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Въ Южна Македония, отъ Енидже Вардаръ блпзу
до „Пела“ — Бела, столица-та на Александра Великий,
къмъ Истокъ, по Солунско-то поле, по села-та, Камбарбачки нарпчани и къмъ С'Ьв'Ьро-Йстокъ, по Соленогорчиво-то езеро и Авретъ-Хиеаръ и по дЬла-та Кукуш
ка окржжноеть (кааза) у жители-т£ — Българи, запазилъ
се единъ древенъ народенъ обичай: „Руссаллий.“ наричапъ. 1)
Единъ чденъ „за Руеалкы -т’Ь ,“ обнародванъ ирйзъ
м. Мая на 1871 год. въ периодическо-то списание:
„Чнталище, “ и прпбавка-та му отъ страна на Редакцията на това списание дадоха ми поводъ, бидеещемъ тога
‘ въ Кукушь, да се заловш съ издирвание-то на гор'Ьпоменутий обичай и да го опишж съ всички-гб му подро,бностнж и благодарение на единъ .главатарь на Руссаллийски т£ дружини и" В'Ьщъ въ тьнкости-т'Ь'на обичая*
именно на г. Нака Карачанаковъ отъ Кукушки-тЬ села,
съ помощь-та му могохъ да сгголучж, да удовлетвори ,
желание-то си.
”
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Произведение-то на издирвания-та си проводить
незабавно до гор’бказано-то списание, „Читалшце“ за
да би се обяародвало въ страници-тЬ му, та послу
жило би като продължение или изясненне на обнародваний по този пр4дметъ членъ „за Русалкы-т$.в Почитаема-та обаче Редакция на „Читалшце,“ незнамк по
кои съображения водима, не счела за благословно и уМ’Ьстно да му отстжпи малко мЪстенде въ списание-то
си, та да го удостой да впди б£лъ св'Ьтъ а, както отъ
--------- ---------- ^
^ д>
1) За Камбарбачкк-тЪ села н£ма новече да каж& освЪнъ
че тже виждать се, по дрЪхи-тб си, че с& приселена отъ другадЬ въ по-поздно вр4ме; а за Пела, Авретъ-Хнсаръ' (женско) ж ;
Солено-горч*во-то езеро ще говор* въ пржбавл4ние*то сж.*

посл’Ь ее научпхъ, рлкописъ-тъ ми билъ отъ некого
задьржанъ. Заради това принуденъ сьмь бплъ да го
вложж въ складъ-тъ на други-тё ми записанй сгарнни,
събрани въ единъ сборникъ, за да чака заедно съ
д’Ьлий-тъ материалъ удобно-то си вр’Ьне.
Дванадесеть години минхли сж отъ тога и още
желаемо-то удобство не се сполучило, макаръ и да ста
вали нееднократнн оиити, а и Богъ знае, кога ли ще
се сполучи! На послЬдне обаче. въпр-Ъки всичкл-тб ми
неудобства и мжчнотии, р’Ьшпхъ да прист^пж къмъ отпечатвание-то на н!жоя само части отъ поменутий сбор
никъ, една отъ кои-то прави и пр’Ьдметний обичай „за
Руссаллии-гЬ,“ и то въ отделил книжки, за улескбине,
разум’Ьва се, по вещественни-т§ средства, безъ кои-то
нищо на св’Ъта не става; а за всец'Ьло.то му обнародвание, „ Господь е кадьръ.“
Подза-та, коя-то ыоже да се чака отъ обнародвана,та ни днесь книжка съ съдьржание-то на обичая за
„Русса,пш -тй,'“ не сьмь въ състояние да опрйдЗшк; —
Само в’Ьщи-тЪ въ народно-то ни басноловие и въ тьмна-,
^та^древность "несъмнЬнно ще могжть да ни я посочать.
~Я=о колко обаче се вижда отъ пьрвъ погледъ и повьр'.хноетво, отъ него излиза урокъ:
•
¿л*-' а). — За вЗфванне то на стари-т’Ь ни въ „Р у с
а
л
к
и
г
Ь
.
б). — За нокрьщение-то на пр’Ьдйдн-гЬ ни; а
в). — Особно и преимущественно, за военна-та ур-Ьдба и дисциплина на елавни-гЬ наши праотци.
Отъ тука се вижда че узнавание-то на този обичай
не е отъ малка интересность за насъ, Българи-гЬ, които нищо още туку-р$чи, отъ древность-та си не сме
пзрови.та и издирили, а . водили сме се и се водимъ по
чуж до-то._ Желателно би-, било* да не щадимъ старанйята си въ това отношение, ’ *а, п о . примера на по-напр£днжли т'Ь отъ насъ народи, ; да се стремимъ къмъ съвъкуплЬние-то на всички-тЗ. ни народнн древности, отъ
какъвъ-то видЪ и да сж тие, отъ кои-то на в’Ьрно ще мож е м ь .д а .извл£чемъ, неоц'Ьними ползи не само за И с
торический ни бить, нъ и за нрактичний ни животъ.

При Македоно-Българский обичай за „Руесални-т£“
прнтурнхъ и единъ обичай за слуги-гЬ въ Т. П азарджийско-то окржжие, упражняванъ въ с. Перущица, копто прйди четири години Н. Благогов. О. Св. Г. Тллевъ.
има добрина-та да ми съобщи, за кое-то длъжж м у лрцлична-та иризнателность.

Пловдивъ, 28-й Ноемврия (884
К, А. Ш АПКАРЕВЪ,

ДР ЕВ ЕНЪ БЪЛГАРСКИОБИЧАЙ
Запазенг и до днесь
въ

Отъ пьрвъ день Божикъ (Рож дество Х ристово) до
Водици (Богоявление), д£ли дванадесеть дни, въ кои-то,
като гп наричать „Погани дни“ , ж,ени-гЬ нито пержть
нито се кжпять нито дЬца-та си кжпять, събирать ее
отъ села-та, пакъ дури и отъ самий г. К укуш ь, дружинн подъ име: „Руссаллии“ , та шетать отъ кжща въ
кжща и отъ село въ село, както ще се р4че до-долу,
играещемъ ,,Руссалски-гЬ‘‘ игри (хора) и събирать пари’
или, какви-то да с& друга подаръци , за въ долза над
нЬкоя дьрква, обикновенно новосъградёна, {п о сл'Ьду^
ющий начинъ.
;
и

I ■^

Съставъ на Руссалийски--гё ДрУжини.
1. ВсЬкоя „Русалпйска дружина“ сесъставлява отъ
по 20— 60 мина момчади или мжжи, отъ 20— 40 годишна
възрасть в се к о га ' ч и ф т ъ и л и , п о право да се каже, отъ
10— 30 двойци. членове-тЬ на кои-то еж неразд&шЕг
единий-тъ отъ друтий-т'ъ като дв'Ь-гЬ р.жц$ или. дв’Ъ-тЬ
ноз'Ь на едно и с^шце т$ло.
2. Цйла-та дружина еъставлява една верига или
единъ танецъ (хоро, ллкъ.)
3. ВсЬкоя дружина води съ себе и дв'Ь двойци
свирци, т. е. двама мехтери (тлшанари) съ тжцани-т£
си и двама зурнаджии.
4. Дружина-та я предвожда една пьрва или пр’Ьдводителка двойда отъ членове-тФ на коя-то единдй се
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нарича „П р отъ „ или „Бадтаджия“ , а другим— Кеседжия.
Сл'Ьдъ нихъ, ньрвий-тъ ‘ отъ втора-та двойца, отъ когото собственно с е -з а п о ч в а хоро-то, нарича се: „Ю збашия“ . (1).
5. О св’Ьнь пьрва-та и втора-та пр’Ьдводнтелки щ и ‘
Куманданти Двойцп, вебкоя дружина има и по една
третя двойца „Ч ауш и “ , кои-то ходять отъ страна, нъ
паралелно съ танецъ-тъ, единий,— по н'апрЪдъ, адругий,
— по назадъ.
6. Всякой дружина посл4двать и 2— 4 слуги, за
длъжности-гЬ на кои-то, както и за длъжности-т£ на всЬкоя отъ р£ченп-т35. ще се каже подолу.
7. Осв’Ьнъ изброени-т'Ь чиновннци и слуги, дружини-гЪ ижжть въ употребление и една двойца прЪдвйстницп— съгл'Ьдателп, „кадаузи" нарпчани, за обязаности-т§
на кои-то такожде ще се рЪче на потр’Ьбно-то место.
II

