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1933” Ñ. ÊÈÑÈÉÖÈÒÅ

ÈÌÀËÎ ÅÄÍÎ ÂÐÅÌÅ...
ÒÀ ×ÀÊ ÄÎ ÄÍÅÑ!

ÊÈÑÈÉÖÈÒÅ - ÈÌÀ ÒÀÊÎÂÀ ÑÅËÎ
Àêî îùå íå ñòå ãî ïî-

ñåòèëè, íå ñå êîëåáàéòå! 
Òî å åäíî îò 106-òå ñåëöà 
íà Òðåâíåíñêàòà îáùèíà. 
Ïîñåùàâàë ñúì ãè ïî íÿ-
êîëêî ïúòè ïî ðàáîòà. Òî-
ãàâà èìàøå æèâîò â òåçè 
ìàëêè, íî ïðèâëåêàòåëíè 
ñåëöà. Áÿõà íàñåëÿâàíè 
îò äîáðîäóøíè õîðà, îáè-
÷àùè çåìÿòà. Èìàì íîñ-
òàëãèÿ è ñëàáîñò ïî òÿõ. 
Îñîáåíî êúì Êèñèéöèòå 

- ïðèçíàâàì ñè!
Äî 1961 ã. íå áÿõ ÷óâàë 

çà íåãî. Çà ïúðâè ïúò ãî 
ïîñåòèõ, êîãàòî ñå îæå-
íèõ çà ñúïðóãàòà ìè Äåø-
êà. Äàëè ïîêðàé ñúïðóãà-
òà ìè, íî ñåëîòî ìè õà-
ðåñà. Êàöíàëî íà áàèðà, 
áëèçî äî Òðÿâíà, ñ òðó-
äîëþáèâè ñåëÿíè. Æèâÿõ 
íÿêîëêî ìåñåöà â ñåëîòî 
è ðàáîòåõ â ÄÈÏ “Àâðàì 
Ñòîÿíîâ”. Ðàáîòàòà â áî-

ÿäæèéíàòà íå ìè òåæåøå 
- áÿõìå ìëàäè è âëþáå-
íè. Ïîñëå ñå ïðåìåñòè-
õìå äà æèâååì â Òðÿâíà. 
Ðàçðåäèõà ñå ïîñåùåíè-
ÿòà íè â ñ. Êèñèéöèòå, íî 
òî îñòàíà çàâèíàãè â ñúð-
öåòî ìè.

 ×åòèðèäåñåò ãîäèíè îò 
ñúçíàòåëíèÿ íè æèâîò ïðå-
ìèíà â ãð. Òðÿâíà. Òàì ñå 
ðîäèõà äåöàòà è âíóöèòå 

* Êèñèéöèòå - èìà òàêîâà ñåëî   - ñòð.1

* Èñòîðèÿ  çà ñ. Êèñèéöèòå, êîÿòî 
íè ðàçêàçà åäèí âúçðàñòåí ÷îâåê
îò ñåëîòî          - ñòð.4

 Â ÁÐÎß ×ÅÒÅÒÅ:

* Âúçíèêâàíå íà ñåëî Êèñèéöèòå - ñòð.5 

*  Óëèöèòå â ñåëî Êèñèéöèòå       - ñòð.5

* Êúùèòå íà ñåëî Êèñèéöèòå  - ñòð.6

* Íàèìåíîâàíèÿ íà ìåñòíîñòè - ñòð.8

* ×èòàëèùåòî      - ñòð.9

* Ïðîñâåòà è êóëòóðà       - ñòð.11

* Ñáîðúò - ïðàçíèê íà ñåëîòî       - ñòð.12
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ÐÅÄÀÊÖÈßÒÀ íà âåñòíèê
“Òðåâíåíñêà ñåäìèöà“  î÷àêâà

Âàøèòå  ÌÀËÊÈ ÎÁßÂÈ
äî 15 äóìè.

Öåíàòà å 0.20 ëâ. íà äóìà (áåç ïðåäëîçè è ñú-
þçè), òåëåôîíèòå ñå òàêñóâàò êàòî åäíà äóìà.

