
  Проф. д.и.н. Камен Манолов Гаренов

ТЕРЕННИ БЕЛЕЖКИ ЗА НОЧЕВО, 
КЪРДЖАЛИЙСКО

НОЧЕВО е село в община Черноочене,  област Кърджа-
ли. Географски е разположено в Източните Родопи с коор-
динати /GPS/ - 41° 52.59‘  с. ш.  025° 11.60 и. д. и надморска 
височина 633 м. Има около 44 жители, които по етнически 
състав са турци с мюсюлманско вероизповедание. Акцентът 
на проучването е поставен върху живота на местното населе-
ние върху обиталищата на древните траки с интересна топо-
нимия.

Една пътна табела на второстепенния път между Кър-
джали и Асеновград сочи - село Ночево 6 км. Отклонението 
е вдясно, малко след с. Паничково в посока Асеновград. На-

Ночево /Ташлък/ - централната чешма и камъкът мусалла.  Нагоре 
пътеката,която води към тракийското светилище Мердювен кая - 

единственият затворен оброчен комплекс в Източните Родопи
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стилката на шосето е обаче в състояние, което не буди никак-
во доверие и не вярвам някой да тръгне по него, освен ако не 
знае къде отива. Не знаят, че точно където е отклонението за 
Ночево, е границата между Кърджалийска и Пловдивска об-
ласт и че точно тук е минавала и границата между Османска-
та империя и Княжество България. До 1885 г. Ночево е в чер-
тите на Източна Румелия. След Съединението Турция оку-
пира Кърджалийска околия и през януари 1886 г. България 
се съгласява с договор тези територии заедно с малка част в 
Родопите около Девинско да останат в Османската империя.  
След Балканската война с. Ночево се връща  в пределите на 
България.  В Кърджалийско това  е едно от многото чисто 
турски селища, останали зад граница – т.е. в българската ет-
ническа територия1. От онези времена, за които никой нищо 
от селото не помни, е съхранено само названието на една от 
махалите – Емин чауш. Но откъде идва името на тази махала 
също не знаят – знаят само, че Емin çavuş2 е някакъв офицер. 
А какъв е този офицер и защо махалата носи неговото име - 
не се помни.3 

Памет имат само за името на същинското си село Taşlık 
(Ташлък), както се е изписвало и именувало по османо-тур-
ските документи до Освобождението – „قلشا , Taşlık – 1856”4. 
Същото си име населеното място носи чак до 1934 г., когато 
с министерска заповед № 3775, обнародвана в „Държавен 
вестник” на 7 ноември 1934 г., е преименувано на Ночево. А 
от населено място за село е признато чак през 1968 г. с указ 

1  Факт е, че в Кърджалийска област преобладаващото население е с 
турско етническо самосъзнание.

2  Всъщност в турско-българския речник е обяснено така: çavuş: сер-
жант, подофицер; старшина /морски войски/ Вж. Tűrkçe – Bulgarca sözlük. 
Ankara, 2007. с. 389.

3  Впоследствие доста от местните хора ми казаха, че тази махала в 
старо време се е казвала Помак махала.

4  Вж. Андреев, С. Речник на селищни имена и названия на админи-
стративно-териториални единици в българските земи през ХV- началото 
на ХХ век. С., 2013., с. 197.
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№ 232, обнародван в „Държавен вестник” на 26 март същата 
година.5

Ташлък на турски значи „камънак”. Първата махала, коя-
то е на самия път, носи името Памук. Памук махала офици-
ално се води към село Паничково, но местните хора я припо-
знават към Ночево от старо време. Насред пътя за махалата се 
препречва първата огромна скала с дълбока щерна, която по-
стоянно е пълна с вода6. След като се подмине Памук махала, 
следва отклонение  за  махала Емин чауш и пътят продължава 
да се спуска плавно надолу, като се минава покрай неугледна 
чешма, която обаче има дълъг зид - суха зидария, от добре 
изсечени правоъгълни каменни блокове, които създават впе-
чатление за старинност. Има надпис с арабски букви.  

Професор Фол7 ми беше казвал, че при с. Ночево се нами-
ра един от най-големите регионални стари религиозни цен-
трове в Родопите. И че, според вярванията на траките, всеки, 

5  П. Коледаров, Н. Мичев. Промените в имената и статута на сели-
щата в България 1878-1972. С. 1973,   с. 182

6  Когато правех моите обхождания, служителят от община Черноо-
чене, който ме придружаваше, ми каза, че това е щерна и те така я водят 
по туристическите си реклами. Впоследствие обаче, при едно от  мно-
гократните ми преминавания по този път, от местен стар жител разбрах 
следното: В махалата е имало някакъв каменар, който е пресметнал, че 
за строежа на собствената му къща ще му излезе по-евтино /”даха уджус 
гелди”/ да изкърти скалата, отколкото да прекарва камъните отдругаде. 
За да не му се скарат държавните власти и да е по-незабелязано, взел да 
копае не по склона, а на дълбочина и така, докато си набави камъните, от-
долу започнала да извира вода и се е образувал гьол, от който започнали 
да поливат тютюна и да поят добитъка. За да не падне някой в дълбокото, 
го заградили.  Постепенно  историята с каменаря се забравила, докато 
накрая този гьол намира мястото си в туристическите справочници като 
„щерна”.