■

Облекла и -оржжйя.
1. Съставляющи-т’Ь Руссаллийска-та дружина мжжи
плп момчаци бивать облЪчени- въ нови-т'Ь си л Великденски облекла (др.ехи) съ бел и гЬ имъ широки кош у, льки (Арнаудски Фуетани) отъ гор е, а на гржди-те си
^пр^ирьстепи съ две цьрвени (алённ) шампи. пакитени
‘съ всскакви трубила, като пенязни (парични) нанизи и др.
2. За оруж ия нос/кть: Предводитель-тъ на дружи1) Както се вижда, тукъ се употр'Ьбявать н$кои названия
не Вългарски-, н. ы. „ЕГротъ,“ Грьцка рЬчь; Балтаджия,. Кесеу джи я. Юзбашмя както и по-долу, Чауш и и Калаузи,“ сл. Турски •
^р’Ьчи; нъ не излиза отъ тукъ че и обичаи-тъ е Турский или
, Грьцкий. тъй каго н*ма причини други да се. вЬрва че-обичай^ ъ ^ н е е Български.
' •
В ъ с^ щ а -та страна, Македония, има и други обичан, обл
ичай-тъ на боренье-то, надскачанье-то, хвьрлянис-то камень и
¿надтьрчвапие то съ конье: нъ тъй като този обичай с въ у«|ЙОт'р^ление и у други-т£ народности, оеобито у Турци-тЬ. а въ :
^ р е в й б в р !м е у Еллини-тЬ, неможемъ да го кажемъ собствено
* Български обичай, както прйдмЪтний ни.
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на-та пли Балтажия нарлчанъ, секира въ д^сна-та си
рлгка, а вси-тгЬ друзн-гЬ членове,— голи мечове. псправенп съ вьрхове-гЬ пмъ нагор’Ь, сжще спр. така както ги
дьржать войнички-гЬ оФицери, когато стоять на см отъръ
или кога-то вьрвять съ войска-та на маршь.
III.

Законъ и обряди на Руссаллии-т^.
Н а льрвъ— день Божнкъ -оние, що ще съставять
дружина-та Руссаллпйска, по побуждение на цьрковнпйтъ въ село-то Настоятель п подъ пр§дводитезство-то на
бжджщий-тъ имъ Главатаръ, събнрать се пьрво у дома
на Настоятеля Цьрковенъ, па отъ тамъ тръгвать за
игри-т4 си.
2. П р’Ьдъ да се събержть за тръгвание, всекой у
дома си ще се прости съ доматни-тй и съ веички-т£ си
роднини.,
.щуЬгръщания .и дадувки,* като да.уръува>
Н адМ етвителна война, отъ кжд^-то не се знае далж кце,
се вьрне назадъ живъ и ЗдравЪ. Защо-то наистина,
както ще се р^че подолу, Умного пжтп случвало се> та
Миозина Руссаллии, не сж се връщали назадъ нито живи,
а нито и умр'Ьли, тъй като падвали въ ер аж еп и ясъ
друга подобии дружини и погребвали се на м£ето-то отъ
сражение-то. (1)
3. Отъ като тръгнжть на игранье, та дори: да с е
свърши вр’Ьме-то на ' нгргг-т'Ь и да се завьрнжть. ро домове-т'Ь си, т. е. дванадесеть дни, до кога-то сжщ ествува дружина-та, строгь законъ имжть да пазять сл-бдующи-т'Ь правила:
а.
Д а не проговори пикой съ друтаря си даже нито
'п&къ:- ¿ъ’ 'некого'-'Другиго^кой-то: % да би бизъ той, съ.
една р’Ьчь ’ длъжнй ^ сж да ’ пазять б езусдовно мжлченье.
Заб’Ьл. 1. — „Д вайца-та Главатари — предводители,
Балтаджия-та и Ееседжия-та, кп::т> и двойца-та Ч ауш и
1) Друзи нрЬ'дварителни отряди освйнъ пего дали имжть
или не, незнаьъ.
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исключавать се отъ това ' задължение; тие, с-порйдъ
нужда-та могжть да говорать.
ЗабЗя. 2.
— „Н а вечерь, кога-то останжть да
пренущ увать, простено имъ е да се разговарять, всякой
съ другаря си само; нъ съвсЗшъ малко и много тихо.
б. „Д а не се прЪкрьстп (да не тури на себе си
крьстъ) никой ннто да номолитва (да благославя), .когато яде иди пие вино или си л-Ьгие да спи, или когато тръгнатъ на лжть и игранье, съ една рЬчь въ никое
обстоятелство догд^-то трае дружина-та т. е. 12 цели дни.
в. „Да не р^че никой никому : „здравъ ми си“
„(на здравье“ , кога-то пие)., ни „на здравье слЬдъ
ииение-то.
г. — „Д а не поздрави никой никого съ „добро
у т р о “ или „добъръ вечерь“ или „с§ д е те съ здравие“ ,
влегвеещемъ въ некой домъ или из.йгвеещемъ отъ него;
нито пжтемъ, кога-то ср^тять н екого да си дохожда отъ
чуждина, макаръ колко-то ближенъ сродникъ и да имъ
е грядущий-тъ, макаръ и отъ колко-то да би било, време и да сж го не видели,, д и к ом у :и до никакъв^начщ ъ
не се нозволява д а . г о . поздралявать съ „добре догаьлъ“
или съ какво-то да би било друго поздравление.
4.
Въ вр^ме на игранье-то, ходещеемъ и скокаещемъ
единъ по другий, треба веек ой да стжпва тъкмо и тъчно
на онова акще м есто и стжпка, кжде-то е съкпнжлъ
предходящий-тъ м у другарь, всек ой отъ своя-та си двоица.
о.
Помежду члспове-гЬ на дружина-та, кои-то макарь и да се не дьржать ржка за ржка, съставяхь обаче единъ танецъ (ликъ), иди инакъ, презъ имъ, танедъ,
кога-то игражть или шктувать, никому не е позволено
да помине, да се нровре. та да раздепи, раздвои хорото, освенъ на болни, кои-то влизать въ средъ хоро и
стоять догде трае една игра, и то съ надежда да по
лучать здравье,
кое-то
се получвало - посредствомъ
прекрьстванье-то съ мечове-те по чело-то м у ; това извьршвать тие еледъ свьршванье-то игра-та. .
6.
Преминуваещемъ отъ едно м есто на друго, никога вода не газять. А ко ли пжтёмъ 1срещнжть вода,
ако тя е малка, прескочвать я ; ако ли е цоголема, та
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не е'възмож но да се пр’б скача, пр^возвать с е съ коли.
7. Рйкохме че членове-гЬ на вс-Ькоя двойца с ж
нераздйлимп; Въ случаи. кога-то би единому отъ нихъ
явила би се нужда да остане по назадъ о тъ дружината, за да ее напие вода, н. п. или да извьрпш естественна-та си нужда, другарътъ му го не о ст а в а самъ, а
го придружава догд£ си свьргаи нужда-та, каква-то и
да е тя, стоеещемъ до него и махаещемъ съ гояий-тъ
си мечь надъ глава-та му прЬзъ всичко-хо вр-Ьме на
вьршенье-то нужда-та, за да го пази ужъ отъ нгЬкоя
въображаема лошотия или опастность. (1)
8. Кога-то н-Ькоя Руссаллийска друж ина кондиса
въ н'Ькое село, за да пр’Ьнощува у него, то т о г а вденове-т’Ь и' се раздЪдьвать на толко кжщи, о т ъ кожко-то
двойци сьстои дружина-та, като въ всЬ к оя кжща кондисва най-малко по една двойца, коя-то се см атр я вече
като неразд'Ьлна особа, или въ нужда, по дв& двойци.
9. ...Протъ-тъ‘!- иди Главатарь-тъ на дружина-та, съ
друг^раг ей,' .„Кеседжия-та“ ', ' като една--неразд'Ьлика. и
тая, двоица, кондисвать въ единъ дом ъ ^ к ой -то п о н е о б ходимость, тр’Ьба да е най-широкий-тъ отъ в с 4 к о я др у
га кжща въ село-то; защо-то тамо щел се събйратъ всит’Ь селяни на сеиръ, кога-то с.тЬдъ вечеря-та щ е дохожда ц4ла-та дружина да поиграва. Въ слица-та кжща, при
гдаватарьтъ кондисвать и свирци-тЪ двойца.
'
10. Ако да се случи нЬкоя вечерь да прЪнои^увать;
въ сжщо-то село, отъ кжд4-то е или ц £ л а - т че^а идин’Ькои само отъ' членове-т-Ь и , въ такъвъ случай» нико
му не е позволено да ходи у дома си, за какво-то и да
би- било, или да цр’Ьнощува у свои-гЬ си. В ся к о й може
да види кжща-та си или свои-тЬ си едвай н а евьршвание-то на ц'Ьлий обичай — сл’Ьдъ истечение-то на 12
погани иди Руссадяпйски дни. Всякой въ такъвъ случай
ще прЪнЬщува тамъ, кжд'Ь-то му се опр’Ьд'кти за ир'Ь1) Ако нЪкогашь се случи, та нЬкоя домаш на птица, ко
к отк а н. п. или каквато и да е другл птица и чия-то и да е,
■ да лЪтне или надъ глави-тЬ на цЪлата дружина или надъ не
кого само отъ членове-тй и , тога вси-тЬ прЬер-Ьщвать я съ м ечове-тЪ си, убивать я и вечерь-та я ядять, безъ никой за това
тт^тттп тя тжхгъ. чэбЬтНЬжг*.
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нощуванье. — Строга военна дисциплина се упражнява
въ дружина-та.
11. Кога-то едва Р. дружина дойде въ игЬкое село
за да кондиеа или да прЗшощува, селяни-гЬ отъ това
село поср^щать я съ усьрдпе и отдавать и отличии
почести, — хранять я, поять я и се обхождать съ Руссаллии-тЬ, като съ виеоки гости, като съ царски чада.
12. П ргЬди да дойде въ н£кое село н£коя дружина
пристигвать ло-напр-Ьдъ ир'Ьдв£стниди- г]>, Калаузн-тй и ,
за да пр4дизвестять на селяни-тй дохождание-то на
еди коя си Р ус. Дружина, да се приготвать за прилично-то и' иоср-Ьщанъе и нрлиманье въ домове-тЬ си.
13. А ко се случи въ това село да е дошла ионапр^дъ друга н^коя подобна дружина, тога идуща-та
не влиза въ него, а, отъ като се ир’Ьднзв'Ьстп отъ калаузи-'гЬ си, изминва го и зампнва въ друго.
' IV

