така да се зарови, че да 

не се познава мястото й. 

В два други обекта около старинните български 

столици откриха необработено злато и сребро и български 

златни и сребърни монети, които съкровища събраха в едно 

и съхраниха в ново скривалище, в една дълга тясна задъдена 

пещера, в дъното на която струпаха монетите и много от 

необработения метал. Преградиха пещерата, затрупаха 

дълъг тунел с пръст, пак го преградиха, поставиха пред 

преградата злато и сребро от необработеното, пак 

преградиха и затрупаха пещерата до край. 

В този район разкриха няколко монетни съкровища от 

римски и турски златни монети, които взеха за покриване на 

разноските на дружината и подпомагане на новите 

семейства в селото, които за тези три години нарастнаха на 

четиридесет и пет и се народиха двадесет и седем момчета и 

девет момичета. Беят беше най-доволен, че е изпълнил 

мисията си, като е умирил селото и възстановил живота в 

него, и спомогнал стадата да се възстановят. Той реши и го 

заяви пред всички, че остава да живее в селото до края на 

живота си. 

И през тази зима дейността на Школото в къщата 

продължи активно. Всички ученици, които започнаха да 

учат френски, вече го говореха свободно и разговорите в 

клуба се водеха на френски език. 

Софи започна нов курс, този път с момичета, които поп 

Мартин й препоръча, и които се заеха сериозно да учат 

френски, за да могат с помощта на Вълчан, да продължат 

образованието във Франция. Никола, вече ръкоположен за 

свещеник на селото и последните пет сватби ги обслужи 

той, подпомаган от поп Мартин и баба Пенка, а кръщавките 

на новите деца ги извършваше сам, подпомаган от баба 

Пенка. Поп Мартин и Беят бяха доволни, че черквата и 

селото си имат местен поп, който няма да им избяга, а поп 

Мартин можеше свободно да си тръгне с Челебията и 

Вълчан. 

 

35. 

Преполовяваше вече последната зима, през която бяха 

решили да останат в това село. Животът в селото им 

харесваше много, но това не им беше крайната цел. 

Предстоеше им много работа по другите райони на 

България. В ковчежето имаше още много необработени 

документи, които чакаха своя ред. Въобще всички вече 

заживяха с идеята, че тази е последната зима в селото и 

започнаха подготовката за странстванията. 

Дико Северняка, получи разрешение от Вълчан и Жана 

и от Челебията, да изтегли каретата в двора на къщата, 

където той живееше с помощниците си, заедно с 

музикантите на Костадин, за да я потегне и подготви за 

новото дълго пътуване. Илия с два коня я изтегли и я 

настани на сушина под навеса. 

Вълчан определи кои от дружината ще продължат с 

него и Челебията ги събираше на военни обучения, 

съобразно с новия състав и предстоящите задачи. Проведе и 

многократни обучения с тези, които оставаха в селото, за да 

ги подготви за евентуална самоотбрана при внезапни 

нападения. 

Дружината бе така комплектована, че в състава й да 

останат училите френски език и да има специалисти от 

всички занаяти, като дружинният съвет и старите майстори 

запазиха местата си. В новия си състав дружината от 120 

души остана на 70 души, без да се броят италианците, Жана 

и Челебията. 

Дико се зае да направи каретата пееща, когато се 

движи и с Костадин да реализират обещаната на Вълчан 

изненада. Малките топчести жълти звънчета, които Вълчан 

беше забелязал по работната маса – тезгях на Костадин, бяха 

разпределени на групи по 17 броя и навързани от сарачите 

на четири кожени гердана, подплатени с кече, по мярка на 

шията на всеки от конете, за който от Коста беше определен 

гердана. Тъй звънчетата от всеки гердан, тръскани 

поотделно звучаха в звукова хармония, а когато четирите 

гердана надянаха по вратовете на конете, те зазвучаха всеки 

поотделно и заедно четирите в хармония... 

А когато Дико, от стоманените ленти от голямото 

съкровище в Демиркьой, изковаваше звънтящите тасове за 

колелата на каретата, чираците му тръскаха герданите за да 

изкове чановете в съзвучие с герданите и със страничните 

двойни плочки от двете страни на каретата. Така каретата 

стана най-музикалната от всички пеещи каруци, които Дико 

бе изработил в своята практика на майстор на пеещи каруци. 

Изненадата за цялото село беше голяма, когато през 

един ясен слънчев неделен ден по средата на март, изкараха 

каретата като поканиха и Бея в нея. Илия подкара пълната 

карета през селото. Зиловете от герданите по вратовете на 

конете звъннаха след изплющяването на камшика и веднага 

след тях запяха колелата на каретата и се обадиха плочките 

от двете й страни. Пеещата карета премина посред селото от 

край до край и обратно до поляната пред черквата. 

Възхищението на всички беше неописуемо, но възторгът на 

Жана нямаше предел и от това, че ще отнесе в Париж този 

уникален музикален инструмент, както го нарече тя още в 

първия момент, и така го представяше на гостите си в 

Париж, когато ги разхождаше с каретата по алеите в парка 

на Замъка им, и не пропускаше да изтъкне пред всички, че 

това е изобретение и изработка на български майстор, по 

време на пребиваването й в България. 

Така Жана разнасяше славата на България и 

запознаваше своите приятели с тежкия живот на поробения 

народ, много от които защитиха народа ни след априлското 

въстание, и застанаха на българска страна, което допринесе 

за освобождението й! 

 

Наближаваше денят за потеглянето на дружината. 

Жана събра всички поръчани от нея и изработени й 

български женски и мъжки национални носии и се разплати 

богато с жените. 

Вълчан с поп Мартин обходиха всички къщи в 

селото,като разпитваха за живота във всяка къща и 

помогнаха на нуждаещите се. За всяко новородено дете и на 

бременните майки оставяха достатъчно средства за 

издръжка на детето поне до десет годишна възраст. 

Подпомогнаха новосъздадените работилници да си набавят 

необходимите инструменти. На овчарските семейства 

дадоха средства поне за още две години, за да не продават 

овце, та стадата да се умножат. 

От Цариград се завърнаха изпратените там Стефан, 

Найден и Колю, които познаваха града и бяха ходили там да 

занесат на Султана съкровището, пратено му от Челебията. 

Този път бяха изпратени с тескере от Бея, подпечатано от 
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Челебията със Султанския печат, за да се установят 

търговски връзки, чрез които да се пласира стоката от 

мандрите и от стадата. Това те направиха с помощта на Уста 

Васил, султанският шивач, който издържаше българските 

момчета, пратени от Вълчан да учат занаяти при големи 

майстори. 

Уста Васил пое ръководството на търговията и направи 

така, че всичката стока да минава през ръцете на 

издържаните от него момци, и всичките печалби от 

търговията, да си остават в техни ръце. По този начин беше 

осигурен пласмента на стоката от мандрите, без 

експлоатация от външни търговци. Пратениците донесоха 

като дар от Уста Васил, нови черковни одежди за младия 

поп Никола. Това даде възможност на поп Мартин да си 

облече своите и на литургията на „Възкресение Христово” 

двата попа я отслужиха облечени в нови одежди. Това беше 

и последната литургия на поп Мартин в старинната черква в 

селото, която той изцяло предаде в ръцете на поп Никола с 

пожелания за дълголетна служба. 

Седмица, след Христовите празници „Възкресение”, 

цялото село излезна на мегдана пред черквата да изпрати 

Жана и съпруга й Челебията, гостували в селото им и 

направили незабравими добрини! 

Когато пеещата карета спря на мегдана и от нея слезе 

Жана, жените от цялото село я наобиколиха и всяка искаше 

да я прегърне и с целувки да я изпрати. Младите майки 

носеха на ръце бебета и едногодишните си деца, с които 

Жана да се сбогува. Оказа се, че всичките девет новородени 

момичета са кръстени на нея. Разлики имаше само във 

варианти на името: Жана, Жени, Женичка, Женушка! 

Жана се видя в чудо! Такова изпращане не очакваше. 

Всяка жена, която се разцелуваше с нея й поднасяше 

някакъв дар за спомен, и то всички с национална българска 

бродерия. Съпругът й не можа сам да се справи с поемането 

на даровете, та повика адютанта си и двама от охраната да 

му помогнат за подреждането им в каретата. 

Жана изживяваше радост, поливана двустранно със 

сълзи! Тя си спомни изпращането й от замъка в Париж, но 

тук това беше много различно! В Париж я изпращаха с 

надеждата, че ще се върнат, но тук всички знаеха, че повече 

няма да се видят и само добрият спомен ще остане като 

легенда за гостуването й в селото и за добрините, които е 

сторила. Последни останаха жените от къщата и най-накрай 

Софи, която едва не примря в прегръдката й, та дядо Никола 

я пое да не падне. 

Жана, разплакана от радост, влезе в каретата, 

подкрепена от съпруга й. В този миг от предните каруци на 

кервана екнаха гайдите и оркестъра на Костадин, с весела 

песен за изпроводяк. Поп Никола се изправи пред конете на 

каретата, поръси ги със светена вода от менчето, носено от 

баба Пенка. Поръси и каретата с благослов за добър път. 

Илия изплющя във въздуха с дългия си камшик, зиловете от 

четирите гердана на конете звъннаха и каретата запя своята 

песен в хармония с оркестъра и ръкоплясканията на 

изпращачите. Поп Никола, с благослов поръси целият 

керван минал край него, изчака отминаването му и сред 

заобиколилите го изпращачи отслужи молебен за добър и 

успешен път на заминалите. Баба Пенка и попа се прибраха 

в черкавата да продължат молитвата си с по-възрастните 

жени и бабите, а отвън момите запяха и заиграха пееното 

момино хоро. 

Беят се прибра в конака доволен, че е успял в мисията 

да умири хората и да възстанови живота и икономиката на 

селото и се помоли на своя Аллах, поне докато е жив да му 

даде сили да удържи селото мирно. 

 

36. 

Жана и съпругът й влезнаха в каретата, отвън адютанта 

я затвори. Настаниха се в креслата и когато конете 

дръпнаха, се облегнаха на облегалките. Жана избърса 

сълзите и наплиска очите си с вода от бутилката, оставена в 

жлеба за бутилки на масичката пред нея. Тя се заслуша в 

звъна на конските гердани и песента на каретата. Бяха 

излезли от селото и конете поеха тръс по мекия обработен 

селски път. От двете им страни се ширнаха зелени поляни, 

по които пасяха огромни за представите на Жана овчи стада. 

─ Мили, тези стада на селото ли са? – изненадана 

запита. 

─ Да, Мила, на селото са! Защо? Какво те изненада? 

─ Ами, това са огромни стада, Мили! Простират се от 

двете страни на пътя, докъдето очите ни виждат! 

─ Така е. Те и пред нас се простират. Стигат чак до 

големите кошари, където се подслонихме от дъжда, когато 

дойдохме в селото. 

─ Толкова овце не бях виждала на едно място. И ние в 

Париж имаме стада, но са нищо в сравнение с това, което 

виждам тук. 