7  Александър Николаев Фол /3 юли 1933 - 1 март 2006 г./ е виден 
български историк – траколог и филолог.  Работи в областта на историята 
на Стария свят  и на Югоизточна Европа   през древността, индоевро-
пеистиката  и тракологията, историята на старогръцката  и тракийската 
култури. Основател е на Института по тракология  (по-късно Институт по 
тракология „Проф. Александър Фол“, днес — част от Института за бал-
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който е преминавал границите на свещената територия, се е 
пречиствал и телом, и духом. 

И мен ме обзе такова чувство, може би защото за пър-
ви път посетих това място в един мъглив ден и всичко беше 
забулено в някаква особена белота… И като приближиш се 
натъкваш на тракийски ниши, пещери или каменни къщи на 
сега живеещото турско население, на древни и съвременни 
култови съоръжения… 

Последната точка на пътя опира до дългата централна 
чешма на селото. Няма пръст, няма кал, всичко е камък. Няка-
къв поток шуми през камъните и разделя чешмата от каменно 
погребално съоръжение - мусалла8. На тази каменна тераса 
между чешмата и обредния камък се събират всички живи 
канистика с Център по тракология) на Българската академия на науките.   
Професор е от 1975 г., вкл. по антична и българска култура в Софийския 
университет  /1991/ и по стара история и тракология в Нов български уни-
верситет   (1999). Счита се, че е бил особено близък с Людмила Живкова   
Бил е първи заместник-министър на културата (1974-1979), министър на 
народната просвета (1979-1986) и министър на културата, образованието 
и науката (1989).Носител е на орден „Стара планина”  (2003) и на най-ви-
сокото отличие на СУ — медала „Св. Кирил“ със синя лента (2000). Кава-
лер е на френския  Орден за изкуства и науки (1998). Почетен професор 
на Нов български университет  (2003). Помня, че до последно беше много 
жизнен и не се уморяваше да води студентите си на теренни проучвания. 
Нашият разговор се проведе при едно негово идване със студенти от Нов 
български университет в Кърджали през лятото на 2000 година /мисля, че 
беше август/ в сградата на музея. 

8 Мусалла е каменна плоча, на която полагат починалите мюсюл-
мани. Върху нея в миналото е ставало ритуалното измиване на трупа и 
се е извършвало опелото. Оттук идва и името на връх Мусала в Рила. В 
смисъл, че който се  качи на толкова високо, умира. Или който отиде на 
върха, все едно е на ритуалното съоръжение мусалла и докосва Бога, т.е. 
и вероятността да се върне /да оцелее/ е малка. Затова юруците, които са 
пасели стадата си в Рила, около върха, са го нарекли Мусала, като преду-
преждение – никой да не се качва там. Тук искам да спомена един  заб-
равен случай: Преди години направих опит да прекръстя връх Мусала на 
свети Иван Рилски, но предложението, което отправихме към тогавашния 
президент Желю Желев, не получи никакъв отговор – остана само напи-
саното в пресата. В случая вж. в. „Македония” от онова време.
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от селото, когато почине някой. Мълчат и наблюдават изми-
ването на починалия, положен върху мусалла. Тук е, както 
казах, краят на селския път и символично може би показва 
края и на житейския цикъл. Нагоре по склона е гробището, 
по другия склон са изоставеното училище и все още живото 
кметство. По средата и още по-нагоре са каменните къщи, а 
най-отгоре се издига едно от светилищата на траките, наре-
чено от местното население  Мердювен кая. Такъв затворен 
оброчен комплекс, който да свързва най-древните вярвания и 
сегашните религиозни наслагвания, на друго място в Южни-
те Родопи няма.

Merdűven kaya /Мердювен кая/ – нарочно изписвам името 
на турски, за да се почувства по-добре емоционалният заряд 
на израза. Защото смисловото значение, което влагат местни-
те турци в това название - Мердювен кая, е  „духовно възка-
чване”9. То е това, което от православната църква се нарича 
„лествица”.10  И въпреки че неуките козари, които са дошли 
тук да пасат стадата си, са нарекли колибарското си селище 
Ташлък – камънак, те са отдали дължимото и на предците: 
Нагоре по планината целият тракийски оброчен комплекс е 
наречен Cin evi – Домовете на духовете.11 А реката носи име-

9  Тур. merdiven /мердивен/ - стълба.
10  Думата „лествица” или „лестница” /както още казват по някои кра-

ища на Родопите/ е архаична форма и в българския език означава „стълба, 
стълбица”. Думата „лествица” обаче в православието има и духовна нато-
вареност и с нея се посочва духовното възкачване. В Библията се разказва 
как праотецът Яков /при турците Якуб/  имал видение –  стълба /лестви-
ца/, по която са се качвали и слизали небесните ангели.  През VI в. такова 
название е получила книгата с  наставления  за монаси, написана от игу-
мена на  Синайския монастир – Св. Йоан Синайски. В старобългарския 
превод тя се нарича „Небесна Лествица”. Подробен  анализ на тази книга 
вж. Димитър Кенанов – „Небесното безмълвие. Книгата „Лествица” от 
св. Йоан Синайски и нейният старобългарски превод”, Велико Търново 
2013.  