, Игри и обязано«™ на Руеса/мии-тЬ
д
‘‘Щ о -туку'зц е“- дойде опр^д^лсний-ть за игранье день
.т. е. П ьрвь\день Божикь, и ' се събере дружина-та у ,
дома иа Цьрковшш Настоятель, както се каза и погорй.
иодъ предводителство'то на
„Балтаджия-та“ ш
на
Главатаря си, търгвать по : села-та и по ...'кжщи-тб да
игражть пгри-т* си но гласъ-тъ па зурнски-тЬ и тжпаневи-гЬ свирбй, кои-то обикнойнно' сж всекогамонотонни.
Заб. Н е могж, да номнш добрё, отъ кжде захващать пьрво да играшть, дали отъ това село, отъ КЖД’Ьто е дружина-та- или него оставить най-после, като захващать отъ друго.
-.‘ ""’Л.'
2.
П р^зъ ц^ло-то траенье на Еуссаллийско-то тържество, сир. 12 дни, .,Ьалтаджия-та“ . съ другаря си, и
двойца-та „Ч ауш и“ имжть и упражнявать сжщи-тЬ обя
зано сти и права на военни , Команданти: Балтаджия-та
прави куманда-та, а Кеееджия-та вода и управляв а хорото, кое-то се заночва отъ „Юзбашия-та“ , а пакт. „Ч ауши-тЬ“ , го съпровождать отъ страна, единий поыапредъ,
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а другин — по назадъ, пазящи благочиние-то н тъчна-та дисциплина.
8.
На всбкоя утрина, кога-то ще се готвять да
изл’Ьзжть по игранье. единъ часъ пр4дъ зора-та, удрять
тжпани-т£, за да се разбудять и станжть в'си-гЬ съставляющи дружина-та членове, распрьснжти по кжщи-т$ на
ц’Ьло-то село, да се приготвать, т. е. да се облекать и
да дохапнжть по малко н£що, всЬкоя двойда особно въ
к^ща-та. кжд'Ь-то пр§нущувала. Сл£дъ единъ часъ, въ
глъбока зора. тжпани-т^ удрять повторь, та все та дружи
на се събпра при Началника си, отъ кжд-Ь-то тръгвать
за игранье.
4. Отъ като се събержть при началника, последний
направя разгл'Ьждание (смотъръ) на ц$ла-та дружина,
стояща права н добро на кололо (кржгъ) нар$дена,
тъкмо-нозЬ и, отъ какъ помине съ секира-та си покрав
нозЬ-тЬ на нар’Ьдени-т'Ь си войниди съ гол’Ьма бьрзина
и силно, всп-тЪ по гласъ-тъ неговъ извиквать еднажь
‘силно и велегласно: „ е х е е !" , та тръгвать, като засвирять др'Ьдходящи-т’Ь свирци.
Заб. а. „Вси-т'Ь нринадл-Ьжащи па дружина-та в£ща,
како: облекла и подаръци, оставать^м%„ грижа-та на’
три-четворица-та слуги, кои-то послЪдвать '„Руссаллии-.
тЪ“ и носять на рамо р^чени-гЪ нЬща.
Заб. б. Кога-то ходяхь или играшть ^Руссаллии-тЬ“';
не се дьржать ржка за ржка, като по обикновенпи-т4.;
хора, а въ д£сна-та си ржка дьржать го.шй-тъ си мечь,*
исправенъ съ вьрхъ-тъ на гор'Ь и, опрости свлрба-та,
кога подигать ржка-та си заедно съ мечь-тъ на горЗ^’
кога накъ— на долу, я поснимвать. А лакъ л^ва-таГси
ржка имать всЬкога свободна, отпущена на долу ’ яга
и я събирать.
5. Въ вр’Ьме или на игранье-то въ нбкое село или
въ градъ, или нр’Ьммнуваещемъ отъ едно село въ друго"
кжд**то ще срЬтятк раскрьстница (крьстоижть) или хла
ден ецъ (бунаръ или' изворъ) или друга нбкоя подобна
вода, или сухо дьрво, ветхп гробшца или цьрква, оби¿альват'ь ги до* три пжтн съ хоро (игранье); а на свьршвание-то ооикалька-та, по. прим’Ьръ на „Балдаджня-та“ —
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началникъ, членове-гЬ на всякоя двонда пьрво ще пргЬкрьстять единъ съ другь ' мечеве-гЬ си, следователю,
като ги опржть съ вьрхътъ въ земя-та, вси-те извиквать единогласно: „ e x . e e ! “ та търгвагь. Така правять
и всекога кога-то свьршвать игра-та си на некое место.
6.
Догд^-то дружината по раскрьстници-те или на
некое широко и отворено место ннзъ село-то или въ
градъ-тъ, играе, двойца-та „Чаупш “ последвани и отъ
слуги-те, обихождать по околни-те и ближни кжщи и
дукяни (ако играькть въ Чаршия), та прекрьствать съ
голи-гЬ мечове по чело-то всекого, кого-то би срещнжли,
а дукяни-те и клаци-те— по на три места, лменно : на
врата-та, щомъ влезать, на дименикъ-тъ п на друго не
кое место така, що-то образувать правнленъ трежгълникъ.
П отемъ това прекрьствать и вейте, колцина би се
нашли въ кжща-та, за “ здравье“ , та просять въ нме-то
на некой святецъ, за цьрква-та на кого-то е съставена
и играе дружина-та имъ п велять: ..Да ви е на помощь
еди-кой си святецъ л пр. като дьржать за събиранье
пари-те, една отворена капа (фесъ) въ лева-та си ржка,
Прекрьстенп-те ш и домакинъ-тъ дарвать ги съ неколко
пари; или друго н е щ о / брашно, н. п. или жито, ризи,
(кърпи) кошули (ризи), платно или друго, какво-то и да
бихо^ кое-то прибирать" посдедующите ги слуги. 1).
.... Заб. ^а. Ако се научать че въ нЬкоя кжща имало
лехунка'жена, Руссажлии-те тамо не влегвать. А и такава жена^ кога ги впди или научи че дохождать, бега
1) Кога-то за пьрвъ л&ть видЪхме подобно неизвЪетяо
намъ до тога зрЗшнце въ Кукушь, особито като в.тЬзоха ни въ
училище-то и съ съвьршенно мълченье направиха по чело-то
ни съ мечеве-тЪ си, като да ни удрать. побЛ’ЬднЬхме и по*
жьлт^хме отъ страхъ, щото за много вр^мо не можехме да се
съвземемъ; и, като се удивлявахме на ново-то това и нечакано
явление, въображавахме си нйкое 'нападание отъ страна на н4коя злодМческа чета, отъ какви-то наши-тЬ м'Ьста не с& съв*
с£мъ чужди, особито въ тис времена, въ кои-то не отдавна
подобна една чета въ Костурско или Корчанско, не помнкь до-'?1
бр4, състояща отъ Грьцки, „антарти“' забрала бЬшо единъ учи
тель заедво еъ всички-т$ му ученици вгь плЬнъ и 64 го отвела
по гори-т*.
-г
П
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отъ нихъ. и се крие въ кжщи като се ематря не
чиста още.
Заб. б. Много пжти мнозина домакини зимать и
цбла-та „Руссаллийска“ дружина, за да имъ поиграе въ
широки-тб пмъ вдорове; а сл£дъ игри-гЬ, ггр-Ькрьства
лмъ ц'Ьла-та челядь, „за здравье“ .
7. Ако въ нЬкоя кжща има н’Ькой мощн-6 боленъ,
що да не ноже да излйзе вънь, на двора или на ижть,
да ги види и да го пр’Ькрьстять съ мечове-тЬ ей, „за
здравье“ , то тога тамо вл’Ьзва ц'Ьла-та дружина; всичкитЪ членове на коя-то прЗжрьствать болний-тъ, сл'&дователно домашни-т4 му и самъ той в’Ьрватъ че ще по
лучи здраъе.
8. Ако, ходеещемъ пжтемъ, видять или ус'бтять
мьртовецъ да се носи на погребение, задьржвать г о , '
сметинать (свялять) но сило-то съ мьртовеца на земя. па
вси-гЬ го пр4скоквать пьрво, а послгЬ позволявахь пр’Ьнесенпе-то п погр^бение-то му.
9. Кога-то една дружина пр’Ьминва отъ едно село
въ друго, пр£дв£стници"гЬ и всЬкога отивать малко
но напр’Ьдъ, за да видять, да ир- пжтемъ отъ на ср'Ьщна
страна иде друга подобна дружша^тй, да и изв^етять .в ъ '
такъвъ случай, насвоя-та* повращаещемъ се назадь, за да
помине посл'Ьдня-та по другъ пжть или да заобикоаи малко
така, що*то да би да се не ср'Ьщнщть двЪ-гб дружини. ’
10. Ако би да се срЪщшжть пжтемъ двЬ „Р уссаллийски“ дружини, не оетяпва ни една-та отъ нихъ на
друга-та, осв&нъ ако една-та отъ двЬ-тЬ биде много по
слаба — съ помалочислени членове. Въ такъвъ случай,
отстжпивша-та, е дльжна, въ знакъ на подчинение и .по
корность иодъ ио-силна-та,' да наведе мечове-тЬ си съ.
"вьрхове-гЬ имъ на долу въ земя, и да помине ц£ла подъ
два съединени съ вьрхове-гЬ на гор-Ь голи мечове, въ ‘
видъ на мость, между двама дьржящи мечоветЬ членове отъ по снлна-та дружина.
„■
Такво обаче подчинение сматря се за гол$ма срамота, за голЬмо унижение, т а и твьрд’Ь р’Ьдко ее случва
да го приемать. А по- чести-т'Ь случки въ подобии обстоятелства въ по стари времена били: сблъсквания сбй-
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вания и кървавп сражения между двй-т£ ср^щшкти
дружини, по ^причина че ни една-ха ни друга-та не отстжпвать на противница-та си да иоыине по пжтя. та н
мнозина падали се л отъ ofrívrk страни мьртви. МьртвитЬ t í ла на убита-t í иогр£бвали ги тамо на сжщ о-то,
така да се р£че, бойно поле, безъ оигЬло и безъ никакъвъ
религиозенъ обрядъ; защо-то, назвать, грохота било, да
се носить цьрковь и да се опивать. (виждъ и по r o p i:
„Законъ и обряди“ §. 2.). Отъ това и до cera по шктища-та
се напирать по на нЬгдЪ „Руссаллски гробшца*; наричани,
за кои-то едно вр£ме п въ „Чпталище“ се е писало, нъ
подъ инакъвъ смисьль. (Виж. Чит. Год. I. бр. 16. мая 15).
П о нЬкогашь обаче една-та отъ дтгЬ. приблизани да се
ср'Ьщнжть, Руссаллски дружшш. като сс уеЬти и при
знав се за по слаба отъ наср’Ьщна-та, ир-Ьди още посл’Ьднята да пристигне до нея, полуотстжпва пен, като заобиколи малко правии гькть. и тръгне по н£кои отстранненъ
малко криволякъ,— по иЬкоя пжтека.
Заб. За пр-Ьдиазвание отъ подобии сражения, въ
днешни-тгЬ времена уиотргЬблявать се гор4цоменути-гЬ
прЬдвЬстппдп — съгл'Ьдатели д о и Калаузи, кои;та,- като.
вьрвять понаир^дъ отъ дружииа-та, а к о 'б и да. съглйдатЬ ’
?$ ^ д а л е ч ь противоположио-то приближение на нйкояГ
%руга, врыцать се назадъ съ бьрзнна при дружина-та
си, та и' пзв'Ьстявать; а тя тога заобикаля нравий-тъ
ижть, за да не се ср'Ьщне съ друга-та. ОсвЪнъ това,
въ днешне врЬме, иоради сжща-та причина. пр'Ьди да
се- състави и да тръгне, всЬкоя дружина сиабдява се
съ позволение отъ м'Ьстна-та власть, като си даде достовйренъ поручитель, че нЬма да етапе нЬщо неприиятно и пакость, или подобно низкое сражение, както
ставало иЬкога.
- 11.
Ручегъ (обйдъ) Русалии-т£ никога не ядять, а
само поручегъ (иохапка), както- споменахме n o -r o p i въ
„П гри и Обязан. §. 3), ужина и вечеря.
За похапка-та казахме; а за- ужина влгЬзвать въ нЬ- .
коя по-широка кжща вси-тб вкуи^. Тамъ домакинъ-тъ
на кжща-та нарезва имъ едно доволно количество х.тЬбъ
на резанки (Фелпи) и ги натруива въ ср^Ьдъ кжща; на
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постлано, разбира се, като притурн надъ хлебнзш куп-ъ
я едно доволно .число кжсове (ларчета) сиренье. Дружиыа-та, като стой наредена на около хлебний купъ пра
ва и на кржгъ, всякой отъ членовете и навежда се и сп
знма по единъ кърхванъ хлебъ л по едно парче снренье, та пакъ се оттеглюва на место-то. сн. Така всп-те,
като се снабдять съ хлебъ л сиренье, лохалнувать с-л
на нога и си подпийнувать винце. А отъ какъ се наслтять доволно и си утулять жажда-та, търгвать пакъ
по игранье-то.
12. Прйдъ заходъ слънца хихвать (ирестанвать)
игри-т* имъ и, ощ е съ слънце длъжнн сж да се поме
стить въ некое село. С трого'им ъ се заловедва отъ за
кона имъ, да не ги завари захождание-то на слънце-то
вънъ отъ село.
13. Навечеръ за иренощуванье раслоделять се по
К/йщп-те, както вече се каза по-горе, (впа*. „Законъ л
обряди“ § . 9 — 14).
14. Вечеря вечерять всекоя двоица въ кжхца-та,
кжде-то' и се определило за лренощуванье. Разбира се
обаче, че тамъ, макаръ. и да .вечерять и да нренощувать, нема обаче и да« се разговарять, както казахъ. п
по-горе.
'
15. Следъ вечеря-та мехтери-те, по запов^дь-та на
главатарь-тъ, съ удирание-то на тжпани-те си иоканвать
всета "дружина да се събере въ домъ-тъ на Началника
и . Всички-те двойци, к^кде-то и да сж распрьснатп по
село-то, длъжни сж, по гласъ-тъ на тжпани-те. да пристдгнжть въ клаца-та, въ коя-то е кондисанъ Началлитъ — „Балтаджия-та, и незабавно и точно исдълняйать
длъжность-та си.
16. Щ омъ се съ бер е цела-та дружина, зема в с е 
коя двоица особно, освенъ Управителка-та, та поиграва по некоя игра предъ началника си; а вси-те ееляни,
събрани тоже тамъ, чинять сеиръ.
•
17. Кога-то щ е играе „Ю збанш ева-та“ двоица, т ..
е. втора-та, отъ коя-то обикновенно наченва ее ликъ-тъ
на*дружина-та, вси -те друзи членове освенъ, „Балтаджия%
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та, “ ще станать прави и ще стоять на нозЬ догд-Ь тя
свьрш и игра-та си.
Заб. Кжща-та, разумйва се, ще бжде най-широката въ село-то, за да съзима (събира), осв^нъ играющата дружина, ощс и зрители-тё селяни.
V