─ Та нали заради тези големи стада империята се е 

заела да умири селото и е изпратила този Бей с европейска 

култура. Това е държавно богатство, Мила, нищо, че 

собственици са селяните. Тези стада дават поминък на цяло 

едно село. „Богат народ – силна Държава!” – казва 

световната икономика. Това поддържа икономиката на 

империята със суровини. Ако ги няма тези овчи стада, 

откъде ще има вълна, месо и млечни продукти? Това е 

държавна политика, Мила! След Гергьовден тези стада ще 

ги пръснат по планинските поляни и няма да ти се виждат 

толкова огромни, както сега ги виждаш на куп. 

Докато разговаряха за стадата, наближиха кошарите и 

отведнъж каретата спря. Челебията веднага отвори вратата 

да узнае причината. Отпред, пред кервана имаше струпани 

група хора, които размахваха ръце. 

─ Илия, какво става? – запита той кочияша. 

─ Не знам, Челеби! Отпред пред кошарите има 

струпани хора и Войводата вдигна ръка да спра каретата и 

целият керван да спре. 

─ Ще отида да видя! – рече той и слезе от каретата. 

Жана не се стърпя и тя слезе и двамата тръгнаха към 

кошарите. 

Там вече Вълчан и яздещите с него поп Мартин, 

Стамат и Тодор, бяха слезнали от конете и наближаваха 

групата овчари. 

Двамата ги настигнаха и станаха свидетели на 

разговора. 

─ Войводо - заговори старият овчар – ние не можахме 

да дойдем на мегдана пред черквата да ви изпратим, затова 

решихме тука пред кошарите да го сторим, на мястото 

където първо стъпихте на наша земя. За изпроводяк сме ви 

приготвили десет добри Гергьовски агнета! След някой ден 

е Гергьовден! Празник, тачен от овчарите и всички 

християни! Та и вие където и да сте на този ден, 

отпразнувайте го! Нагостете се и си спомнете за нас и не ни 

забравяйте! 

Докато старият овчар се изкаже, от кошарите излезнаха 

десет души с по едно агне в ръце, с превързана около врата 

им червена панделка. 
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Вълчан се спусна към стария овчар, прегърна го и го 

разцелува по двете страни. Същото направи и с всички 

овчари, излезнали да ги изпратят. Поп Мартин, Стамат и 

Тодор го последваха, като поп Мартин, благослови хората, 

кошарите и овцете и предостави ръката си  и кръста, да 

бъдат целунати от всички. 

Докато траеше всичко това, от предните каруци екнаха 

гайдите и кавалите с една чудна балканска овчарска 

мелодия, която трая до източването на кервана пред 

кошарите. 

Жана прибави в дневника си и това мило изпращане, с 

което приключи този тържествен незабравим ден на 

прощаване с хората и селото, в което неусетно преживя 

цели три години и записа в биографията си незабравими 

мигове и върховно щастие. 

Облегната в удобното кресло, тя затвори очи и се унесе 

в размисли. Ритмичното звънкане на четирите гердана и 

стоманените звуци от колелата на каретата, допълнени от 

фините почуквания, че тя, полюшквайки се на стола, си 

представи, че е на концерт и слуша нова нечувана до сега 

симфония. 

Челебията я наблюдаваше неотлъчно. По израза на 

лицето й и мимиките, които оправеше, той забеляза, че тя 

преживява нещо и не я изпущаше от очи. Отведнъж тя 

отвори очи подвикна към него: 

─ Мили, подай ми китарата! – която неотлъчно висеше 

окачена в дъното на каретата. 

Жана я пое, дръпна няколко акорда да провери как е 

настройката й и започна да свири някаква нечувана от 

съпруга й мелодия. Той схвана, че мелодията е в такт със 

звънкането на герданите на конете и е в хармония с песента 

на каретата, и наостри слух да чуе цялата песен. Жана 

повтори мелодията и я потрети с малко корекции и като я 

изсвири цялата, спря и се обърна към него: 

─ Мили, как е? Хареса ли ти? 

─ Мила, тази мелодия не съм я чувал, но ми се струва, 

че тя е в такта на зънкането на зиловете на конете! 

─ Точно така, Мили! Харесва ли ти? 

─ Великолепна е, Мила! С тази песен свободно можеш 

и на сцена да излезеш, и на бис да те изкарат! 

─ Благодаря ти, Мили! Ти си прекрасен! – възкликна 

тя. Подаде му китарата и го разцелува, залитна от 

друсването на каретата и седна в скута му. Съпругът пусна 

китарата и я сграбчи в обятията си, и започна да я целува в 

такта със зънкането на шейсет и осемте зилчета от 

герданите на конете, допълнени от стоманените звуци на 

каретата. 

А конете продължиха своя тръс по мекия обработен 

селски път и каретата своята песен. 

 

37. 

Целта на този ден беше обектът в Казъл дере, за който 

Лоренцо толкова много настояваше да го види. Водач им 

беше Петър, който добре познаваше района и ги водеше по 

най-късия път. След кратък престой за обяд и отмора на 

конете на една поляна със старинна чешма, където и 

агнетата попасаха малко трева, в късен следобяд 

пристигнаха на мястото в „Казъл дере”. Там имаше 

достатъчен простор керванът да се устрои на бивак. 

Лоренцо веднага извади големият си тефтер на който 

беше преписал данните за обекта от документа и почна да 

дири белезите. 

─ Какво трябва да търсим, Лоренцо? – запита го 

Вълчан. 

─ Най-напред трябва да търсим по наклонената поляна 

някой голям камък, като скала стърчаща от земята, който 

може да се възседне като магаре.  

Всички, които се бяха събрали почнаха да се оглеждат 

да търсят камъка. 

─ Войводо, какво търсите? – намеси се Петър, дошъл 

към групата търсачи. 

─ Някакъв голям камък, който може да се възседне! – 

каза му Тодор. 

─ Знам го! – възкликна Петър. – Ей-й го там, на 

източния край на поляната. Минали сме край него. Ние като 

деца, когато дядо ни водеше да събираме окосената от него 

трева, все там играехме и го яхахме като магаре – изрече 

Петър и тръгна към камъка. Всички го последваха. 

Петър, стигнал пръв до камъка, се покатери, възседна 

го и от върха му се провикна: 

─ Ето ме-е! Пръв се качих! – както е правил в детските 

си години. 

─ Сега, като го хванеш  за върха, какво виждаш пред 

себе си? – запита го Лоренцо. 

─ Отпред виждам поляната и по-малки камъни! 

─ Не поляната! Погледни на далеко! 

─ В далечината виждам гората! – отговори Петър. 

─ В тази гора нещо не ти ли прави впечатление? 

─ Гора, като гора! Какво да ми прави впечатление? 

─ Загледай се по-добре! 

─ А-а, да! Виждам две големи, високи дървета стърчат 

над гората! 

─ Какви са тези дървета? Можеш ли да ги познаеш? 

─ Ами това са двете круши бе! Дядо там ни водеше да 

събираме круши. Те са различни! Тези от по-малката круша 

са по-меки и по-сладки и от тях ставаше по-хубав ошав! 

─ Е! Това е главният белег! – възкликна Лоренцо. – 

Двете круши са от двете страни на входа на монетарницата. 

Между тях минава пътят, по който се отива до там и от него 

се влиза направо вътре. Сега трябва да търсим друг плосък 

камък, на който изкопано е показана пътеката по която ще 

стигнем до там.  

─ И него го знам! – провикна се Петър от високото. – 

Ние му викахме „Камъкът със змията”. Ей-й го там сред 

тревата, пред вас, Войводо, дето сте се спряли. 

Вълчан се огледа и действително видя сред тревата 

един плосът камък, по който има нещо издълбано. 

Петър бързо се смъкна от Камъка магаре, затича се към 

Вълчан и почна да разчиства тревата и натрупалите се 

дребни камъни по камъка – плоча с издълбаната по него 

змия. 

─ Това не е змия, а плана на пътеката, по която трябва 

да минем, за да стигнем до монетарницата. – Обясни 

Лоренцо и се надвеси над плочата. – Ето, Войводо, вижте! – 

започна той да обяснява. – Ето го големият камък, който 

трябва да се възседне – посочи той на камъка-план. 

Пътеката минава край него – изправи се и показа, че 

действително край големия камък имаше пътека. Върна се 

пак на камъка-план и продължи да обяснява: - Ето я 

пътеката, как криволичи като змия. Извива се, минава край 

чешма! Там някъде трябва да има стара чешма. Това е знак 

за чешма! 

─ Има чешма, има! – възкликна Петър. Тя е близко до 

гората и никога не пресъхва, водата й е много хубава и ние 

от нея с гюмове си носехме в село вода за пиене! 
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─ Да вървим по пътеката! – рече Вълчан. – Петре, води 

ни! 

Петър тръгна по познатата му пътека към големите 

круши и след известно разстояние посочи към земята и каза: 

─ Войводо, погледни! Оттук нататък и коловозите 

личат! 

Вълчан ги видя и сам тръгна по тях. Те го преведоха 

над старата чешма, около която вече имаше хора от 

устройващия се бивак. Коловозите минаха между двете 

големи круши и на около двайсетина крачки се забиха в 

основата на възвишение. Просто коловозите отведнъж 

свършиха! Забиха се в склона. 

─ Това не може да бъде! – обади се Тодор зад Вълчан. 

– Така запазени коловози не може отведнъж да свършат. Те 

продължават под височината! Това е изкуствено натрупана 

могила! 

─ Много е голяма за изкуствено натрупана! – засече го 

Стамат. 

─ Но тук е зарита цяла монетарница заедно с църква в 

нея! – поясни Лоренцо. 

─ Да се качим отгоре да видим! – пожела Тодор. 

─ Късно е вече! Ще отъмнеем за вечеря! Да оставим за 

утре! – предложи Вълчан. 

Предложението се прие. Лоренцо затвори тефтера си, 

но устните тълкувания и предположения до вечерята и на 

самата вечеря, до унасянето им в сън. 

На заранта Лоренцо стана рано. Наплиска набързо 

лицето си направо от чешмата и с тефтера си под мишница 

се качи горе на високото. То представляваше нещо като 

голям селски мегдан обрасъл с трева и буренаци. Лоренцо 

започна да го оглежда стъпка по стъпка, като разчистваше 

избуялата трева сред бурените. Върви и се оглежда, крачка 

по крачка и отведнъж кракът му потъна в дупка. Той 

политна и падна в плитък трап на мека трева. Изправи се и 

се огледа. Разчисти тревата и видя, че трапът е ограден със 

зид от дебели камъни. Премери дълбочината, оказа се 

дълбок трап до над коленете. Като смачка тревата, видя, че 

това е квадратно, заградено със зид пространство с размери 

около две на две крачки. 