11  Още едно уточнение – местните турци наричат траките „дженеви-
те”.  По-опростен превод – къщата на духовете /от cin /джин/ - дух и  evi 
/еви/-къща/ 
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то Улу дере – Величка.12

Свещената територия е осеяна с изсечени в скалите ол-
тари, басейни за пречистване и жертвоприношения и скали с 
издълбани в тях ниши. Важно място в този лабиринт по всяка 

12  Бележка: Турците казват Tanrı ylu /Танръ иолу/ – Бог е велик. Тур-
ската буква  „y” обаче е меко буквосъчетание „ио” или „йо” – иолу, и 
трудна за произношение за тези, които не знаят и не четат турски език. По 
тази причина българите, когато я пишат или изговарят, използват буквата 
„у” – Улу дере, но при превода се използва същинското   значение на ду-
мата - велик  /„ylu”/. При този случай обаче тур. топоним   „Ylu dere” /Улу 
дере/ става „Величка река” А в буквален превод би трябвало да се нарече 
„Велик дере” – от тур. Улу – велик и турцизма дере – пак дере. Пробле-
мът, който възниква тук, е, че в турския език няма женски род и отнесено 
към река /ж.р./ Улу /велик/ си остава „велик”. От друга страна турцизмът 
„дере” в българския език си е останал, защото няма аналогичен превод.. 
За „река” турците имат друга дума - „nehri” /нехри/. 

В крайна сметка на всички е ясно, че смисловото значение на топо-
нима „Улу дере” се отнася за една река /но не река като Арда или Мари-
ца - но не и поточе/ - която минава покрай земите на велики – в духовно 
отношение, хора. Така е намерен и смисловият превод на български език, 
на това тълкуване Улу дере – в буквален превод – Велико дере: Най-на-
пред дерето става „река”. Но за да се покаже, че не е река от мащабите на 
Арда и Марица, а малка рекичка – на турски „дере”, названието е  ума-
лително „Величка” и по този начин „Улу” – велик, преминава в женски 
род. В крайна сметка и на български език става ясно, че Улу дере е малка 
рекичка, която преминава покрай нещо велико /в случая – покрай велича-
вите в духовно отношение траки/. 

Но… тези велики неща са отминали, смалили са се – това сега е 
само „дере” – рекичка и някъде надолу става река… и т.н., и т.н.. На-
рочно се спирам на този езиков случай – с оглед на това, че и моите 
студенти трябва да се научат да ровят в пластовете на топонимните  на-
слагвания и да знаят, че от всеки наглед дребен детайл при теренните 
изследвания може да излезе нещо съществено. А иначе  в българската 
география всичко това е изразено лаконично: – река Величка, която е 
горното течение на Харманлийска река и минава край с. Ночево. Трябва 
обаче да отбележа, че това са наши – кабинетни понятия – за местни-
те хора това няма никакво значение. Ако ги питаш как се нарича река-
та, която минава през селото, казват: „Няма име” Е, надолу е Улу дере. 
Действително в този район, нагоре около Памук махала, са изворите  (от 
много притоци) на р. Величка.
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вероятност са заемали пещерите-утроби, защото плетеница 
от каменни стъпала и изсечени в скалите пътеки водят към 
тях. Според проф. /Ал./ В. Фол13 в тези пещери-утроби само 
„тесен кръг от посветени аристократи са изживявали тайн-
ството на сътворението, като са наблюдавали акта на слива-
нето на светлината с утробния пещерен мрак. Именно този 
акт е вярваният от траките свещен брак /хиерогамия/ между 
Великата богиня-майка-Планина /Земя/ и нейния Син-Слън-
це” И пак според траколозите „посветените в свещения брак 
и сътворението запазват мълчаливо знанието, тъй като то им 
дава сила” да живеят в хармония с природата.14 

Отгоре, от Мердювен кая, като сочи с ръка, сегашният 
кмет на селото Исмаил Шабанов15 ми обяснява: „Отсреща 
Йончево, горе Паничково, айне тарафанда Емин чауш ма-
халеси, ве Пармак кая,16 надолу Сърница, Хасковско, и тука 

13  Разместване на имена или разместване на мисли…”/Ал / В. Фол”.  
Искам да не се забравя всеизвестният факт, че Ал. Фол е видният трако-
лог, а Валерия /Фол/ е негова ученичка, с която той започва да има връзка, 
когато тя му е била студентка. Впоследствие сключват брак и имат дъще-
ря Александра. Преди да се ожени за Валерия, професорът е имал и друга 
съпруга – Гинка Асенова, от която има син Калоян. Никое от децата му 
обаче не поема неговия път и така В. Фол разполага с архива и непубли-
куваните му изследвания. 

14  По-подробно вж. Фол, В.  Скални топоси на вяра в Югоизточна 
Европа и в Мала Азия през древността. Институт по тракология „Проф. 
Александър Фол”. С., 2007. с. 235, 264

15  Исмаил Мюмюнов Шабанов /роден през 1960 г./ беше повече от 
20 години кмет на с. Ночево. По моят въпросник за теренни проучвания 
имах да го питам: „Хубаво ли е селището и от какво се определя оценка-
та?” и той ми отговори простичко – „Тук съм си отворил очите…” Той 
беше получил началното си образование в родното си село и продължил 
„нагоре”. Но след време се отказва от  суетата на света и се връща в ти-
шината на родната земя. При моето посещение на 18.11. 2014 г., когато го 
и разпитах, той беше пастир на едно малко стадо и същевременно кмету-
ваше, обгрижвайки малкото останали тук хора. Както биха казали религи-
озните дейци, беше пастир в буквален и в преносен смисъл. 