Послюни Обряди на „РУссаллии-тЪ.“
К ога-то свьршать вече игранье-то си, въ пос.тЬдний-гь погань день, т. е. вечерь-та на пр-Ьдираздненството за Богоявление, — на Неядка или Водокрьстъ, сиро
ти водици, Дружина-та ще се прибере въ село-то си и
право тегли въ цьрква, кждЪ-то священници-гЬ п'Ьжть
имъ молитва. Кой-то отъ „Руссалии-гЬ не си нЬелъ мо
литва, велять и вырвать, че полудЗшалъ. Е то какъ се
извьрш ва и този посл4денъ обрядъ:
2. Кога-то вы звать въ .цьрква, вл4зва*гь отъ женската врата, т. е. отъ .оная врата/ отъ чждб-то влизать
жеш-т£, или отъ лЗша-та, ако не отъ женска-та; влизать съ мечове-тй си голи-, дьржащи ги въ д^сна-та ей
ржка, както и до тога и застаивать прави и нарйдени на права линия, както и влЬзвать, на г&шйтъ дьрковенъ отд$лъ, сир. отъ кадЬ-то минув а ввятий
Д р£н осъ .
3. Единъ священникъ застанва въ единъ отъ найближни-т£ до ожтаръ-тъ столове, та всяком у отд^лно
и едно по друго ирочитва му по една молитва (не помнж коя).
4. Щ ом ъ се прочете молитва-та на пьрвии-тъ, той
заминва въ ср£дне-то цьрковно отделение, до край лови
т е певчески столове; по него сл^два вторий-тъ, третийтъ и т. н. т. 'д о посл4дний-тъ прочетва ш ъ се молитвата и заминвать единъ по другъ, та достйгвать до
пангарь-тъ, до западний зидъ на црьква-та, а отъ тамъ
заобикольвать й до Архиерейский столъ, кадЁ-то вече
се запирать.
5. Отъ като щ е се свьрши молитва-та на вейчки,