Отвори тефтера и почна да чете документа. Като 

прелисти, очите му паднаха на скиците, които беше 

пречертал от документа. Загледа се в тях. Оказа се, че това е 

краят на отдушника на монетарницата, но забеляза по 

скицата, че отдушникът на малка дълбочина прави чупка и 

продължава хоризонтално. Опита се да поразрови, но без 

инструмент не успя и се отказа. Огледа още веднъж мегдана 

и забеляза, че по планинския масив откъм южната страна на 

обекта има голям изкоп, просто склонът е изсечен от 

височина до горното ниво на обекта. Лоренцо се плесна по 

челото и възкликна: „Ами да! Ето откъде са свличали земна 

маса, за да заровят цялата монетарница и черквата заедно с 

нея”. Лоренцо се замисли. Огледа внимателно още веднъж 

цялата площ на обекта, затвори тефтера и се спусна надолу 

да извести на Вълчан какво е открил. 

─ Къде се губиш, бе? – посрещна го Антонио. – Чаках 

те за закуска, но като не те намерих, закусих сам. Готвачите 

са приготвили нещо толкова вкусно, че и пръстите си да 

оближеш от вкусотия! 

─ Какво беше това? – заинтересува се Лоренцо. 

─ Нещо като сирената попара, но много по-вкусно. 

Името му било „Тархана”, българско ядене, ама беше 

страшно вкусно. Два пъти си пълних паницата! 

─ Има ли още да отида да си взема? 

─ Има! Запазил съм ти пълна паница! При казаните е! 

Лоренцо, прегладнял от сутрешната разходка, излапа 

тарханата на един дъх и облиза лъжицата. 

─ Как е? Хареса ли ти? – посрещна го Антонио при 

чешмата, където се бяха събрали и други, дошли да се 

измият. 

─ Божествено! – отговори Лоренцо, като отлепи пръсти 

от устните си. 

─ Кое е божествено? – запитаха някои от събралите се. 

─ Това с което закусихме! – отговори Лоренцо. – 

Антонио, как му беше името? 

─ Та-та-тархана! – отговори Антонио, с малко 

запъване. 

─ Каква ти „татархана”, бе? – обади се някой. – Това е 

чисто българско ядене! Прави се за закуска и като се 

наядеш, държи ти топло през целия ден. Някъде му казват 

„Трахна”. 

─ За какво спорите? – запита Вълчан, дошъл да се 

измие. 

─ За тарханата, Войводо, Антонио я нарече 

„Татархана”. 

─ Ха, за какво сте седнали да спорите!... Лоренцо, къде 

беше? На закуска те тямаше? 

─ Ходих горе на високото, Войводо. 

─ Какво има горе? Намери ли нещо? 

─ Намерих, Войводо! Обекта го има! Отгоре открих 

комина или отдушника на монетарницата. Сверих го със 

скицата от документа, точно така е! Видях и откъде са 

изкопавали пръстта за заравянето му. 

─ Е, видяхме откъде се влиза, ти намери откъде излиза 

пушека му, казваш, че вътре няма големи съкровища, тогава 

да не го разравяме. Да го оставим на археолозите! 

─ Но аз исках да видя инструментите за сечене на пари. 

─ По документа няма ли нещо друго? 

─ Има, Войводо, тъкмо това исках да ти кажа! Снощи 

го открих, като преглеждах оригиналния документ, който ти 

ми даде. 

─ Какво е то? – заинтересува се Вълчан. 

─ Голямото съкровище не е в монетарницата, а извън 

нея! 

─ Къде да го търсим? 

─ Там където беше камъкът с плана на пътеката, трябва 

да има още един камък с издялана сабя върху него. Този 

камък е белегът по който ще се открие голямото съкровище. 

Трябва да го намерим! 

─ Това по-бързо ще стане! Да отидем да го търсим! – 

реши Вълчан и извика Петър да тръгне с тях. 

─ Какво ще търсим, Войводо? – запита Петър като 

дойде при него. 

─ Някакъв камък, върху който имало издълбана сабя! 

─ Знам го, Войводо! Той е малко по-нагоре от камъка 

със змията. Ще го покажа! – отговори Петър и тръгна с тях. 

Петър избърза напред, намери камъка, разчисти 

боклуците, с наръч трева почисти и издяланият като права 

сабя улей върху камъка. 

─ Лоренцо, какво трябва да се направи? – запита 

Вълчан. 

─ Като се седне ниско долу и се погледне откъм 

дръжката на сабята по посока на улея, на около четиридесет 

разкрача ще намерите два заоблени камъка, като гърбовете 

на две прасета легнали гърбом едно срещу друго. Между 

тези два камъка, на дълбочина около три-четири аршина, в 

глинен съд са заровени много римски златни монети, сечени 
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тук в тази монетарница и още много злато. Това е 

съкровищницата на монетарницата, скрита тук преди самата 

тя да бъде заровена. 

─ А в монетарницата няма ли злато? – запита Вълчан. 

─ Има, но то е малко, колкото да заблуди тези, които 

ще я разравят – отговори Лоренцо. 

─ А защо чак сега ми го казваш това? – ядоса се 

Вълчан. 

─ И ние не го знаехме, Войводо! Чак сега, когато 

наново почнахме да проучваме документа, го разчетохме, а 

едва снощи го проумях, когато видях камъка с плана на 

пътеката и като го сравних със скицата, на която е отбелязан 

и този камък като петно с черта върху него. 

─ А сега какво смяташ да направим? – ядно го запита 

Вълчан. 

─ До-добре е да изровим съкровищницата, а 

монетарницата въобще да не закачаме. Да я оставим на 

археолозите и историците. 

─ А инструментите за сечене на монети? Нали тях 

искаше да видиш? Не те ли интересуват? Нали заради тях 

толкова много настояваше да намерим този обект? Или си 

имал на ум нещо друго? – скръцна със зъби Вълчан и като 

махна с ръка, рече: С Челебията ще решим какво да правим 

– обърна се и тръгна към бивака. Другите го последваха. 

Каретата от брачна спалня я преустроиха в заседателна 

и съветът на дружината се събра да разрешат проблема. 

Италианците не бяха поканени на заседанието. Вълчан 

нареди на Тодор да подсили караула извън бивака и около 

каретата да подреди няколко души, за да не пускат никой да 

приближи до нея. 

─ Вълчане, случи ли се нещо, та си ядосан? – запита го 

Челебията, когато той влезе в каретата, дръпна силно 

вратата и се друсна на стола. 

─ Ще се пръсна от яд и не знам какво ще сторя, ако 

това излезе вярно! 

Всички изтръпнаха и се загледаха в него. Поп Мартин 

се прекръсти и си прошушна молитвата. 

─ Кажи какво е станало! 

Тодор влезе в каретата, седна до Стамат край масата и 

рече: 

─ Готово, Войводо! 

─ Какво е готово, Тодоре, та Вълчан не може да се 

успокои? – запита Челебията. 

─ Подсилих караула около бивака и около каретата 

поставих четирима души! 

─ Но защо? Какво се е случило? 

─ Вълчан ще ви каже, Челеби! И аз още не знам защо е 

всичко това! 

─ Знаете, че още в Ивановата къща Лоренцо определи 

три обекта, които държи да види, преди да си тръгне за 

Италия. Един от тях е този, дето сега сме на него – 

„Монетарницата в Казъл дере”, - започна да обяснява 

Вълчан. – Снощи, по данните от документа, намерихме 

обекта и оставихме днес да продължим проучването. Тази 

заран Лоренцо става рано и сам отива на мястото да търси 

нещо, за което на нас до сега нищо не е споменал. Качил се 

горе на високото, намерил отдушника на монетарницата, 

разбрал как са заровени черквата и монетарницата и че 

работата по разкриването ще е голяма. И казва, че чак 

тогава бил проумял, че съкровищницата на обекта не била 

при заровената монетарница, а много настрани от нея, и в 

скицата по документа било показано как да се намери. И 

действително тази заран открихме белезите и намерихме 

мястото, където е заровена съкровищницата. 

─ Добре де. Щом сте намерили съкровищницата, тебе 

какво те тревожи? – Запита Челебията. 

─ Тревожи ме и ме ядосва това, че в тези години 

толкова пъти сме разглеждали тези документи и той не 

спомена нищо за това, че съкровищницата е заровена 

другаде, а сега като намерихме обекта, днеска станал рано и 

отишъл сам да търси нещо. Какво друго може да търси, 

освен това къде е златото? Но защо е отишал сам?... Ами, 

ако дупката в която пропадна, беше голяма?... 

За да поеме такъв риск, това означава, че той търси 

нещо голямо, което иска да скрие от нас! На такъв човек аз 

повече доверие не мога да имам. Не допускам да бъда лъган! 

Само за това, че се полакоми за народното злато, аз отсякох 

главата на „брадатия”, а този е скрил данните от документа, 

като е смятал, че като разкрием монетарницата и се 

задоволим с малкото злато, което има в нея, ще си тръгнем, 

а след това, той да дойде сам да си прибере голямото. Още 

като пожела златните съдове от съкровището на цар Котис, 

което показа на сватбата на Жана, го разбрах, че е алчен, но 

му простих. Човешка черта е алчността! Но измамата не 

мога да му простя! До сега, никъде никой сам не е отишъл 

да търси нещо, а той днеска става рано и сам, с документа 

ходи да проучва и търси нещо! Той много добре е знаел 

какво трябва да намери и да го скрие от нас! За това съм 

побеснял! И не знам, дали ще мога да му простя! Дадох му, 

и то от сърце, това уникално съкровище, от всеки обект съм 

му давал злато. Каруцата му е пълна и спи в нея, за да си го 

пази. Разрешил съм му на свои белязани места да си го 

заравя, за да не тежи на конете, и след като приключим, да 

мине да си го прибере, а той, неблагодарникът му, се опита 

да ме измами! – завърши думите си Вълчан и скръцна със 

зъби. 

Жана вече разбираше български, но турски не знаеше, 

затова Челебията тихо й превеждаше какво разказва Вълчан 

и когато той свърши тя закри с ръка устата си и прехапа 

устните си. 

Всички мълчаливо се споглеждаха и никой не смееше 

да каже нещо. 

─ Вълчане, да извикаме италианците, аз ще говоря с 

тях и ще решим какво да правим. 

Вълчан мълком се съгласи. Повече не му се говореше. 

─ Тодоре, извикай ги! – рече Челебията. 

Двамата влезнаха и заеха местата си край масата. 

─ Лоренцо, Вълчан ми разказа какво сте открили. Как 

смяташ да продължим, монетарницата ли да разкриваме или 

само съкровището да извадим? – започна разговора 

Челебията. 

Лоренцо се изненада, че го питат за съвет. Това го 

смути. Изгледа по ред всички. Никой нищо не продума. 

Срещна суровия поглед на Вълчан и наведе очи. 

─ Ами, както вие решите! – измънка той. 

─ Сега те питам за твоето мнение, а после всички ще 

решим какво да правим. 