16 Тур. „айне тарафанда Емин чауш махалеси ве Пармак кая”  - в съ-
щата страна махала Емин чауш и скалата Пармак.
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малко каршидаки17 - показва на североизток – крепостта Ка-
лето – което ние наричаме Юксек кая – най-висок връх, висо-
ка скала, тепе... Под нас, надолу, сега ще слезем да ти покажа 
Ин кая - Коджа ин18, както ни дойде, така казваме”19.  

Към гореказаното добавям следното описание: Самотната 
скала Пармаклъ кая. Името идва от камъка с форма на човеш-
ки пръст, стърчащ по вертикала в средата на скален масив, в 
които са изсечени 43 трапецовидни скални ниши. Според тъл-
куването на някои археолози този камък има форма на фалос, 
един от символите на плодородието, около който е възникна-
ло древното светилище.20 В подножието на скалния масив има 
пещера, в която се вижда да са влизали прилепи.  Тя е с допъл-
нителна обработка в основата и прилича на ритуална пещера-
утроба, дълбока по оста около 9-10 метра, подобна на тази до 
село Ненково. Светилището е изградено от траките векове пр. 
Хр. и е сравнително добре запазено. Пармак кая е тракийско 

17 Тур. „каршидаки” – отсреща.
18 Тур. Ин кая – хралупест камък, Коджа ин – голяма хралупа, а в 

преносния смисъл – пещера, голяма пещера.
19 Трябва да се отбележи, че в това обяснение има някаква логика: По 

данни на БФСп /Българска федерация по спелеология/, пещерата Коджа 
ин се намира в местността Шарапаната, с. Ночево, община Черноочене. 
Картокирана е под № 5374 от клубна експедиция „Родопи”-Кърджали 
с ръководител Минчо Гумаров на 20 юни 1985 г.. Описана е като: суха 
пещера, едноетажна и неразклонена с дължина 8 м и без денивелация. 
Турците обаче знаят и друга пещера в своето землище – Кодже ин /е-е, 
по-голяма пещера/ която обаче не ми показаха. Тя също е картотекирана 
от БФСп /Българска федерация по спелеология/ под № 4376 и е с дължина 
11 м и денивелация 2 м.

20 За местното население  названието Пармак кая не е с толкова слож-
ности. На турски „parmak” - /пармак/ - означава пръст /от ръката или кра-
ка/ , „kaya” - /кайя/ - камък. Така че за тях това е  „каменният пръст” или 
„камъкът с пръста” – със все и едно смислово значение. „Някой го е забе-
лязал, привидяло му се като пармак и като го е  нарекъл   така - така си е 
останало” – това е най-простото и логично обяснение, което ми даде един 
овчар. Защото и на мен ми се наложи да попитам къде е този „пармак”. 
Той не се забелязва отдалече – трябва да се приближиш откъм долния 
край, до пещерата-вулва и в профил се вижда даже, ако ти го покажат.
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светилище, намиращо се на левия склон на Улу дере, на много 
близко разстояние от махала Емин чауш.21  

Наоколо има още нещо интересно: Под тази „Еминчауш 
махала” има малък язовир. Местните хора го наричат с много 
старата българска дума „Чайлък”22 А под язовира, надолу по 
реката и между Чауш махала и същинското с. Ночево, има 
останало още едно старо топонимно название – Демир капъ 
(Желязна врата), което обаче не можах да проуча. Разказаха 
ми само, че и там са ровели иманяри и си е пак „капъ ба-
лъклънъ”23 

В контекста на настоящото проучване е много важно да 
отбележа, че топонимът Демир капъ по българските земи 
има една характерна особеност: Той е обозначавал порти-
те на култовото средище и кодирал свещената идея за „вход 
и изход” към етничния „космос” в неговите две проекции 
– митична /идеална, концептуална – обобщителна/ и мито-
ритуална /конкретна, веществено-сетивна/. И в случая на с. 
Ночево тези проекции са налице – митичната, обобщено иде-

21  Тук давам и GPS координати  – E 025°.11.089‘ / и. д./
22  На езика на протобългарите „чай” значи река. Този топонимен 

израз и сега е запазен – примерно асеновградската река Чая. Като пример 
вж. Д. Ангелов, В. Гюзелев. Известия в арменски извори. стр. 121 Когато 
обаче споделих това с един доста буден местен жител, той вдигна ръце – 
„А… тогава може да има грешка, може да сме имали предвид „чаирлък”, 
ама си казваме „чайлък”. Като имам предвид обаче близкото селище Ду-
шка, което също е със много стара топонимия, по-скоро съм на мнение, 
че може и да съм открил забравена прабългарска дума – „чайлък” – за 
заграждение на река /язовир/, по думата за река – „чай”. А иначе „чаир-
лък” си е чаирлък и означава ливади в полето. А за какво поле и ливади 
може да става при изворите на р. Кайлика, може лесно да се провери…. 
Но дори и в този случай остава въпросът – защо им е по-лесно да казват 
„чайлък”…

23  „Капъ балъклънъ” – затворено за рибите. Там е теснина с малък 
водопад, който пречи на рибите да продължат нагоре по реката. Риба има 
до там. При съвременните изкуствени съоръжения – прегради по реките, 
винаги се оставя отделен улей, по който рибите чрез отскачания да могат 
да се движат нагоре по течението и по този начин да не се пречи на раз-
множаването им.
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ализирана духовност на траките, с веществените, видимите 
доказателствени материали /нишите/ за мито-ритуала. Оттук 
произтича възможността за описание на едната сфера с еле-
менти от другата. 