-

-

I
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священникъ-тъ отава, та застанва на Архиерейский столь,
дьржящъ въ л^ва-та си ржка честний нрьстъ, а въ
десна-та, — наквасена съ освятена вода киска босилькова.
6. Тога дЬла-та дрзгжнна, единъ но другъ, вьрвать
по край священника и всякой, безъ да си свали кана
та отъ глава-та си и безъ да се пр'Ькрьстн, д^лува честний крьстъ и д^сница-та на священника, кой-то поиьрсва (поржсва) съ натопепа-та босилькова киска както чело-то на челов^къ-тъ, така п голий-тъ му остьръ
мечь; а дьржащий-тъ мечь-тъ Руссаллия снемва меча
сп съ вьрхъ-тъ на долу въ земя-та, въ знакъ на поклонъ
и подчинение на нова-та в^ра.
7. Така целиваещемъ вьрвать единъ по другъ венчки-т'Ь и заминвать задъ Д'Ьсшм'Ь певчески столове въ
дЬсно-то цьрковно отделение, та достигвать дори до д е с 
на-та цьрковпа врата. Там о тога вече, вънъ отъ цьрквата, до врата-та, всЬкой остава меча си, кои-то после съ бирать ги на бреме (деметъ, .снопъ).
8. С лЬаъ . т.ова,. пакъ* отъ ново, вси-те се иоврь-щать- въ цьрква,, пъ не вече като по-нреди съ мечовег
и съ п(щ ш тп глави,. а като слаци Християни, гологлави* п съ свещ и въ рж де-тЬ; запальвать свещ п-те, крьстять се, покданять се п целивать святи-те икошт, та
п осле излизать на вънъ и си отивать.
.9 . Отъ като излезать пзъ цьрква-та, всички се
прощавать п о-м еж ду си съ прегръщания; а когото д р у 
г ого, р е в е н ь другари-те си, срещнжть нжтемъ, целивать му десница, като новопросветени въ Христкянската вера.
;
10. Отъ цьрква право отивать низъ село-то отъ
кжща въ кжща на посещ ения (па визити).
11. Н а вечерьгта всек ой си отива у дома, кждето домашни-те и роднини-те му го посрещ ать съ г о 
лема радость, като отъ война дощьлъ и го поздравлявать и сърадвать че се вьрналъ живъ и здравъ. О тъ
като се поздрави съ всички-те домашни и роднини съ
прегръщания и целувки, съблича си дотогапши-те дре*
хи, кои-то жени-те м у ги пердть на река, ако има