─ Монетарницата ще ни отнеме много време. Тя е 

зарита с много пръст. Видях изкопите откъдето пръстта е 

вадена и трупана върху нея. Предполагам, че цялото 

помещение е пълно, а съкровището не е много дълбоко. 

─ Кога и как откри, че съкровището е скрито другаде? 

─ В документа е отбелязано, че монетарницата е имала 

много злато, и че тя е била най-голямата за този район на 

империята, затова предположих, че резервите от злато и 
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насечените нови монети, няма да ги държат в работните 

помещения и наново прочетох документа и търсех нови 

знаци и тълкуванията им, и за щастие ги открих. 

─ Кога откри знаците? Снощи, или от по-рано ги 

знаеш? 

─ Знаците ги бях видял от по-рано, но снощи ги 

разбрах и разчетох, след като разгледах камъка с пътеката. 

─ Как точно ги разчете? Можеш ли да покажеш? 

─ Ами ето да ви покажа по документа! – отговори 

Лоренцо и отвори тефтера си. – Ето това е скицата на 

пътеката върху камъка. Отстрани на нея, ето тука има едно 

черно петно с черта по средата и нищо повече. А вижте на 

другия край на скицата има две продълговати петна едно до 

друго, без да имат някаква връзка с пътеката. Виждате ли 

нещо общо между тези три черни петна на двата края на 

документа? 

Челебията се замисли и отговори: - Не виждам! 

─ А погледнете сега лъкатушещата пътека. Ето тука на 

това произволно място на тази криволица има издраскан 

един разкрачен човек и между краката му цифрата 40. 

Всеки, който разглежда тази скица ще разбере, че по 

пътеката трябва да има нещо на 40 крачки. По-нататък и по-

точно на 40 крачки по терена има знак на чешмата. Ясно, 

ние измерихме, че на 40 крачки от мястото на човечето ние 

видяхме чешмата. Виждате ли някаква връзка между 

пътеката, човечето и трите черни петна от двете страни на 

скицата? 

─ Няма връзка! – потвърди Челебията! 

─ Ха сега, гледайте всички какво се получава! Взех 

един конец, натиснах края му в началото на драскотината на 

това петно, опънах конеца по посока на драскотината и като 

го проследих, той премина между двете петна. Притиснах 

другия край в средата между двете петна и го огледах. Ха 

сега вие проследете къде минава конеца! Вижте, в началото, 

посоката на конеца съвпада напълно с посоката на 

драскотината, това означава, че сабята сочи право в средата 

между двете петна. Ха сега, проследете пак конеца открай 

докрай! Той минава точно през двете ходила на разкрачения 

човек и върху цифрата 40. Тълкуванието е, че от мястото на 

камъка със сабята, на 40 крачки в посоката, показана от 

сабята, се намира това, което се търси, а то съвпада точно в 

средата между „двете прасета”! Ето, това проумях през тази 

нощ и затова рано излезнах сам да се убедя, дали е истина, и 

дали няма да намеря и други доказателства! 

Вълчан се хвана за главата и се наведе, без да продума. 

─ Двете черни петна (като прасета) може да означават, 

че това са два съда, или, че там има две различни неща. 

Логически може да се приемат и двете, че съдовете са два, в 

единия има сечени монети, а в другия необработено злато. 

Като ги изровим, ще видим. Но, че ги има съм сигурен и 

затова препоръчвам там да копаем! Това е моето мнение! 

Всичко това, Лоренцо го обясни на италиански. Жана и 

Вълчан го разбираха, а за другите Антонио го превеждаше 

на турски. 

─ Вълчане – обърна се към него Лоренцо - разбрах, че 

много се ядоса, дето сам излязох да проучвам обекта, но ми 

беше нужно научно проучване на документа и на място сам 

да сверя фактите с документа и спокойно да обмисля 

всичко, и както виждаш има резултат. Това е разликата 

между вас търсачите и научните проучвания на 

професорите. Нали затова и ти даде клетва, че с тия 

съкровища ще направиш в България голямо училище, в 

което български деца да се учат, за да станат професори! Ти 

също си се учил и си станал професор в хайдушкия занаят. 

Там равен нямаш! – похвали го Лоренцо. 

─ И ще го направя! – твърдо заяви Вълчан, като 

ставайки тупна юмруците си по масата и бързо излезе от 

каретата да се разведри и да се разтуши, докато му мине яда. 

След малко всички го видяха как препусна коня си към 

гората, откъдето се върна чак след обяд. Конят му беше цял 

в бяла пяна! 

До вечерта в дружината не се предприе нищо. 

На другия ден отрано се започна изкопаването на 

съкровището на монетарницата. Това за Жана беше много 

интересно и тя през цялото време неотлъчно наблюдаваше 

работата, и после я описа в дневника си, като използва 

мерките, употребявани тогава: ока – за тегло, аршин – за 

дължина, крачки – за разстояние. 

Първо, внимателно разкопаха около заоблените камъни 

и ги извадиха настрани, за да могат, като заровят трапа, да 

си ги поставят пак на мястото, както са си били. След това в 

кръг широк три аршина, за да могат да работят двама души 

наведнъж, започнаха изкоп в дълбочина. На около два 

аршина дълбочина, кирките удариха на плоча. Изкопчиите 

веднага спряха и Вълчан и Лоренцо скочиха в трапа. 

Лоренцо разчисти с лопата и рече: 

─ Варовикова плоча! Това е капакът! Внимателно 

копайте около него, да го извадим цял. Майсторите вече 

имаха стар опит в отваряне на такива капаци и се бяха 

приготвили. Спуснаха въжета, наклюпиха ги около капака и 

подадоха краищата. Шест души ги поеха, опънаха ги и 

ответнъж напънаха нагоре. Капакът лесно подаде и го 

извадиха невредим. Под него се показа пръст. Разчистиха и 

нея и на около една длан надолу се показа нов капак, но вече 

керамичен и кръгъл, с диаметър около един аршин. Тук 

вече, в трапа влезе майстор Димитър, а Стамат се надвеси 

над него да отвори, но не успя. Капакът се оказа замазан с 

глина. Подадоха му инструмент и глината бе отстранена. 

Стамат скочи в трапа. Двамата напънаха и капакът се 

отмести. Нататък вече можеха лесно да го отстранят и под 

него, огряни от обедното майско слънце, блеснаха стотици 

нови новинички златни плочки, кръгли и квадратни, 

различни по големина и дебелина. 

─ Ай-й! Каква красота! – чу се възкликът на Жана. – 

Но това не са монети! – изненада се тя. 

─ Мила, по документа, тук ние разкриваме 

съкровищницата на монетарницата, т.е. склада на 

суровината за изсичането на монети. Не е трябвало да 

очакваме и погрешно сме се надявали, че там където се 

произвеждат, или секат монети, ще се държат на склад 

готови монети, още повече, съхранени в подземна 

съкровищница. Изсичането на монети, обикновено е ставало 

по поръчки. Клиентът, богат вожд или цар поръчва на 

монетарницата да му изсекат определен брой монети, малко 

или много, това зависи от богатството на клиента. 

Монетарницата изсича поръчания брой монети и веднага ги 

продава на клиента. На нея не й са необходими готови 

монети. Монетарницата трябва да има на склад суровината 

за изработката на монетите. Ето виждаш, и ние това 

открихме. Сега от количеството и от разнообразието на 

златните плочки и златото, които ги има тука, можем да 

съдим за мащабите и богатството на монетарницата. А така, 

както го гледам, то не е било малко. Ще го определим точно, 

когато извадим и претеглим златото. 

─ Стамате, чисто ли е златото? – запита Вълчан. 
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─ Видя ми се чисто! Подайте ми някой пръчка! – 

Стамат поразбута звънтящите плочки. Набута пръчката и 

разбърка в дълбочина. 

─ Войводо, не виждам мицел! Струва ми се чисто, но 

ми се иска да го полеем с вода, така както си е в съда. Като 

оглеждам отгоре този съд, предполагам, че е от тези 

големите гърнета, в които са съхранявали жито. На него и на 

златото нищо няма да им стане, ако ги полеем с вода, но ние 

ще сме сигурни, че и да е имало, отрова, ще я измием. 

─ Бързо, докарайте вода с някоя каруца в три-четири 

гюма от големите! – нареди Вълчан на насъбралите се около 

изкопа четници. На други възложи да разчистят изкопаната 

пръст около трапа, за да се отвори място за каруцата с 

водата и после за тези, които ще товарят златото. 

Стамат и Димитър изхвърлиха разкопаната пръст от 

трапа и направиха площадка около гърнето, по която може 

да се работи свободно. 

Докараха водата. Двамата в трапа почнаха да поливат 

златото. Изляха два-три големи гюма вода, но гърнето не се 

напълни. В момента на изливането нивото на водата се 

показа, но бързо спадаше. Водата изтичаше от гърнето. 

─ Спукано е гърнето! – сподели Димитър със Стамат. 

─ Но къде изтича тази вода? Толкова много гюмове 

изляхме, а отстрани не се е намокрило. 

─ Има нещо! Ще го видим, като извадим златото. 

Докараха още вода. И нея изляха в гърнето, но то не се 

напълни. 

─ Стига толкова вода, Войводо! – рече Стамат. 

─ Докарайте каруцата с дисагите! – нареди Вълчан. 

Започнаха да пълнят в дисагите най-напред нарязаните 

златни плочки. Пълнеха по толкова, колкото можеха 

двамата да повдигнат и подадат пълните дисаги. Напълниха 

пет и половина дисаги. Под нарязаните плочки се показа 

злато на кюлчета. 

─ Щом златото е на кюлчета, това означава, че 

монетарницата се е снабдявала със злато от друго място! – 

рече Челебията и пожела да му дадат едно кюлче. Той го 

огледа от всички страни и го показа на Вълчан. 

─ Ето виж, Вълчане! Кюлчето отдолу има щемпел, но 

не може да се разчете къде е отлято. 

Вълчан взе кюлчето, огледа го от всички страни, 

подметна го няколко пъти в дланта си и го хвърли в 

дисагите при другите. – Тежи около половин ока! – рече той 

на Челебията, а на превозвачите нареди кюлчетата да се 

теглят отделно от плочките. 

Кюлчетата напълниха три дисаги, а под тях се показа 

злато на ситни зърна и люспи, с което напълниха две дисаги. 

Като огребаха гърнето до дъно, забелязаха, че то е 

надупчено със ситни дупки, отдалечени една от друга по на 

три-четири пръста, толкова ситни, че през тях да изтича 

водата, но златото да не може да мине. 

Жана за пръв път присъстваше на такова събитие и 

много се изненада, когато видя толкова много злато на едно 

място. Тя проследи с голямо внимание разкопаването, 

разкриването на златото, товаренето и претеглянето му, 

преди да го разпределят в чували и натоварят на каруците, с 

които ще бъде пренесено на новото му местожителство. 

─ Мили – заговори тя на съпруга си, когато след вечеря 

се прибраха в каретата, приспособена за семейна спалня: - 

след като разгледах съкровището, с което пихме на сватбата 

ни, и Лоренцо ми разказа за големите съкровища, които сте 

разкривали до тогава, аз не повярвах и поисках да ми даде 

записките си, да ги прочета. 