Според проф. Тодор Моллов, преподавател по фолклор 
във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Мето-
дий”, „топосът „Демир капъ” може да обозначава различни 
обекти /пунктове, точки/, които са вече белязани от етничния 
митологичен /във фолклора-митопоетичен/ модел”. Според 
него това са точки от „етнично усвоеното пространство /ет-
нично землище/” и  този модел за маркиране е запазил жизне-
ността си от времето на Първата българска държава, работел 
е и след „християнизацията”, а в случая при с. Ночево, спо-
ред мен, е налице несъмненото му усвояване и в следващите 
времена.24 Все пак отново ще отбележа, че не можах да проу-
ча на място достатъчно добре  топонима.

Крепостта Калето се намира на един връх със същото 
име, горе-долу на половин час от центъра на село Ночево, 
в североизточна посока. Върхът е висок 809 м. Имало кре-
пост (вероятно средновековна) с двойна крепостна стена. 
Крепостта е почти разрушена от времето и най-вече от има-
нярите, които са достигали дотук даже и с булдозер. Вътре в 
крепостта има останки от сгради, включително и от църква, 
на места основите са доста добре запазени. На Калето има и 
пещера, която се казва Чатал ин. По всяка вероятност тя също 
е била обитавана или използвана за ритуални нужди.25 

24   По-подробно вж. Т. Моллов. Култ и обрядност /Годишник на асо-
циация Онгъл Т. 2. 2001/ С., 2001, с. 241-247./

25  По данни на БФСп /Българска федерация по спелеология/, пеще-
рата Чатал ин /Разклонената пещера/ се намира на връх Калето, с. Ноче-
во, община Черноочене. Картокирана е под № 2829 от клубна експеди-
ция „Аида”-Хасково от Борис Колев, Генко Андреев и Гаврил Милев на 
4 август 1984 г. Описана е като: суха пещера, едноетажна и  разклонена, 
проходна,  с обща дължина 65 м и  денивелация 3 м. При източния вход са 
издълбани 4 трапецовидни култови ниши, а още няколко има от западната 
част на скалата, над входа на една малка пещера.  
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Слизайки надолу по склона от Мердювен кая използ-
ваме виещите се, изсечени в скалите тракийски пътеки, на 
места все още запазени с 80-90 см ширина. Встрани, край 
скалите, където свършват пътеките, се виждат гнезда от иг-
лика. На времето в гората са пеели много кеклици, „сега 
няма”.26 Стигаме до Коджа ин - Голямата пещера: 

Трябва да отбележим, че „коджа” в местния турски ди-
алект има и друго значение – като се каже например „коджа 
адам”, се има предвид голям, важен човек. Тази пещера освен 
в миналото и доскоро е имала важно значение за местното 
население. Първо, в нея личат скални дообработки и по всяка 
вероятност е била обитавана в праисторическо   време - пре-
ди траките. Местното население е запазило преданието, че в 
тази и в други пещери траките са съхранявали придобитото 
от тях злато и че турският аскер по време на империята е ох-
ранявал тези места и са изнасяни каруци със злато. Реалният 
спомен за вторичното използване на тази пещера е от вре-
мето на социализма. Около 1956 година, за да не им вземат 
добитъка при колективизацията,  хората са избягали в гората 
и са живеели в тази пещера. По време на „възродителния” 
процес, когато държавата, след като е взела имуществото на 
хората, решава да отнеме и етническата им идентичност, те 
пак побягват и пак живеят в пещерата Коджа ин и в друга 
една пещера, която е в същия район – Ташлък.27 Днес в тези 
пещери пладнуват стадата и се крият от дъжд и слънце пас-
тирите. 

Надолу от Голямата пещера, в ниското, на полегат склон 

26  Отбелязал съм и този разговор, защото наблюдението на флората 
и фауната при теренни изследвания също дава насочваща информация.

27  По данни на БФСп /Българска федерация по спелеология/, пеще-
рата Ташлък се намира в местността Шарапаната, с. Ночево, община Чер-
ноочене. Картокирана е под № 5373 от клубна експедиция „Родопи”-Кър-
джали с ръководител Минчо Гумаров на 20 юни 1985 г.. Описана е като: 
суха пещера, едноетажна и неразклонена с дължина 9 м, с денивелация 
1 м.
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са се виждали шарапаните. Сега обаче наоколо е залесено28 
с черен бор и каменните съоръжения не личат. Шарапаните29  
до село Ночево са били три. Две от тях се намират в тази 
местност /под Голямата пещера/, която и самите хора наричат 
Шарапаните. Двете съоръжения представляват изсечени вър-
ху монолитна скала резервоари за течности с улеи между тях. 
Предполага се, че в древността са служили при направата на 
вино и са били използвани при различни религиозни обреди  
- има и теории, че в тях е промивана руда.30   

Едното съоръжение е сравнително добре запазено:  съх-
ранили са се два от басейните /резервоарите/ му и улеите. 
Първият от резервоарите му е с правоъгълна форма със зао-
блени краища и е дълбоко около 20 см. Другият е с формата 
на полусфера /диаметър 0,80 м/ и е дълбок 65 см. На втория 
резервоар ясно личат два улея, което предполага наличието и 
на следващо ниво. 