близу или на кладенець, нъ всбкога вънъ отъ кдща-та,
и се об.тача въ други др^хи.
12.
Утринь-та, на Богоявление, -закольвать единъ
овенъ — жьртва, коя-то ядять вси-гЬ заедно и се веселять.
Така свьршва се това Руссалийско тържество,
кое-то и до днесь всЬкоя година еледва да се уиражнява въ наименовани-те места въ Южна Македония.
Заб. Въ нашн-те, западни-тб страни на сжща-та
область, нищо друго отъ Русалкн-гЬ стари не остан^кло,
осв^нь въ Охрндъ „Русална-та“ среда, коя-то вс£кога
пада оная среда, коя-то бява и праздникъ-тъ: Преполо
вение на Пятдесятнпца.

А'. КРАТКО ОПИСАНИЕ
f

НА
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m íc h o c t h
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Кжна Македония

I.

Столица-та на Великий Александра Македонски.
Три часа на нстокъ отъ Вардарь-Енидже, на .тЬво отъ пжть-тъ къмъ Солунъ. има село Българско, наричано: „ Аиостолъ; “ а на самий ижть, малу къмъ югъ
отъ село-то, има из обилий, студена вода, •коя-то тече поводопровода* и чешми. Това v i c i o c e r a -се нарича „баньи
Гамъ кираджни-те и йхтници-те напоявать’ конье-.
т£ си .• Тамъ пержть и отъ таыъ чьрпять вода жени-t í
о т ъ . речено-то село. Тамъ въ вода-та често се намирать
медиа и сребьрниАлександров!! монети.
•
Ш ироко-то равнище, на кое-то е разположено даесь
р^чено-то село: „Апоетолъ,“ казватв да е било местопо
ложение-то, на кое-то се гърдеела нЬкогашна-та Македонска 'столица Пела или Бела. Пьрсть-та на това m í сто,
е беликава.
' •
- I
Мало по на нстокъ и североистокъ отъ това ы^сто
има неколко села, наричани съ общс име „Камбарбачки,“ и жители-те Българи, „Камбарбаци,“ кои-то ноеять
особенъ видъ облекла.. ■
'■
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II.
НЪщо за Гумендже, за Гургопикъ и Габрово, 1)
Съкровищница-та на Александра.
(Съобщено отъ Н. Пантовъ, уч. въ Гумендже).

ГУМЕНДЖЕ.
Три п половина часа на Североистокъ отъ Вардаръ-Енидже, а около два-три часа на запада отъ
р. Вардаръ, въ една котловина, лежи гол-Ьмо-то се ю или
паланка-та (градецъ) Гумендже, състояща отъ около
о — 600 кжщп чисто-Български, за кое-то въ посл^дне
врЬме много се е говорило въ вестници-те.

Отъ кжд£ село-то Гумендже зело е днешне-то
си названае.
Въ старо вргЬме село-то Гумендже не е било на
днешне-то си местоположение. Тукъ тога сж билп нпвье
и ливадье, принадлёжящи на единъ ¿»лиженъ манастирь,
за кой-то .ще распрйвБК. пв-долу. Село-то тога било на
Югоистокъ отъ.кжде-то се намира днесь, на место, което cera се нарпча: „Ц ьрквш це,“ и било малцо село,
състояще отъ неколко к ом би , жители-тЬ на кои-то помияували се съ земледелие и съ грабежи отъ шктниците, кой-то вьрвели отъ Воденъ и за въ Воденъ. Тие,
; заедно съ жители-те на други, съседни темъ села, пра>
вели пакости не само на ижтници-те, а и на самяя,
' ближенъ темъ, манастирь, кой-то се намиралъ на западъ
отъ*сегашне-то с. Гумендже, на единъ ридъ, въ днешне
време наричанъ „Градищ е,“ въ кой-то живези неколко
Калугерп подъ управление-то на единъ Игуменъ; а при|ходъ-тъ,на манастпря се състоялъ въ толко само, колко-то
1) До еега градъ въ Македония съ подобно иые не бйхме
слушали да е сжществувалъ, освйнъ едно село въ Битолеката
кааза: Габровникъ. Ето че излиза на явЪ и такъвъ. А колко
още други има запрйтани (зарити) въ тьмнина-та!
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давали собственни-т£ му имущества, гор£ломенути-те
нивье и ливадье, кои-то се намирали на м есто-то, кждЬто е сегашне Гумендже. Понеже грабнтели-тЬ правили
пакости на еднички-те Манастирски имущеева, ниви-тЬ
и ливади-те, лриходъ-тъ на кои-то служелъ за прехрана
на Калугери-тЬ, лоследни-те много пжти ги ругали и
хокали, нъ тие никакъ не зимали отъ дума, а следвали
си занаята. Най-сетн4 единъ день отива при нихъ самъ
Егуменъ-тъ да ги съветва да се оставить отъ безбожнит е и безчелов'Ьчнн-т'Ь си грабителства и, разум ев» се,
може и по-остро да имъ е говоршгъ. Отъ това злодМци-тЬ, вм есто да се поправить, а тие напротивъ още
повече, раздрьзнени отъ думи-те и поучения-та на Егумена, разсьрдили се противъ него и намислили да го обесять, и дМствително извьрщили си зверство-то, като
го о басили тамо въ с^щи-те Манастирски имущества
на единъ брестъ, кой-то се намиралъ въ една отъ манастирски-т’Ь ливади. А сл§дъ това нападнжли и самия
манастирь, та го разграбили, а калугери-тЬ, испоплашени,
изразбегали, кому кжде-то очи глодали. И така манастирь-тъ опусгЬлъ. Грабители-тЬ, като се боели да не
паднжть въ ржцЬ-т^ на власть-та, . разбегали се и тиё
и се заселили по други окржжия, катб оставили и се
ло то си пусто. А следъ много години, като постепенно
зели да се врыцать, тие сжщи-тЬ опустошители на манастиря или техни-те потомци, заселили се на онова
сжще м есто въ манастирски-тЬ ливади и ниви, кждЬ-то
билъ обесенъ Игуменъ-тъ,, за споменъ, вида се, на когото турили и име-то на ново-то си село: „Игумендже,“
кое-то постепенно, съ исхвьрляние-то на начална-та бу
ква И , останжло: „Гумевдже,“ а не „Гюмендже,“ както отъ неведение, некой го пишжть. Отъ Гумендже излиза добро вино," кое-то. се изнася и на вънъ. 1)
,
Н а единъ часъ . растояние отъ Гумендже къмъ
.30. й . намира: се село: „Гургопикъ.“ Близудо\;нетр-Т<§&
виждать развалини-те на несжществующий днесь гр. „Г аброво.“
Тамъ, споредъ стари предания, запазени у

1)

Подробно-то му описание остава за другощь,
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м'Ьстни-т'Ь жители, бшш вложенп и се пазели съкровшцата на Александра, Великий. И дМствително, и днесь
още, кога-то па да епленъ дъждъ и иослЬдва порой, тамъ
нахождать много ветхи пари, Александрови и Филипови
монети. Вт. сжще-то с е ю пма пословица, коя-то е въ
употребление у селяни-те-. „К ога ки сж найджть Г а бровски-rfe маази, тогай турчпнъ-тъ ки са насите на
пари.“ 1)

Ш.