Право да ти кажа, повече от половин година ги четох и 

живях в унес, като, че ли чета художествени приказки от 

световни автори. Лоренцо така увлекателно ги е описал, че 

се унасях в блаженство, и прости ми, забравях, че теб те 

нямаше, защото ги четях в твоето отсъствие. Но сега, когато 

с очите си видях толкова много злато, събрано на едно 

място, повярвах на написаното от Лоренцо. Той се оказа и 

голям писател, мили! Ако издаде това, което е написал, то 

книгата му ще бъде най-търсената и най-четената в света за 

всички времена! Повярвай ми, мили! 

─ Вярвам ти, Мила! Аз също бях шокиран, още от 

първата находка, защото когато Султанът ми възложи тази 

задача, нито той, нито аз вярвахме, че ще има нещо вярно в 

това, което разправяха италианците, а то надхвърли 

всичките ни мисли и предположения. Оказа се, че 

територията на България е много привлекателна за живеене, 

и всички племена или народи, които са я посетили, са се 

борили с местните жители и са ги унищожавали или 

претопявали, за да могат те да се настанят и заживеят по 

тези места. Затова по тази територия, даже само от това, 

което ние разкрихме, намерихме останки от всички живяли 

на земята, и стигали до висока култура народи в 

продължение на хиляди години. Самото географско  

разположение на България я прави кръстопът, защото 

откъдето и да тръгнеш, за да стигнеш до друг континент, 

непременно ще минеш през България и ще се срещнеш с 

местните жители, които или ще трябва да избиеш, или те, 

отбранявайки земята си ще избият нападателите. А знайно е, 

че всяко племе или народ, тръгнало да се разселва, носи със 

себе си своите богатства и култура, и при смъртна опасност 

съхранява ценностите си, като ги поверява на земята! В това 

число са и дванадесетте еврейски фамилии, избягали при 

разсипването на държавата им, и намерили убежище в 

Странджа, и там в Пещерата със змея укрили ценностите си, 

които ние открихме и пренесохме на друго място. Щастлив 

ще е българският народ, ако Вълчан успее добре да съхрани 

тези съкровища и те стигнат до ръцете на народа! Но ще 

бъде много нещастен, ако управниците му го ограбят! 

Затова Вълчан сече главите на тези, които даже само с 

мислите си посегнат към тях! Но какво ще стане след 

него?... Това никой не може да предскаже! 

─ Мили, от общуването ми с българите, през 

преживяните три години в селото и от това, което знам от 

татко, съм с впечатлението, че България в близкото бъдеще 

ще бъде освободена от турско робство. Интересите на 

европейските държави и главно на Русия, която мечтае за 

излаз на Средиземно море, се преплитат на тази територия и 

те няма да я оставят още дълго във владение на турската 

империя, която вече и без туй е почнала да се разсипва! 

Прости ми, Мили, че така се изказвам за твоята държава, но 

това е неоспорим факт! Това, че ние сме заедно се дължи на 

този факт! Защото, ако не беше така, нямаше баща ми, 

генерал от френската армия да бъде командирован да прави 

топографски карти на пътищата на тази територия! Аз 

загубих баща си, но съм щастлива, че те срещнах, Мили! – 

Жана го сграбчи и го стисна в обятията си, като че се 

страхуваше да не го загуби. 

След като си размениха по няколко страстни целувки и 

се поуспокоиха, Челебията бавно, спокойно заговори с 

малко горчилка в гърлото: 

─ Мила, аз съм на същото мнение, че Турската 

империя се разсипва! Колкото и да ми е жал, фактът си е 

факт! Това съм го споделил и с Вълчан! Аз съм завършил 
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във Франция средно образование, инженерство и висшата 

военна академия. Освен това, допълнително съм изучавал 

дипломация и международни отношения. Познавам много 

добре френските и европейски апетити за Балканите, знам и 

за Русия! Въпросът е коя от европейските държави ще 

изпревари! Султанският сарай е пълен с френски и 

английски военни и дипломати, но ми се струва, че Русия 

ще изпревари. Войната на генерал Дибич и леката му победа 

над турската армия е като репетиция на Русия преди 

генералното сражение за завладяването на тези територии и 

излаз на средиземно море. Австроунгария също мечтае за 

пряк излаз на Средиземно море. Но Русия има предимство и 

от това, че мотивът за войната е „Освобождаване от робство 

на братски народ”! Това нашироко се разпространява от 

руски агенти сред българите и народът вече е заживял с тази 

идея, че Русия ще освободи България, но още не са наясно 

как ще стане това. 

Вълчан ходи и се среща с генерал Дибич. Той му даде 

малко оръжие с насърчение да поддържат хайдушки 

дружини, но аз смятам, че това може само да засили 

вниманието на Европа към тези земи, но много ме е страх, 

че българският народ скъпо ще заплати за това внимание, 

което не е за него, а за това „кой ще завладее земите му?”. 

Хайдушките чети повдигат духа на народа, но ми се струва, 

че не всички от Войводите им мислят така. Много от тях са 

станали хайдути за лично спокойствие и обогатяване от 

грабежи, или са платени руски агенти. Българският народ е 

кадърен, трудолюбив, обича свободата, но за съжаление, за 

водачи му се самоназначават хора, без необходимото 

образование, които не могат нищо друго да правят. 

Българите имат две поговорки, които са ми направили 

впечатление и съм ги запомнил: едната е „Дай на българина 

свобода да работи и очаквай от него чудеса!”. А другата е: 

„Остави го тоя, той не можи нищо да прави и станал 

политик!” (отнася се за некадърници, които са станали 

политици и войводи на банди крадци, и тръбят на ляво и на 

дясно, че са войводи на борци за свободата!). Вълчан от 

личен опит го установи. В годината след войната на Дибич, 

когато възстановявахме яташкото ни село, Вълчан събра 

хайдушките дружини на пет войводи. Набраха се общо 

хиляда и двеста души и аз ги обучавах на военни знания. 

Тогава обявихме, че това е основата на новата българска 

освободителна войска! Но на пролетта, когато ги 

разпределяхме да действат по райони, трима от петимата 

войводи заявиха на Вълчан, че ще го последват, ако им даде 

злато от съкровищата, които сме разкрили. Вълчан побесня 

и едва не ги изби веднага, но те събраха по неколцина души 

и побегнаха. Много дни и нощи Вълчан преуморяваше коня 

си да ги търси по горите, но не ги срещна. Тогава той 

прозря, че с такива войводи, няколко милионният български 

народ, въоръжен само с ятагани, които сам си прави, и с 

пушки кремъклийки, не е в състояние сам да се изправи 

срещу модерно въоръжена многохилядна имперска войска и 

се врече да не подпомага хайдушкото движение, защото 

тази помощ щеше да обогати само войводите, за много от 

които това е била целта, а да укрива и съхранява тези 

богатства, за да може народът на освободена България да 

устрои младата си държава! 

Ето защо „хайдушките войводи” не обичат Вълчан и се 

стараят да изтрият името му от революционното движение. 

От всички, Вълчан има най-правилни разбирания какво 

трябва за момента да се прави в България: На първо място 

той поставя образованието. Дали българечто ще се учи на 

занаят, или ще е в малко или голямо училище, главното е да 

се учи на нещо. Затова той дава мило и драго за обучението 

на младите българи. Както знаеш, в Константинопол 

издържа цяла колония млади българи, които ще изпрати във 

Франция да продължат образованието си. Врече се и се 

закле да даде колкото е необходимо злато за построяването 

на голямо училище в освободена България, в което 

български деца да се учат за професори. Не жали пари за 

построяването на черкви и манастири, пак за да могат да се 

обучават български деца и младежи. Дава пари за 

разкриване на работилници и купува инструментите им, 

подпомага животновъдството и земеделието, в същото 

време сече главите на войводи даже мислено посегнали към 

народното богатство! Какво повече може да се иска от един 

държавник, който милее за народа си и иска да укрепи 

държавата му! 

─ Така е, Мили! Изслушах те с голямо внимание и ще 

го впиша в дневника си, но дали ще могат да се опазят тези 

съкровища от ръцете на бъдещите държавници, които взели 

властта в ръцете си, първо ще гледат себе си да оправят, и 

ако остане нещо – за народа! 

─ Но Мила, не се ли увлякохме много в приказки? Не 

стана ли късно за... 

─ За любов винаги е време, Мили! – прекъсна го Жана 

и се хвърли в обятията му. 

Зазоряваше се вече, когато тревожно заби камбаната в 

бивака. Всички наскачаха с ятагани в ръце и се струпаха 

около палатката на Войводата. От нея излезе Вълчан и 

запита разтревожен: 

─ Какво се е случило? 

─ Войводо, - запъхтяно заговори един от караула – по 

пътя откъм селото се зададоха голяма група селяни, 

въоръжени с геги и тояги. Двама, които вървят пред групата, 

носят в ръцете си пушки. 

─ Тодоре! – подвикна Вълчан. 

─ Ще се справим, Войводо! – обади се Тодор зад гърба 

му и се затича към дежурните оседлани коне. Там вече до 

всеки кон имаше човек и един държеше готов коня на 

Тодор. Миг след това десетина конника препуснаха по 

пътеката към селото. Като се сближиха двете групи, 

конниците се подредиха разделени един от друг, а селяните 

се спряха и се скупчиха. Тодор слезе от коня и водейки го с 

ръка, тръгна сам пеша към селяните. 

─ Добро утро, братя българи! – провикна се той и 

бавно приближи. 

─ Ама вие българи ли сте? – запита някой от предните. 

─ Българи сме! – потвърди Тодор и се спря. 

Двама с геги тръгнаха към него, а тези с пушките се 

прицелиха след тях. 

─ Кои сте вие българи в турски униформи? – запитаха. 

─ Ние сме дружината на Вълчан войвода! – отговори 

им. 

─ Кой Вълчан, бе? Този дето обира български 

съкровища и ги праща на Султана? Негова дружина ли сте? 

– запита старецът, излезнал напред. 

─ Неговата, Байно! Но това, дето го каза за Вълчан, не 

е вярно! Криво са ти го казали, или ти погрешно си го 

разбрал! Вълчан не обира българските съкровища, а ги 

укрива, за да ги опази от ограбване. Освен това дружината 

му пресреща султанските хазни, ограбили народа ни, и 

трупа златото към скритите съкровища, за да може с тях 

народът ни да устрои държавата си след освобождението ни 

от турците. 
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─ Тука ли е Вълчан? Искаме да го видим! – обадиха се 

няколко гласа. 

─ Тука е! Ще ви заведа при него, да го видите и си 

поговорите! 

─ Води ни! – всички отведнъж изрекоха. 

Тодор подаде юздите на друг и тръгна пеша заедно със 

стареца, да води селяните при Вълчана. Вълчан и поп 

Мартин ги посрещнаха преди те да стигнат до високия 

камък „магаре”. 