Ïóáëèêóâàíå íà áëàãîäàðíîñòè, ïîçäðàâ-
ëåíèÿ, íåêðîëîçè ñòàíäàðòíî êàðå 7õ4 ñì.  
- 5,00 ëâ.
Êàðåòà ñ ïî-ãîëåìè ðàçìåðè ñå òàêñóâàò ïî 

0.30 ëâ./ êâ. ñì.

Îáÿâèòå ñå ïðèåìàò â îôèñà
íà ðåäàêöèÿòà íàé-êúñíî

äî 12:00 ÷àñà â ïåòúê.

МЯСТО
ЗА ВАШАТА РЕКЛАМА

КИСИЙЦИТЕ
Едно селце, усмихнато в балкана, 
Кисийците му викат, 
събрано в махали, 
спомените пази,
така до наши дни.

Живо е селцето, с родовата памет,
с къщите си горди,
с високите дувари,
с уличките вити
и комини стари.

Господ се замислил, после се е врекъл,
на земята наша
мечтата си да сбъдне,
спомен да остави,
Рая да пребъде.

И селцето китно, в пролетна премяна,
със душа градено,
сгушено в балкана,
с жилавите хора,
живо си остава.

Петър Пацев
29.04.2018 г.
Велико Търново

Ñòèõîòâîðåíèåòî çà ñ.Êèñèéöèòå å ïîäàðúê îò ïîåòà 
Ïåòúð Ïàöåâ, ñëåä ñðåùàòà ìó ñ æèòåëèòå íà ñåëîòî è 

ïðåäñòàâÿíåòî íà òâîð÷åñòâîòî ìó íà 27.04.2018
â ñàëîíà íà ÷èòàëèùå “Ñúåäèíåíèå 1933“

ÑÊÚÏÈ ×ÈÒÀÒÅËÈ, ÍÀ Â. “ÒÐÅÂÍÅÍÑÊÀ ÑÅÄÌÈÖÀ“ 

Î÷àêâàìå âàøèòå ìàòåðèàëè â ðåäàêöèÿòà íà
â. “Òðåâíåíñêà ñåäìèöà“

Ñ íàñòîÿùèÿ áðîé åêèïúò íà èçäàíèåòî äàâà íà÷àëîòî íà åäíà, 
íàäÿâàìå ñå, ñúâìåñòíà èíèöèàòèâà ñ ÷èòàòåëèòå.

Ïîä íàäñëîâ “ÈÌÀËÎ ÅÄÍÎ ÂÐÅÌÅ... ÒÀ ×ÀÊ ÄÎ ÄÍÅÑ!“ ùå áú-
äå ïîðåäèöà, ïîñâåòåíà íà òðåâíåíñêèòå ñåëà. 

Î÷àêâàìå âàøèòå ìàòåðèàëè, ñâúðçàíè ñ èñòîðèÿòà, áèòà, êóë-
òóðàòà è âñè÷êè îíåçè èíòåðåñíè è çíà÷èìè çà òðåâíåíñêèòå ñåëà 
ñúáèòèÿ, î÷åðòàëè è çàïàçèëè âúâ âðåìåòî òåõíèÿ îáëèê.  Öåëòà íè 
å çàåäíî äà ïîêàæåì, ÷å ñåëàòà â íàøàòà îáùèíà ñà ïîñòàâèëè îñ-
íîâèòå íà âúçðîæäåíñêèÿ äóõ, ñ êîéòî è äî äíåñ Òðÿâíà ñå ãîðäåå.

Áúäåòå ñúïðè÷àñòíè - ïèøåòå è òâîðåòå.

ÌÀËÊÈ ÎÁßÂÈ

Çàáåëåæêà: Ðåäàêöèÿòà íå íîñè îòãîâîðíîñò çà  
ñúäúðæàíèåòî è äàííèòå â îáÿâèòå è ðåêëàìèòå!