'

За Градища-та и Женско.
Въ Южна Македония у Солунско, на некой мес
та 'пма природни некой планпнски възвишенности — вьрхове, наричани отъ местнп-те жители: „Градш ца.“ Такво е К укуш ко-то: „Вьрхъ градище,“ „Лазарица,“ 3'
часа на заладь отъ него и „Ж ен ско“ градище. За тие
възвишености и и Градища назвать да сж били кре
пости, па кои-то ее опирала „Мъгленска-та княгиня“
протпвъ Т у р щ 1-те, която въ това време владела тия
места,, и столица-та на коя-то е била днеише-то село и;
и градшце „Ж енско,“ по турски, „А вретъ-Х исаръ. „О тъ
него и до днесь Кукушка-та кааза се нарича: ,:Аврётъхп сарска;: или „Ж енска.“

.

1 У -

'

Кукушь и еоленогорчиво-то езеро.
Градъ К укуш ь с описанъ въ в ест. „Македония“
год. 1 87 0 и въ Периодилеско-то списание „Читалище,“
в иди год. I, стран. 300, 407; 475. А овде ще спомеиж
• 1) Всички-тЬ тиё описани м естн ости подпадать днесь '
подъ Воденска-та епархия цьрковно, а подъ Енидже-Вардаръ
— политически.
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само че на единъ часъ къмъ западъ отъ града, въ Българско-то село Янешово, съ стояще отъ о колу 150 кжщи,
чифликъ на Солунска-та Българска погрьчеш бога та Ф а 
милия: X . Лазовци. има три минералнп води> една*та,
кисела, а друга-та, железна, 1) а третя-та, чини ми се,
алколна. отъ кои-то пьр-ви-те две течжтв язобидно, а
последня-та е малко тинено изворче, отъ кое-то цьрпать и се мибкть болни, та се исцервать, Камо лекари
да ги издирять!

Ссмено-горчиво-то езеро.
Въ Българска-та истори я' се споменува че п ьрвата важна война между Крума и Византийди-те се п о 
родила поради една распря, що станжла между Б ъ л гарский царь и Грьцкий-тъ за некой с олени езера,
кои-то се намирали въ Македония, на истокъ отъ М ъгленъ.
Нека забележимъ оьрво че днесь не сж щ ествува
градъ „Мъгленъ,“ а само една нахия съ това име наричана, коя-то се намира на северо-западъ огь К ук уш к а та кааза, задъ р. Вардаръ, подъ политическо-то управление
на г. Воденъ и второ, че има МъгленбКа лАц Еатраничка
Епархия съ Архиепископско седалище: градъ -Д е]ш н ъ .“ 2)
1) ЖелЪзна-та вода тече отъ чешма, въ коя-то в ер о я тн о
дохожда отъ по-далечь; а кисела-та, отъ мЪстенъ изворъ, об*
граденъ и покритъ съ каменно здание.
-i
2) Тукъ трЪба да заб4л£жимт> дв4 н4ща:
а) Че градъ Воденъ и околия-та му почти се впада мезвду
Митропсгаитско-то седалище на Мегленска-та епархия, и меж ду
една часть отъ послЪдна-та тая епархия, именно хежду Леринъ
и Мъгленъ.
. }.
б) Че жители-тЬ на една часть отъ днешпе-то .Мъгленско
окрджиё, Българи и малко Власи исповедать Мухамеданека:та
Bfcpá. За какъ се вЬвела посл4дна:та религия между нихъ нёотдавна, именно на врЬме-то отъ унищожение-то на ОхридскЙ- .
та независима Архиепископия, и то подъ . прЪдводителство-то
на владйка-та имъ, Илариона, чини ми се, св. Ила|шона М ъ гл ён -‘
ский, има придание, изложнние-то - ид кое-то отлагамь за д р у - ■
гощь, а за cera ще напомньь само на цьрковни-гЬ ни и стор и ци, кои-то се залимавали съ паданне-то на Бгл. Архиепископия
въ Охридъ, да не оставать отъ прЪдъ видъ и зева придание
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/1 колко за споменувани-т'Ь въ нстория-та солени езера
ще каяш че, до колко що знаемъ ние. езера въ Ма
кедония има много, а на това место, за кжде-що се
говори, има две, едно съ блага вода, 4 часа на западъ
отъ Кукушь, нарпчано Драгомирско или Арджанско отъ
имена-та на ближнн-гЬ тамъ села „Драгомирци“ и „А рджанъ,“ и друго, солено, малко на югъ, 3— 4 часа на
югозападъ отъ Кукушь, а 4 ч. на сЪвероистокъ отъ
Солунъ и 2 близу часа до ..Женеко,44 столица-та на
Мъгленска-та княгиня.
Това езеро днесь се нарича „Аджи-гьоль“ — горчиво езеро. близу до кое-то има и село, Аджиларь наричано, кое-то, вероятно, име-то си зело отъ ез.еро-то.
Езеро-то има обиколка около 2— 3 часа и състои
отъ вода солено-горчива, много по-горчива отъ морската и толко, що-то въ нея не може да живее и не живее
никакво животно нито чьрвъ даже.
Въ некой годинн,
кога-то
.тЬтинпй-тъ пекъ е
много силенъ, ако преди него е дождило, ёзерска-та
вода се сиросува— кристалосва се и. се чини како замрьзнжло цело-то езеро. 1%ьрвена-та сольна кора, често
единъ пьр'стъ и новече, дебела, крьшать я на платини
(Пластове), та натрупвать вънъ на куповё и отъ тамъ я
продавать.
Това е, горчива соль, съ белоцьрвенъ цветъ. Съ
нёя кърмять овди-те, готвать ястия или тълчена съ
легко почуквание ядять я съ подсолванье залъци-те и
мрьвки-те, нъ никакъ не. е бива за посодьванье сиренье,
риба или м£со (пастарма); защо-то тя н4ма свойство-то
да стега посольвени-те нёща, а още ги распуща повече.'
Експлоатирание-то на това солено езеро принадле
жи на царство-то.
Отъ местоположение-то на това езеро историци-те
могжть да заключать две. нещ а:
за Мегленъ, к&д$-то владнка-^а протестиралъ не само словомъ
на ГрькоФенерско-то похищение, а и д4ломъ прЪдпочтелъ да
промЪни вЬра-та си по видимому и послЬ да прол'Ье крьвьта си, нежели да се подчини подъ чуждо дьрковно началство,
т. е. подъ Грьцка-та Патриаршая,
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а) Че Круыова-та Дьржава се простирала 4 часа
близу до Солунъ.
б) Че Дьржавица-та на пос-гёдня-та Мъгденска кня
гиня обймала всичко-то пространство отъ Леринъ, днесь
Архиепископский хгр'Ьстоленъ градъ на Мъгаенска-та
Епархия до Кукушь, гражданско управители© еЬдалище
на женска-та или Авретъ-Хисарека кааза, вашочптелно,
разум'Ьва се и съ каази-т'Ь имъ.

У.

.