─ Войводо, селяните искат да те видят и да се 

запознаят с тебе и с дружината ни! – каза му Тодор, и към 

селяните: 

─ Ето този е Вълчан войвода, а другият до него е 

помощникът му поп Мартин! 

─ Ти ли си тоя, дето в Странджа прави гуляи по цяла 

неделя и харчи народни пари? 

─ Аз съм, дядо! Но откъде си научил за гуляите ми? 

─ От Стоян войвода! Той с четата си бая време обикаля 

по нашите села. Спяха по егреците в балкана и бая шилета 

изядоха. Но от година време не се е мяркал насам. 

─ С брада ли беше, дядо? 

─ Ух-а, и по-голяма от твоята. 

─ Вие хайдутлука по брадите ли го мерите, дядо? 

─ Ами по какво да го мерим? По изядените шилета ли? 

─ Какво Стоян войвода направи за селото ви, дядо? 

─ Нищо!... – замисли се старецът и запита: - Какво 

трябваше да направи? Не стига ли това, че докато беше горе 

в балкана, турците в селото мирясаха? 

─ Не даде ли нещо за селото? Помогна ли на някого с 

нещо в работата му? Платиха ли си шилетата, които 

изядоха? 

─ Ха! Платили! Те бяха прегладняли като църковни 

мишки, та цяло село ги храни толкова време! А ти искаш да 

дадат нещо за селото? Това са български момци – Хайдути! 

Борят се против турците! 

─ С кои турци са се преборили, дядо? Да са утрепали 

някой, някъде? 

─ Не! Не са! Турците само се плашеха и не смееха да 

излизат в гората, та ние българите им носехме дърва за 

огрев през зимата и им работехме нивите ангария! Тях ги 

беше страх от хайдутите. 

─ Турците плащаха ли ви нещо за това? 

─ Как ще плащат, бе? Ти чул ли си, някъде турчин да е 

платил за нещо на българин? 

─ Ето, виждаш ли, на кого е помогнал брадатия Стоян 

войвода. Турците са имали полза от неговия хайдутлук, а на 

селото нищо не е дал! 

Старецът се позамисли, наведе глава и тихо проговори: 

─ Така е, Вълчане! Но какво можехме ние да 

направим? 

─ Ха, елате сега да поседнем на поляната в бивака, да 

се поразговорим, да ми кажете от какво се нуждае селото и с 

какво мога да ви помогна, аз гуляйджията Вълчан – рече той 

и всички тръгнаха след него. 

На поляната, насядали около Войводата, селяните така 

се разприказваха, че не се изчакваха един друг и накрай 

почнаха всички да говорят едновременно. Вълчан вдигна 

ръка и рече: 

─ Чакайте! Замълчете за малко! – хората млъкнаха и се 

загледаха в него. – Кой от вас е най-възрастният? Кой ви 

поведе да дойдете тука. 

─ Аз съм най-възрастният, Войводо, аз ги събрах и ги 

поведох насам! – обади се старецът, който пръв се заговори 

с Тодор и Вълчан при срещата им. 

─ Така-а, добре! Сега ти ми кажи от какво селото има 

нужда? Имате ли черква с поп, имате ли школо в селото си 

за малките деца? Имате ли бакалница в селото или ходите да 

пазарувате в града? Имате ли крави в селото и къде носите 

млякото да го продавате? Ето на това ми отговори, пък 

после ще видим какво може да се направи. 

Черква имаме! Стара е, но в нея може да се служи, но 

поп си нямаме. От време на време при погребение, сватба 

или кръщенка викаме попа от съседното село. Не много 

далече! Школо нямаме никакво, ни за малки, ни за големи 

деца! И бакалница си нямаме, но имаме кръчма, в която се 

продава по някоя бакалска стока като ориз, сол, шекер, кафе, 

катран за колите, газ, и още някоя дреболия. За другите 

неща ходим в града. В селото имаме по някоя крава, но 

млякото никой не купува, ако на някого му артиса мляко, 

раздава го на съседи, които имат малки деца, но кокошки за 

яйца има във всяка къща. 

─ Какво от това, което ми иброи, че го нямате, можете 

сами да си направите? – запита Вълчан. 

─ Всичко можем да си направим, но за това трябват 

пари, а пари си нямаме! – отговори старецът. 

─ Ако ви дам пари, ще го направите ли? 

─ Уха-а! – отговориха всички. 

─ Аз ще ви дам пари, но каква е гаранцията, че парите 

няма да ги прибере някой от вас, да си направи голяма къща, 

а за школото да не остане нищо? 

Селяните се стъписаха. Разпоглеждаха се един друг, но 

никой не смееше да вземе становище. 

─ Нямате ли честен човек в селото, на когото всички да 

имате доверие? – запита Вълчан. 

─ Имаме честни хора, Войводо! Но такъв въпрос до 

сега никой не ни е поставял! 

─ Добре! Сега аз ви питам, на кого да дам парите? 

Дайте някой, който няма да открадне нито една пара! 

─ Дядо Господин! – едновременно се обадиха няколко 

души – дайте на него парите! Той няма да ни излъже! Той 

ни събра и ни доведе до тука! 

─ Кой е дядо Господин? 

─ Аз съм, Войводо! – обади се старецът,  с който 

Вълчан разговаряше. – Аз поведох хората насам! Имат ми 

доверие! И ви обещавам, че няма да открадна нито един 

грош! 

─ Тодоре, направете сметка с дядото и с хората, колко 

пари са необходими, та в селото всичко да се оправи! 

Подгответе къде ще се пазят парите и добре да запомните 

всичко това, което ще ви кажа: „На никому извън селото да 

не сте казали, колко пари имате и откъде сте ги получили”. 

Иначе, някой ден, някой може за тях да ви подпали къщите! 

─ Войводо, закуската е готова! – докладва готвача. 

─ Ударете камбаната! – рече Вълчан и се обърна към 

гостите: - Сега ще закусим общо всички, та да се видите с 

дружината и да се наприказваме! – Вълчан стана и остави 

Тодор да се разправя с тях. 

─ Какво стана? – запита го Челебията, пресрещнал го 

пред палатката му. 

─ Селска история! Тодор ще се оправи с тях! Вие къде 

ще закусите? Поискай готвача да ви донесе в каретата! – 

рече Вълчан и влезе в палатката си. 

Тодор и дядо Господин започнаха разговорите пред 

всички. Нищо не биваше да стане тайно от хората в селото. 
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Най-напред огледаха семействата в селото, кои са 

богати и кои бедни и защо са бедни и по колко деца имат и 

съобразно с броя на децата да им се даде помощ, с която да 

могат да отгледат децата си до 10-12 годишна възраст. След 

това взеха под внимание имотното състояние на семействата 

и кадърността на стопаните им. Ако богатските къщи 

развиваха някаква полезна за селото дейност, да им се даде 

помощ да я засилят. По време на закуската, селяните 

разговаряха помежду си, обмисляха предложенията на 

Вълчан и след закуската, от която всички останаха доволни, 

казаха на Войводата желанията си. 

─ Тодоре, направи ли сметка каква помощ трябва да им 

се даде? – запита Вълчан. 

─ Направих, Войводо! И назова сумата. 

Вълчан се усмихна и ирече: - Добре, дай им турски 

лири да ги разпределят както сте решили, и още толкова дай 

на дядо Господин, да ги има на разположение за общоселски 

дела за бъдещото развитие на селото, но едно да запомните 

добре. „Да не сте дръзнали да се карате помежду си 

българите и да не сте посегнали към чуждо, или към това, 

което давам на дядо Господин да го ползва за благото на 

селото. Може скоро да не мога да дойда в селото ви, да видя 

какво сте сторили с помощта, но отдалече ще ви 

наблюдавам и ще наказвам виновните за престъпленията им, 

и да знаете и добре да го запомните! Наказанието ми е едно: 

„СЕКА ГЛАВИ ЗА ПОСЕГАТЕЛСТВО КЪМ ЧУЖДО ИЛИ 

КЪМ ОБЩОТО, ОСТАВЕНО ВИ ЗА ОБЩОСЕЛСКИ 

НУЖДИ И ПОМОЩ НА БЕДНИТЕ! НЯМАМ ВРЕМЕ ЗА 

ПОКАЯНИЯ И ПРОШКИ!” – и се обърна към Тодор: - 

Тодоре дай им това, както казах! Наши хора с каруца да го 

откарат до селото! Пред всички го предай на дядото, а те по-

нататък да го разпределят по братски а те помнят какво съм 

казал! И на никого да не сте споменали кой какво ви е дал! 

Това, което всеки ще получи според нуждите си, да си го 

пази и използва добре, а общото ще го съхраните на сигурно 

място, да не може да бъде откраднато. 

Тодор се зае със селските дела, а станалите отидоха да 

си довършат работата около гърнето в изкопа. Жана 

разтвори бележника си, в който си водеше записки и зададе 

няколко въпроса на Стамат и майстора Димитър. Те с 

удоволствие удовлетвориха желанията й. 

─ На какво се дължи това, че водата бързо се 

изцеждаше от гърнето? – запита Жана и продължи да 

разсъждава. – Ако толкова вода се изсипе в един трап или 

изкоп като този, то той щеше да се напълни и водата в него 

бавно да спада, поета от околната почва, а тук вие наливахте 

вода като, че ли във фуния, от която бързо изтичаше. 

─ Това ще разберем, като извадим гърнето и видим 

какво има отдолу! – отговори й Димитър и скочи при 

Стамат в изкопа. 

Жана застана край трапа с бележник в ръце и зорко 

следеше работата в него. Вълчан и Челебията се 

заприказваха отстрани. 

Стамат и Димитър започнаха да разширяват в кръг 

изкопа, за да може по-свободно да се работи. Опитното око 

на Димитър веднага забеляза докъде стига насипаната около 

гърнето пръст и кирката му удари в здравата почва на 

терена. От този миг нататък започнаха да копаят в 

дълбочина, като обикаляха гърнето. Като стигнаха до най-

широката му част, насипаната пръст свърши и започнаха да 

разчистват ситен пясък до дъното на гърнето. Показа се 

едър пясъчен чакъл, на който гърнето беше стъпило. 

Почистиха ситния пясък и като побутнаха, гърнето се 

разклати. 

Докато групата се занимаваше с разкопаването на 

гърнето и разчистването около изкопа, Тодор се разправи 

със селяните и с натоварения дар те потеглиха към селото. 

Пътят минаваше от другата страна на бивака и селяните не 

можаха да видят какво става при изкопа. 

─ Може вече да се извади! – подвикна Димитър на 

Вълчан. 

Подадоха въжета, обвиха и вързаха гърнето и хората 

горе се хванаха за краищата да го изтеглят. Стамат и 

Димитър го подкрепяха отстрани да не се удари в брега и да 

се счупи. Така внимателно изтеглиха тежкото гърне и го 

оставиха полегнало на земята, за да огледат дъното му. Но 

като погледнаха в трапа всички онемяха от изненада. На 

мястото под широкото дъно на гърнето блеснаха добре 

подредени кюлчета злато, измити от поливаната отгоре 

вода. 