Другата  шарапана е сравнително близко до първата и се 
намира на около 20 м от един стар път, който води нагоре 
към селото.31 От нея е запазен само единият от резервоарите, 
но улеят показва къде се е намирал другият. Шарапаната е 
голяма. Има кръгла форма с диаметър на кръга около 180 см. 
Дълбочината е 30 см, изсечена скосено към дъното.

И на двете шарапани височината им от земята е такава, че 
на места стига до кръста. Третата шарапана въобще не може 
да се види. Тя е била огромна и нагоре по Улу дере, там къ-
дето сега е селото.  Но дали, защото е препречвала пътя, дали 
заради недоглеждане – хората гузно избягват да обясняват, 
само казват, че „всяка къща е шарапана”, по една или друга 
причина е била разбита и камъните са използвани за строежи.

28  Две години преди моето описание – следователно през 2012-а.
29 От турски „şarap” /шарап/ – вино. Съоръжение за правене на вино.
30 Това обаче не е вярно. Вж. изследването ми за с. Душка.
31  Всъщност, ако някой иска да стигне само до Шарапаните на с. Но-

чево, най-добре е да тръгне надолу по пътя от центъра на селото /покрай 
кметството/ и ще се озове направо до тях.
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Встрани от шарапаните, съвсем близко, в североизточна 
посока минава поток и в отсрещния бряг по един много поле-
гат склон все още личат следите на старо селище – запазени 
са очертанията на хармана, където  под каменен купол и сега 
извира вода, от която е пиело селото; запазени са очертанията 
на сокаците и плановото разпределение на къщите. Преме-
рих пътя, който е минавал през обраслото селище. Беше дос-
та широк - четири крачки. Камъните, които са ставали за гра-
деж, обаче ги няма. Те са взети за новото селище. Останали 
са да стърчат тук-там  само камъните на старото гробище – то 
обаче се намира оттатък потока, под   втората – повредената, 
шарапана.

Наблюдавах обраслия склон на бившето селище от 
смълчаното гробище. Кметът на селото ми каза, че когато 
бил дете, много възрастна жена /”буюк анне”/ разказвала, че 
тяхната къща е била до шарапаните. Защо и как е основано 
селото на това място, не знаят – гледали са кози и толкоз. 
Когато са взели да орат наоколо за земеделие /предимно тю-
тюн/ и преди, и сега понякога излизат стари лозови корени-
ща32. Днес само по каменните плочи на гробовете, които са 
без надписи и с най-проста обработка, може да се съди, че 
селището е било колибарско, с прости и бедни обитатели, 
които са се прехранвали само със скотовъдство – предим-
но гледали кози. Въпреки това в гладните и разбойнически 
години то не е било пощадено от нападението на дребни 
разбойници. Предполагам, че това е станало по времето 
на Митю Ганев33 – 1921-1925 година. Защото в селото се 
помни, че и тук Последния войвода е имал  помагач: „Има-

32  Днес всички ниви край шарапаните са изоставени и не се обра-
ботват.

33  Митю Ганев е известен разбойник, който е върлувал в Хасковска 
околия. Имал чета, с която често е помагал на крайно бедното турско и 
българско население, поради което причина е разполагал с широка мрежа 
от ятаци и   наречен от народа Последния войвода. Виж повече в труда 
ми за с. Светлина.
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ме един кръстен на Айдънлъ34, името му е било Мюмюн”. 
Обикновено, когато селянин се е връщал от пазара с някой 
лев от продажба на добитък, е бил ограбван. Понякога са 
идвали и турци от далечни села и са крадели момичета. Така 
или иначе се е оказало, че е по-добре да се оттеглят на по-
защитено место навътре в планината и първото селище е 
било изоставено. 

В новото селище, сегашното с. Ночево, през различните 
години е имало напъни за по-цивилизован вид. Помнят един 
„мухтар Юмер35, който много се е грижел за селото”, но в 
кои години е било това, не знаят. През 1952-а е направена го-
лямата централна чешма с много корита, в които може да се 
пере и да се напои добитъкът. През „1974 година пускат тока 
в Ташлък”. Имало е начално смесено училище, което пър-
воначално се е помещавало в сградата, която е била и джа-
мия. „Изучавали са география и четене и писане на български 
език, другото е било на турски”.  После до самото кметство 
са направили друго училище с четири класни стаи – учело 
се е до четвърти клас. Школото е просъществувало до 1980 
година, сега е изоставено – деца в селото няма. На времето 
са ходели в неделя да пазаруват в с. Искра – „на един час и 
половина пеша”, сега  ходят по всяко време на пазарището 
при с. Паничково – на самото шосе Кърджали-Асеновград. А 
за неотложни нужди до канцеларията на кмета има рафт със 
стоки от първа необходимост и дълготрайност – захар, сол… 

Селото постепенно замира. През 1968 година  е било с 
257 жители,36 към 1 януари 2007 година е имало 95 жители,37 

34 Тур. айдън – светлина. Този прякор е на името на село Светлина, 
Хасковско, откъдето е Митю Ганев.

35  Мухтар – селски /кметски/ отговорник преди Освобождението. 
Названието в Родопите се е употребявало и дълго време след това, като 
понякога има смисъл и на старейшина. 