Киречь-кьой или Ново село,
Малко задъ вьрхъ-тъ на плашша-та, д о коя-то .т£жи г. Солунъ, къмъ сйверна-та страна, на ^ ч. растояние отъ града, има едно гол’Ьмо Българско село, варичано:
Киречь-Кьой или Н ово село, състоящ е отъ повече отъ
1600 кжщи. Житези-т'Ь му, всички Бьлгари, поминувать
си всички почти исключително. съ правенье варь, отъ
това и село-то, види - се, нар&чено е: Киречь-Кьой —
варрво- село. П о тая работа селяни-гЬ отивать по чуадйна' въ България и 'въ Азия, а най-многэ въ Грыщя.
Назвать че това село било основано отъ Турцит'Ь кога-то завладели г. Солунъ, и засалено съ Бълт
гари съ ц’Ьль да пазять градъ-тъ_ отъ Грьцкй смущения.
Пазачи-гЬ и до скоро врЗше, пр'Ьдъ 50 годжни, радвали:
сж се на особни н'Ькакви привилегии; тиё не подлежали
на никакви даноци и се наричали „П айзани" — пазванти, пазачи, както и сега още това име имъ е запазено на Новоеезцн-игЬ — : Киречь-Кьойлии. Нъ 'пр'Ьди
50 години, кога-то тензиматъ-тъ упраздни нривилегии-гб
на> вс,6кжд^ по Турска-та дьржава и въведе еднакви
длъжности за веички подданниди (а не и еднакви прав-,
дини, разумЬва се), тога и Киречкьойлии-т£ ш губиха; до’’;
тогапши-тЬ си привилегии, та и они подпаднжха подъ общи-'тб дьржавни распоряжденнл.
, . ...

Б'. ОБИЧАЙ ЗА СЛУГИ-ТЬ

Т. Пазарджнлско окр.~кие, (Перущица)
(Оьобщенъ отъ Н. Бзагог. О. Г. Тилевъ).

1. Служебний-тъ срокъ на слуги-тЬ по Т . Пазарджииско-то окржжие, кога-то п да се е заночнжлъ той,
свьршва се на, Коледни заговевки, 14-й Ноемврия.
2. Въ той день домакинъ-тъ заржчва на домашниt í си жени да наготвать добра вечеря, като имъ ка ж е:
,,5/к, жени, невеста, булькп! тъзп вечерь да наготвите
добра вечеря, че имаме да се веселимъ!" И тие ще
наготвять вечеря двонна п тропна, споредъ число-то на
слуги-те, сир. една вечеря, за да вечерять вспчки заод
но, — погача, wbco, баница, вино и пр., а толко още
друга и таква сл?ща, за слуга-та, ако той е само единъ,
изн и още друга подобна, ако слуги-те e s двама,. и тре
ти, ако тие сж трнма и т. н. т.
. 3. Щ ом ъ дойде ^pfoie за-вечеря, слагать трапезата, нарождать хлгЬ бъ-тъ и ястия-та и наседвать на- око
ло ней нар§дъ, всякой споредъ възрасть-та си,, отъ
една страна мжже-т£, а отъ друга-та, ж,екп-гЬ. а на че
ло, — най-старий-тъ' отъ семейстро-то — домакинъ-тъ
или Господарь-тъ на кжща-та. Приготвена-та за слуга-та
особна . вечеря, т. е една погача,. м^со н баница; вьрзвать и въ една къриа — бохча и, заеднб съ една чутура пълна съ вино, оставать я на страна.
4.
Прйдъ да започнлть да вечерять, домакинъ-тъ
става правъ и завожда слуга-та или слугн-те си за., ржка, та ,ги тури на чело на трапеза-та да седнжть, вся 
кого- споредъ възрасть-та имъ, сир. по-старии слуга,
.най,гор£,-.'и пр. дато вмъ каже: „Вне една цЬла годи-на сте ми слугували, а cera азъ ще ви п о сл уж и ; Богъ
да ви удостой п Васъ, да бждете господари и . да имате сл уги !“ ОЬтне Господарь-ть сЬдва на трапеза-та, п о
долу отъ слуги-т^ си, та ги чьрпи съ. ракли, вино и
др., како техенъ слуга! а они, като Господари. По
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него
е'Ьдвать друзи-тЬ му ’ домашни людье, сннове,
внуцп и пр.
о. Отъ като се навечерять добр'Ь и се повеселять,
слугп-тгЬ ставать да си отиджть всякой у дома си. Т о 
га веичкд-т£ семейственни на Господаря членове дарять
ги съ по н’Ьщо, кой, капа; кой, цьрвули; кои, обущ а
или чорапе и пр., а домакннъ-тъ ги дарява съ по
една кърпа, на край-тъ на коя-то вьрзва имъ по едно
количество пари. Слуга-та или слуги-тгЬ събирать всички-т£ имъ давани дарове, та си ги вьрзвать въ една
своя кърпа и си ги зимать.
6. Отъ като се свьршп този обрядъ. домашни-т£
людье испровождать слуга-та си дори у дома му, ако
той е отъ сжще-то село, или въ една друга гЬхна стая,
ако той е отъ друго село, като му занеежть съ себе
на рамо и приготвена-та за него вечеря; а дарове-тЬ и
чутура-та съ вино си ги носи самъ той, та, като вьрви за у дома си заедно съ испроводители-тй си, почьрнва съ чутура-та вино всякого, кого-то би ср Ь щ н м ъ
по пжтя.
7. ДомашнитЬ слугински людие чекать го у дома
и, щомъ като пристигне, ■ поср’Ьщать го съ голема радасть и въсхищеяие, като отъ робство възвьрнжтъ въ
свобода" у дома си; въздавать благодарения на Г о сп о дарственн-тсЬ ;м у челов’Ьци, кои-то би го съпроводилп и
довели до тамъ и сложвать трапеза за вечеря.. Н а тра-'
неза-та развьрзвать донесена-та отъ Господарственна-та
к^кща вечеря, следов, вечерять /и се веселять съ модитствованпя и веселби. Тамо отдавать и отлични по
чести на домашни-гЬ господарственни людие, като ги
турять на чело на трапеза-та.
"
.
8. А ко ли слуга-та . случи се да е. отъ друго село,
то тога домакински-т’Ь жодие завеждать го и го еъпровождать до въ една осо5на въ т’Ьхна-та. имъ кжща стая,
нарочито тога не му отстжпена и правять - сжще така, както ако да би било въ собственна-та негова кжща, та се
веселять ц'Ьла-та нощь. .
9. Утринь-та. рано, слуга-та или слугпгЬ, макаръ и
да не сж още погодени за но-нататашно етугувание у
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сжщий Господарь, нъ, за да покажжть че ел: били благодарни отъ него, дохождать у дома му самозванни, и
послужвать за неколко дни, (1— 10), споредъ степень-та
на благодарение-то си отъ. своя стопанъ; тамъ тие (слуги-тЬ), ще исцелять дьрва и борина, ще донесжть вода,
ще поглйдятъ и ще нахранять говеда-та и пр.
10.
Сл^дъ като свьршать и тие дни самоволно-то
си даромъ слугуванне, предлагать [ Господарю си и заявявать желание да се погодять [за слуги и за идущата година и така се погодвать или не, споредъ потреб*
ность-та на Господаря и споредъ предложени-те отъ едната или отъ друга-та страна условия или пакъ, споредъ
взаимно-то имъ благодарение илй негодование.
Забележ. У наши-те м еста подобенъ случай не
знащ да се запазилъ, знаж само че въ последний день
следъ истечение-то на елугинскпй срокъ, кой-то започва и се свьршва споредъ условия-та по между Г о сп о 
даря и слуги-те, пьрвий дава на слуги-те си — работ
ница. като майсторъ на калФи-те и чираци-те си, изобилна и общ а гостба, на коя-то се веселить всички, Máfiстори, калФи 1) и чираци заедно.
v
’ ,
1) КалФи у насъ наричать по-одитни-тЪ и но-напр’Ьдя&литЬ въ занаята ученици, кои-то зимать и плата; а чираци, льрвоначални-Ti, кои-то работать безплатежно, само за да учять
занаята.
’ V\ ' '
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