─ Това не го очаквах! – възкликна Вълчан. 

─ Нито пък аз! – отговори му Челебията. 

Жана бързо записваше в бележника си изумителната 

изненада на всекиго поотделно. Тя също беше изненадана от 

видяното, но за нея по-ценно беше да улови впечатленията, 

които предизвика тази гледка и да ги запише, та после да ги 

развие в дневника си. Откакто прочете записките на 

Лоренцо, у нея се появи страстното желание и тя да напише 

книга, но не за самите находки на съкровища, а за 

изживяването на хората, разкрили съкровищата и тръпките 

около разкриването, които се оказаха много по-интересни за 

описване. Сега наблюдаваше всекиго поотделно и очакваше 

да види какво ще стане. За нея, тази беше първата разкопка 

на която присъстваше, която я изпълни с преживяване и тя 

не искаше да изпусне нещо интересно. Суетнята около 

изкопа беше голяма. Цялата група се нареди около трапа и 

почнаха да го обикалят, за да видят от всички страни 

неописуемата гледка на блесналите от слънчевите лъчи 

прясно измити и още мокри кюлчета злато. 

─ Никога нямаше и да си помисля, че под така 

старателно съхраненото гърне, ще има още нещо! – 

говореше Вълчан на Челебията, като обикаляха около трапа, 

вперили поглед надолу към ослепителния блясък на златото. 

─ Но се оказа, че не само има, но ми изглежда, че е 

повече отколкото това в гърнето – отговори му Челебията. 

─ То трябва да е повече! Иначе не си оправдава труда 

по укриването му! – заключи Вълчан. – Струва ми се, че 

това е основното съкровище на монетарницата. 

─ Това ще да е цялото им богатство и то никак не е 

малко. По него може да се съди за дейността на 

монетосеченето, когато е работила тази монетна фабрика. 

Но какво ги е накарало така да скрият богатството си? – 

замисли се Вълчан. 

─ Същата причина, по която са заровили цялата 

монетарница, трудът за което е много по-голям от този за 

укриването на това гърне! – отговори му Челебията. 

- По кое ли време е станало това? – замисли се Вълчан. 

- За да има до монетарницата и заровена черква, това 

ще да е в първите години на Християнството, още когато то 

е било преследвано от официалната власт, но 

монетосеченето е било в пълна сила. А това е ставало в 

разцвета на Римската империя, и предполагам в началото на 

упадъка й, за да се наложи заравянето на черквата, но не 

много по-рано от създаването на Папската институция, в 

която е съхранен и намерен документът, по който я 
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открихме! – разсъждаваше на глас Челебията, което Жана 

успя да запише в бележника си. 

─ Но името на местността, „КАЗЪЛ ДЕРЕ” вписано в 

документа Е ТУРСКО, - отбеляза Челебията. – Това още 

повече приближава времето към нашето! 

─ Може да е в началото на Турското нашествие! От 

това време сред българите се разпространява легендата за 

девойки сплели косите си и се хвърлили от висока скала, за 

да се спасят от потурчване! Тогава се е преследвало и 

християнството, та се е наложило да заровят черквата, за да 

я запазят от разрушаване! – разсъждаваше Вълчан. 

─ Но това означава, че монетарницата е била 

българска! – намеси се в разсъжденията Жана. – Още 

повече, че тя се намира някъде по средата между 

българските столици: Плиска и Търновград! Това пък го 

знам от уроците по българска история на баба Софи, които 

тя ни предаваше в школото в къщата! – накрая Жана се 

похвали, че познава и българската история. 

─ Права си, Мила! Всички факти потвърждават твоите 

разсъждения! – потвърди Челебията и използва случая да я 

целуне. 

─ Но това е голямо богатство! – удиви се Вълчан. 

─ Вълчане, в историйцата на Отец Паисий пише, че 

Българите, преди падането им под турска власт, са имали 

„златен” век на културата и богатство, и тронът на цар 

Симеон е бил златен! Защо тогава и монетарницата да няма 

много злато, когато това е основната й суровина! – защити 

се Жана. 

─ Мила, ти показваш изключителни познания по 

българска история! – възхити се Челебията и за втори път 

пред всички я разцелува. 

─ Мили, аз съм завършила университета по „Българска 

история” на баба Софи, в голямата къща! Такова нещо 

никъде го няма! – гордо заяви Жана, и на свой ред го 

разцелува. 

─ Умна използвачка си, Мила! – заяви Челебията, като 

отлепи устните си от нейните и си пое дъх. Това разведри 

цялата група и всички откъснаха очите си от брещящото 

злато. 

─ Да почваме да товарим! – рече Вълчан. – Докарайте 

каруца! 

─ Само една ли, Войводо? – пошегува се един от 

дружината. 

─ Донесете и чували, още тук да ги пълним, защото 

няма да теглим! Ще броим и по еднакви бройки ще пълним 

чувалите. 

─ Добре са го измислили това скривалище! – рече 

Челебията на Вълчан. – Ако не бяхме се замислили къде се 

стича водата, която наливахме, нямаше да вадим гърнето и 

да открием златото! 

─ Мене нещо друго започва да ме занимава, къде ще 

скрия това злато? Ще мога ли да направя такова 

скривалище, каквото е това и въобще оттук нататък какво 

ще правя? Да продължавам ли да местя съкровищата или да 

ги оставям както са ги съхранили хората, и са ги опазили 

толкова години! Може би само трябва да унищавам 

нишаните и да поставям нови наши. До сега с местенето 

горе-долу добре се справихме, но станаха много, а имаме 

още бая документи неразкрити, а и по тия райони не съм 

обикалял много и нямам тайници като в Странджа. Там съм 

като вкъщи. Познавам я цялата! Няма дупка, в която да не 

съм се навирал. 

─ Вълчане, - намеси се в разговора Жана – аз за пръв 

път изживявам такова нещо, но ми се струва, че хората, 

които са укривали тези съкровища, са били умни хора! 

Лоренцо толкова години е прехвърлял тези документи и 

едва сега проумя и разчете документа, а има толкова голям 

опит в разчитането на старинни писания и знаци. 

─ Войводо, готови сме! И каруците идват! – докладва 

този, който отиде за каруцата. 

─ Колко каруци водиш? 

─ Сега идват две каруци, но казах да приготвят още 

една, може да потрябва. Взехме всичките чували, които 

имаме. 

Въжетата носите ли ги? 

─ Носим ги, Войводо! Взехме и къси върви и шила за 

връзване на чувалите! 

─ Добре! До почваме да товарим! Долу при Стамат и 

Димитър да влязат още двама, да държат чувалите и да 

помагат при вдигането им! 

Докато дойдат каруците, Лоренцо и Антонио скочиха в 

трапа да разгледат кюлчетата и подредбата им. Лоренцо 

описа всичко в големия си тефтер и се приготви да ги брои. 

Стамат и Димитър изгребаха пясъка около златото и 

изхвърлиха пръстта, натрупана от разширението на изкопа, 

за да могат в него да работят повече хора. 

С чувалите донесоха и малка стълбичка, която 

спуснаха в изкопа. Антонио излезе при Вълчан и започна да 

им разказва за впечатленията си от монетарницата, съдейки 

по богатството и по начина на съхранението му. Лоренцо 

започна да брои кюлчетата и да описва чувалите. В първия 

чувал наброи сто, но като го повдигнаха, им натежа и 

решиха да извадят половината. След всеки втори чувал се 

налагаше да изхвърлят и пясъка и слизаха на по-ниско ниво. 

Напълниха шестнадесет чувала, които натовариха в двете 

каруци. Накрй останаха 27 броя, от които Лоренцо взе две 

кюлчета, да имали за спомен двамата с Антонио, другите 

Вълчан нареди да оставят настрани. 

Като извадиха златото, Димитър се загледа в чакъла 

под краката му. Направи му впечатление, че до някъде 

изкопът вървеше в почва, а надолу се оформи като леко 

наклонен канал в скала с гладки стени. 

─ Има ли останала вода? – подвикна той нагоре. 

─ Има, майсторе! Един гюм артиса и ние го запазихме 

да се измиете, като свършите работа! 

─ Подайте го долу! – пожела Димитър. 

─ Димитре, какво ще правиш? – запита Вълчан. 

─ Стой и гледай, Войводо! – отговори му Димитър, 

като пое гюма и изля водата пред краката си. Водата веднага 

се източи надолу, без дори за малко да се задържи. 

─ Видя ли, къде е изтичала водата? Това е бил 

естествен канал, който са използвали, като са го разширили 

нагоре. 

─ Димитре, ще можем ли да си върнем гърнето на 

мястото му и да го заровим? 

─ Можем, но ще е на по-дълбоко! 

─ Така ще е по-добре, та ако някой се реши да търси 

злато на това място да се озори повечко! – рече Вълчан и 

нареди да върнат гърнето в изкопа, да наредят на дъното му 

оставените настрана 25 кюлчета и похлупено да го заровят, 

и най-отгоре пак да си поставят каменната плоча и да 

нагласят двата заоблени камъка както си бяха. 

Като се върнаха в бивака, Лоренцо ги разведе по 

могилата, да им покаже какво е открил. Решиха да не 

разкопават монетарницата. Това, което им трябваше, взеха, а 
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останалото оставиха на историците да разкрият и опишат за 

историята на тези земи! 

Следващият набелязан обект беше „Змей-кале” край 

село Коприца. В дружината имаше двама души, Пенчо и 

Атанас, от това село, които много се зарадваха, че ще 

посетят селото си и се заеха да водят кервана. 

Вълчан остави следващите два дни, събота и неделя, за 

почивка, и в понеделник рано да потеглят за новото място! 

 

38. 

В понеделник от ранни зори, след добра закуска, 

керванът се подреди в познатия си ред. Жана отказа да стои 

сама в каретата и възседна коня си. Челебията се зарадва, че 

пак заедно ще яздят един до друг и ще могат да си 

разговарят. 

Пенчо и Атанас се подредиха веднага след Гиргин, 

който не отстъпи мястото си на предна мушка на кервана. 

Вълчан изчака Тодор да му каже, че са готови и даде знак с 

ръка да потеглят. Лоренцо и Антонио си се настаниха в 

каруцата на Лоренцо, от която Лоренцо не се отделяше. 

Пенчо и Атанас казаха на Войводата, че ако тръгнат рано, 

обядът ще го правят на „Змей-кале”, близо до селото им, 

преди да стигнат до него. Атанас увери Войводата, че 

селото им е голямо и ако се задържат за по-дълго, има къде 

да се настанят каруци и хора по къщите. 

─ Това ще решим там, когато пристигнем! – отговори 

му Вълчан. 