36  П. Коледаров, Н. Мичев. Промените в имената и статута на сели-
щата в България 1878-1972. С. 1973,   с. 182

37  По данни на НСИ – Национален регистър на населените места в 
България
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Хората взели да се изселват към с. Буково, Първомайско, 
„още по времето на комунизма” Поради намаляване на жите-
лите през 2000 година кметството на с. Ночево се закрива и 
трансформира в „кметско наместничество”38. Кметът /кмет-
ският наместник/ ми каза, че в двете махали на селото живеят 
около 44 човека.39 Събори и землячески срещи с изселниците 
не си правят. „Курбан се коли само на Байрям, аз курбан съм 
правил само на изборите. Веднъж и никога вече!” – ми каза 
кметът.40   

На излизане от селото се обърнах назад: Все още се виж-
даше изтърбушената сграда41 на бившето училище, все още 
се вееше българското национално знаме върху все още съ-
ществуващото кметско наместничество… И тази зима селото 
ще заспи със „Пой раз” – Северния вятър42, и може би ще се 
събуди отново с беломорския полъх на „Akyel” / Ак иел/ – бе-
лия вятър, но какъв ще е утрешният ден и ще имали живот за 
това селище в бъдещето – никой не знае…

38  Кметството на с. Ночево се закрива с Решение 22 на Общински 
съвет-Черноочене от 22.03.2000г., обн. В ДВ бр. 62 от 28. 07. 2000 г.

39  Данни от 18. Х. 2014 г. – когато посетих селото и разговарях с 
кмета.

40  Наистина този случай го разнасяха по медиите през 2009 година: 
Пример: „В чернооченското село Ночево пък кметът затворил секцията 
и поканил членовете на комисията на чеверме, а застъпниците оставил 
да чакат пред затворената врата на СИК.” /тази публикация е от Невена 
Картулева | 05.07.2009 20:12/ 

41  Сградата на училището допреди няколко години е била все още 
в много добро състояние. За съжаление са имали неблагоразумието да я 
дадат за ползване на горското стопанство – те от своя страна са настани-
ли една зима в него цигани дървосекачи – и понеже дървата са малко, те 
изкъртили врати и прозорци за подпалки на печките…

42  В литературния турски език северен вятър се нарича „kuzey 
rűzgărı” /кузей рюзгяри/, а защо тук ми казаха „пой раз” и защо така съм 
го записал – не обърнах внимание.
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P.S.
В селото бях благодарен да разговарям с още един местен 

човек – Зейнур Мюмюн43. Тук цитирам неговите изречения 
така, както съм ги записвал на терен:

/посочва нагоре към тракийските светилища/ - „Нищо не 
се е променило, човек е вярвал, че душата отива в небето”.

- „За нишите не се спазват никакви посоки… в пещера 
съм виждал легнала ниша, но отгоре с пещера… само 4 ниши 
са голяма рядкост”.

- „Намирал съм гробове с мечове и копия и гердани – тру-
поизгаряне – траките са имали трупоизгаряне и трупопола-
гане”.

- „Нагоре има много пещери-вулви на 1,50 м., има капаци 
и олтари, между пътеките, където да копнеш, излиза керами-
ка. Намирал съм и питоси с много ситна пепел, местна кера-
мика – едър пясък, а край тях кремък - праистория”.

- „Кръгли сгради /колиби/ в тях съм намирал останки от 
кости на прасета. Край реката Ев кая /тур. - каменна къща/ – с 
огнище, в огнище съм влизал. Коритото на реката е слязло с 
10 метра”.44

- „Намирал съм шлака, над шарапаните има стопилки- 
бронзови, сребърни и железни – един камион шлака”.

43  Зейнур Мюмюн – 1969-и набор. Завършил е строителния техни-
кум в Кърджали – по тогавашната подготовка днес може да се равнява на 
висше строително образование. Изключително технически грамотен, но 
си личеше и едно допълнително самообразование. Всъщност идването на 
журналиста Ненко Станев беше заради него и аз прилагам публикацията 
му от в. „24 часа” допълнително:

44  Това предположение ме накара да си спомня и един друг разказ.  
И. М. от същото село, когато бил 24-годишен, по невнимание край с. Под-
кова е прегазил дете с булдозера си /всъщност детето се е качило само на 
булдозера в движение и така е станало произшествието/. Бил оправдан, 
но и много се изплашил – върнал се в с. Ночево и там бабите го водели 
на врачка, надолу по реката до с. Боян Ботево. Когато вървели по реката, 
на височината над реката видял нещо като лабиринт, вход на рудник… /
който би трябвало да е на нивото на земята/. След много години се върнал 
да търси мястото, но не го намерил.
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- „Под земята са траки, нагоре е Византия, където има 
траки, няма римляни. Траките познавам по монетите – Севт 
– това е Тракия. Намерих тука  в селото, при един дъжд  пръс-
тен с вълк – това са беси.”45

- „Нагоре, по нивите на Помак махала, сега по новото 
време на демокрацията взеха да казват Емин чауш махала, са 
намерили обица с кръстче”.

- „В крепостта /има предвид Калето/ църквата е Визан-
тия, каменни плочи има. Там са намирани глинени кандила 
– отгоре с три куки – бронз”.