След кратка почивка за да напоят конете, пресичайки 

бистра рекичка, керванът стигна до една поляна в 

подножието на Змей-кале. Преди да стигнат до калето, 

Атанас задържа коня си и като се изравни с коня на Вълчан, 

му каза като посочи към височината: 

─ Войводо, вече сме в района на Змей-кале! Ей тая 

височина пред нас е самото Змей-кале! 

─ Там има ли място, където да сместим кервана? Тука 

пътят е тесен и не бива да спираме! 

─ Има, Войводо! Малко като подминем пътеката, по 

която се излиза на Змей-кале, между пътя и реката, която 

със завой се отдалечава от пътя, има голяма поляна, която 

може да събере целия керван и е настрани от пътя, а малко 

по-насам има извор с хубава за пиене вода. 

─ Води тогава право на поляната! – нареди Вълчан. 

Атанас пришпори коня си, настигна и се изравни с 

Гиргин и му каза, че ще спрат на поляната, която той ще 

посочи, и избърза напред. Като стигна до поляната, той спря 

коня си напряко на пътя и с ръка посочи как каруците да 

навлязат по поляната и в кръг да се построят настрани от 

пътя. Поляната се оказа достатъчно голяма. Побра целия 

керван в кръг, като в средата имаше място за готварницата и 

за храна на дружината, за каретата и за палатки, доста 

настрани от пътя. 

След обяда, преминел в добро настроение, Вълчан, поп 

Мартин, с Жана и Челебията, Лоренцо и Антонио, и Стамат, 

водени от Атанас и Пенчо, тръгнаха към Змей-кале, да 

търсят обекта по документа на Лоренцо. Тодор остана да се 

разправя с устройването на кервана за пренощуването му на 

поляната. 

Лоренцо отвори големия си тефтер, в който подробно 

беше преписал от документа данните за намирането на 

обекта и почна да чете: 

─ Реката прави остър завой като лакет и се доближава 

до пътя! 

─ Коя е тази река? – запита Вълчан. 

─ Войводо, тази е реката „Каежик”! – в един глас 

отговориха Атанас и Пенчо. 

─ Когато питам нещо, един от вас да отговаря! 

Разберете се двамата кой да бъде! – рече им Вълчан. 

─ Войводо, нека Атанас да отговаря! Той знае всичко! 

Аз ще се намесвам, ако някой ме попита! – отстъпи Пенчо. 

─ Добре, така да бъде! Атанасе, води ни! – рече 

Вълчан. 

─ Войводо, точно над завоя на реката, където отиваме е 

изворът, от който пием вода, а точно срещу него от другата 

страна на пътя, започва пътека, която ще ни изведе горе на 

калето! – обясни Атанас. 

─ Добре, води ни! – рече Вълчан и всички тръгнаха. 

Атанас им показа завоя на реката и извора, от който 

утолиха жаждата си след добрият обяд и им обясни, че 

брегът на реката и под пътя е цяла скала, от която извира 

вода, и в която реката опира и прави острия завой. 

─ А дядо ни разправяше, че цялото Змей-кале било 

една скала, пълна със змии, от която вадели камъни за 

строеж. Кариерата е ниско долу, откъм селото! – допълни 

пенчо. 

─ А ето и пътеката по която се отива горе! – посочи 

Атанас и ги поведе, но някъде към средата рязко спря, 

отстъпи крачка и се заоглежда. 

─ Какво стена? – стресна се Вълчан и го задържа. 

Всички се струпаха и се загледаха напред. 

На коло 3-4 крачки от тях, по средата на пътеката се 

показа един огромен смок. Спря се, вдигна глава високо и се 

загледа в хората. Жана стисна ръката на съпруга си, 

притисна се към него и втренчи поглед в голямата змия. 

Жана почувства, като че ли погледите им се срещнаха. 

─ Не се движете! – тихо проговори Вълчан. 

Смокът завъртя главата си на двете страни, като, че ли 

оглеждаше групата, като непрекъснато показваше езика си. 

Стоя така няколко секунди, снижи глава до земята и я навря 

в широката змийска дупка от другата страна на пътеката и 

бавно почна да се прибира в нея. 

─ Ох-х! – въздъхна Жана успокоително, но не 

отделяше очи от бавно прибиращият се дебел смок, чието 

дълго, близо два метра тяло, се източи пред тях. Накрая 

смокът се спря, завъртя опашката си нагоре, тупна я два 

пъти в двете посоки на пътеката, първо към групата и после 

нагоре, и бавно се прибра. 

─ С този жест на опашката си и тупването й в земята 

два пъти, смокът ни поздравява и благодари, че го 

оставихме да се прибере невредим! – рече Вълчан и покани 

групата да продължат нагоре. 

─ Ох, много се изплаших! – тихо продума Жана и още 

по-силно се притисна към съпруга си. – Такава среща не съм 

имала и не съм очаквала! 

─ Смокът не е опасна змия и не напада, ако стоиш 

мирно и го оставиш спокойно да си премине пред тебе! – 

обясни Вълчан. – Освен това той е полезен, че изтребва 

мишките и дребните гризачи, които повреждат посевите! 

─ Може да не е опасна, но си е змия! – отговори му 

Жана. 

─ Мила, успокой се, змията си отиде! Да си продължим 

пътя. 

─ Мили, змията си отиде, но аз няма лесно да я забравя 

как ме погледна! Струва ми се, че довечера ще я сънувам! 

─ Бъди спокойна, Мила! Аз няма да те оставя да 

заспиш, за да сънуваш змията! Но сега да вървим, че 

изостанахме! 
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─ Благодаря ти, Мили! – благодарността се подкрепи с 

целувка и прегърнати забързаха да стигнат другите. 

Пътеката ги изведе на малка поляна с люляци като в 

градина. 

─ Лоренцо, има ли в документа писано за люляка? 

─ Има писано, че е посадено нещо, но не го разбрахме! 

─ Войводо, това място е заградено с дебели стени и ние 

го смятаме, че е стара крепост – обясни Атанас. 

─ Къде са стените? – запита Вълчан 

─ Елате долу. Ще ви покажа. 

─ Всички слезнаха откъм източната страна и с 

изненада видяха стена градена с големи камъни и зидана с 

хоросан. 

─ Това, ако е скривалище на съкровища, е много 

голямо, а за крепост е малко! – прецени на око Челебията. 

─ Да го огледаме от другата страна! – предложи 

Вълчан. 

И от западната страна се забелязваха останки от дебели 

стени, но бяха покрити със земя. 

─ Да слезем долу, да прегледаме още веднъж 

документа и ще решим какво да правим! – предложи 

Вълчан. 

Челебията набързо накърши голям букет люляк и го 

подаде на Жана да украси спалнята им. 

Докато стигнат до кервана, всеки изказваше свое 

мнение и предположение за видяното, но никой, даже 

Лоренцо, не можеше да бъде категоричен, какво 

представлява Змей-кале. В документа пишеше, че е било 

съкровищница, но обемът му беше много голям за тази цел. 

Антонио предположи, че може би в подземието има много 

помещения, в които са живяли хора, може би пазачи на 

съкровищницата. 

Като разгънаха документа и внимателно го разучиха, 

разбраха, че има много помещения, и че в едно има много 

избити хора, тези които са строили стените. Това много ги 

озадачи, но оставиха да се уверят, когато намерят входа и 

влязат вътре. 

Но в едно бяха сигурни, че разкриването на обекта ще 

им отнеме много време и решиха най-напред да решат 

проблема – къде и как ще се устроят да преживеят, на бивак 

ли, или по къщите в селото. 

Войводо, селото е голямо! Къщите са с големи 

оградени дворове и смятам, че ще можем да се настаним! – 

каза Атанас. 

─ Утре ще ни заведеш да го видим! 

─ Войводо, не може ли тази вечер да си отидем, да се 

видим с нашите! – запита Пенчо. 

─ Да не сте посмели! – скастри ги Вълчан. – Докато 

ние не отидем да се разберем с бея, никакво излизане от 

бивака! 

На сутринта Челебията с двамата си адютанти отиде в 

селото и се разбраха с Бея, че могат да останат в селото 

колкото им е необходимо, и той самият си предложил 

услугите да ги настани по къщите. Следващите три дни това 

решаваха! Атанас предложи Челебията с Жана и още двама 

от дружината да отидат у тях, че къщата им била голяма със 

заграден двор и можели да отделят две стаи. Вълчан прие 

предложението и там се настаниха с поп Мартин, но след 

това оставиха семейните сами, а те с италианците се 

настаниха в къщата на Пенчо. 

Когато отвориха Калето и разбраха, че там може да се 

живее, разшириха помещенията и в тях настаниха част от 

дружината. 

(б.а.: „Какво представлява Змей-кале и какво има в него 

е описано в книжка втора от поредицата „ЗМЕЙ-КАЛЕ”, 

взела името на този обект. 

Обектът е разкрит и описан от автора на поредицата по 

оставените от Вълчан документи, съхранени и пазени от 

правнука на Челебията, който на 96 годишна възраст, в 1981 

г. намери начин да ги предаде на Българския народ като 

завещание от Вълчан войвода, с тези съкровища да оправи 

държавата си след освобождението му от турско робство. 

Но, ПО ВИНА И НАМЕСАТА НА БЪЛГАРСКИТЕ 

АРХЕОЛОЗИ ТАЗИ ДОКУМЕНТАЦИЯ, ПРЕДЛАГАНА 

НИ КАТО ДАРЕНИЕ ОТ ВЪЛЧАН ВОЙВОДА, ОСТАНА 

НЕПРИБРАНА В БЪЛГАРИЯ! Всичко документирано е 

описано в книжка втора от поредицата „Змей-кале”, предмет 

на която е самото разкриване на обекта по дадените от 

Стареца данни, извадени от оставената от Вълчан войвода 

документация и съхранена от правнука на Челебията  и 

Жана!”) 

Дружината на Вълчан войвода остана и живя в с. 

КОПРИЦА, и на Змей-кале, в продължение на близо четири 

години. Там се роди и първият син на Челебията и Жана, в 

къщата на Атанас, под грижите на баба му, баба Анастасия. 

През тези години Жана изживя много щастливи дни, набра и 

записа в дневника нови впечатления и български народни 

обичаи. Написа всичко, което се случи с нея по време на 

бременността й и раждането на първия й син, акуширана от 

баба Анастасия. Тя следеше и описа впечатленията си от 

новите находки и разкрития на дружината на Вълчан в 

Русенски и Габровски вилаети. Срещата му с Евлоги и 

Христо Георгиеви от Карлово и изпращането им да се учат в 

европейска страна – Швейцария. Всичко това и 

впечатленията й от по-нататъшното движение на дружината 

на Вълчан във Врачанско, където се ражда вторият син на 

Жана и Челебията, и по Искърското дефиле и Витоша край 

града на Сердите, където се ражда и третият им син, е обект 

на следващата книжка от поредицата „ЗМЕЙ-КАЛЕ”. 

Дано Бог ми даде сили, на стари години да опиша и 

това! 

София, 24 октомври 2000 г., Костадин П. Марков 