P.P.S.
Всъщност  журналистът Ненко Станев дойде с мен и за-

ради една друга закачка, която засяга същата тема. Прилагам 
част от публикацията му от в. „24 часа”:  

„15-годишният ученик Зейнур Мюмюн е авторът на скал-
ната рисунка край кърджалийското с. Ночево, която предиз-
виква оживени коментари в социалните мрежи от месец на-
сам. Изображението е с размери около 1 кв. м и е издялано 
върху гладка скална тераса на огромна и отвесна канара. Тя е 
част от вероятно най-големия тракийски култов комплекс, в 
който могат да се видят стотици трапецовидни ниши, скални 
гробници, шарапани и дооформяни от човешка ръка естест-
вени пещери.

Част от рисунката представлява женска глава и е трудно 
забележима, защото очертанията й са плитки. Мъхът върху 
скалата допълнително скрива рисунката. Втората фигура е 
значително по-ясна. Тя е на медитиращ човек в йогийската 
поза лотос, под който са разположени 2 кобри и стъпала. Де-
сетки снимки на скалната рисунка могат да се видят в социал-
ните мрежи, форуми и сайтове. Мненията за изображенията 
са на двата полюса. “Уникална рисунка в скалния град при с. 
Ночево. Изобразява раждането! Ночево - начеване. Начало!”, 

45  Относно бесите виж Фол, В. 2007. Скални топоси на вяра в Юго-
източна Европа и в Мала Азия през древността. Институт по тракология 
„Проф. Александър Фол”. София: 235, 264
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е написала в профила си във фейсбук жена, наричаща себе си 
Антоанета Първа. 

Част от любителите на мистиката свързват произхода 
на рисунката с най-древната световна цивилизация, за която 
твърдят, че е възникнала по днешните български земи. Пра-
вят се дори връзки между траките, египтяните и индийците. 
Твърди се, че женската глава е на неизвестна древна богиня 
- на Кибела или на Великата Богиня Майка. Някои от раз-
пространените снимки са допълнително обработвани, за да 
се подчертаят различни знаци и символи, което предизвиква 
нови и най-невероятни хипотези и връзки.

От публикации и изображения в мрежата става ясно, че 
част от привържениците на древния произход на рисунката 
са си направили труда да вземат отпечатък от нея.

“Рисунките са на повече от 4000 г. Така поне беше казано 
отгоре на един от нашите сензитиви при първия поход”, ко-
ментира една от разпространените снимки Венцислав Стай-
ков. Други пък споделят мнението, че рисунката е правена 
преди потопа. “Валерия Фол знае за рисунките. Според нея 
те са съвременни. Склонен съм да й се доверя”, пише от про-
фила си Николай Нинов. Мнението му предизвиква бурна ре-
акция между любителите на мистиката.

“Аз съм авторът на скалната рисунка. Ако знаех, че издя-
ланото от мен ще предизвика такава сензация, щях да нашаря 
целия район”, призна пред “24 часа” Зейнур Мюмюн от Но-
чево. Той е израснал между скалите и ги познава като пръсти-
те на ръцете си.  Местните го сочат като най-добрия.  “Беше 
през 1984 или 1985 г. Още бях ученик и обичах да рисувам, 
дори ходех на кръжок. Взех от библиотеката една книга за 
Египет. Хареса ми много и реших да издълбая Нефертити на 
една от скалите”, разказа Зейнур.

По-късно му попаднала книга за медитацията. “Много 
исках да медитирам. Ходех на скалата, седях и се мъчих да 
направя медитация, но нищо не се получаваше. Тогава реших 
поне да нарисувам медитиращ човек”, обяснява произхода на 
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останалата част от рисунката Зейнур. Той е категоричен, че 
скални рисунки от праисторическо време около Ночево няма. 
Според него изображения върху скали могат да се видят на 
7-8 километра от тракийския комплекс край селото. Рисунки-
те са над скални ниши. Аз ги наричам саби. Представляват 
дъга, пресечена с 2 черти, обяснява мъжът. Според него жал-
ко е, че никой не се е заел да изследва района на Ночево. Тук 
са правени само теренни обхождания от археолози, но не и 
разкопки.

“Перперикон е нищо в сравнение със скалите край Ноче-
во”, твърди Зейнур. Той допълва, че районът изобилства с пе-
щери утроби, някои от които имат и каменни капаци. “Има и 
останки от тракийски жилища. Те са от суха зидария, а отгоре 
сигурно са били покривани с дървени конструкции”, твърди 
Зейнур. Според него краят на древното селище е дошъл след 
силно земетресение.

“Обикновено нишите са високо по скалите, но има и та-
кива, които са близо до земята, а често са и обърнати обратно. 
Това означава, че огромни скални блокове са се откъснали 
и са паднали на земята при земетресение”, твърди Зейнур. 
Според него природното бедствие е било последвано от бо-
лести. “Когато в района са дошли римляните, те са знаели, 
че траките са загинали от зарази, и не са строели на техни-
те места”, обяснява мъжът. Според него векове по-късно в 
района са се настанили византийци. “Те са били готованци. 
Строели са върху строежите на траките”, смята Зейнур. Като 
пример посочва крепостта над Ночево, известно на местни-
те като Калето. Първо стената е била построена от траките, 
а после основите са използвани за градеж от византийците, 
казва Зейнур.”46

46  Вж. в. „24 часа” от 23 ноември 2014 г. 