ОБЯВИ
Ïðîäàâàì èçãîäíî ùîðè, þðãàí, êèëèìè, ãó-
áåðè - 0896272214 

Ïðîäàâàì ñåêöèÿ çà ñïàëíÿ-ìàñèâíà è ùî-
ðè - 0896272214 

Í× “Ïåí÷î Ñëàâåéêîâ 1871“ - ãð. Òðÿâíà

Òúðñè äà  íàçíà÷è ñ÷åòîâîäèòåë íà 1/2 ùàò,
ìîæå è ïåíñèîíåð.

Çà ñïðàâêè òåë: 0897 814614
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è öåëèÿò íè òðóäîâ ïúò. 
Ïåíñèîíèðàõìå ñå. Âðå-
ìå áåøå äà ïîìèñëèì çà 
Êèñèéöèòå.

Îò 2000 ãîä. çàæèâÿõ-
ìå ñúñ ñúïðóãàòà ìè â ñå-
ëîòî. Âå÷å 18 ãîäèíè ñå 
òðóäèì òóê - ñòðîèì è èç-
ãðàæäàìå äóâàðè, çàñàæ-
äàìå ïëîäíè äðúâ÷åòà íà 
ìÿñòîòî íà ïî÷èñòåíèòå 
êúïèíè è õðàñòè, îòãëåæ-
äàìå öâåòÿ è çåëåí÷óöè.

Ñåëî Êèñèéöèòå å íà 
ñúùîòî ñè ìÿñòî, êàê-
òî ïðåäè 57 ãîäèíè, íî 
âå÷å îáåçëþäåíî. Íå ñå 
÷óâà äåòñêà ãëú÷. Ïî÷òè 
âúâ âñÿêà êúùà æèâåÿò 
ïî åäèí-äâàìà âúçðàñòíè 
õîðà, íî êúùèòå ïëà÷àò 
çà ðåìîíò. Óëèöèòå îá-
ðàñëè ñ òðåâà è ñ ãîëå-
ìè äóïêè ïî òÿõ. ×èòàëè-
ùåòî ïîðóòåíî, íÿìà êîé 
äà ñå ïîãðèæè çà íåãî. Â 
òàêîâà ñúñòîÿíèå çàâà-
ðèõìå ñåëîòî ïðåç 2000 
ãîäèíà, îò êîÿòî çàïî÷íà 
íàøèÿò æèâîò êàòî ïåí-
ñèîíåðè. Åòî êàê âèæäàì 
òîâà ñåëî, ïðåç ïîãëåäà 
ìè íà 79-ãîäèøåí, ñëåä 
18 ãîäèíè æèâîò è òðóä 
òóê, â òîâà ïðåêðàñíî è 
êèòíî áàëêàíñêî ñåëöå. 
Ñëåä êðàÿ íà ðàçêàçà ìè, 
âåðîÿòíî ìíîãî õîðà áèõà 
ïðîÿâèëè èíòåðåñ è æå-
ëàíèå äà ïîñåòÿò Êèñèé-
öèòå, äà âèäÿò ñ î÷èòå ñè 
êàêâî ìîãàò äà ïðàâÿò õî-
ðàòà, êîãàòî ñà çàäðóæ-
íè, êîãàòî ìíîãî îáè÷àò 
ìÿñòîòî, â êîåòî æèâåÿò.

Îò ãð. Òðÿâíà çà ñ. Êè-
ñèéöèòå èìà äâà ïîäõîäà. 
Åäèíèÿò å ïî ïúòÿ çà ñ. 
×åðíîâðúõ. Íà ðàçêëîíà 
çà ñåëîòî ùå âèäèòå ïî-
êðèòà áåñåäêà ñ ïåéêà è 
óêàçàòåëíà ñòðåëêà. Ñïî-
êîéíî ìîæå äà ñïðåòå, äà 
ñåäíåòå è ñè ïî÷èíåòå, è 
äà ñå íàñëàäèòå íà õëàäè-
íàòà è ñïîêîéñòâèåòî íà 
ïðèðîäàòà. Ïðåäè íÿêîë-

êî ãîäèíè, îò òîâà ìÿñòî 
êúì ñåëîòî ñå ïðîñòèðà-
øå ðàçêîøíà áîðîâà ãî-
ðà, íî óðàãàí óíèùîæè òà-
çè ïðîõëàäíà ìåñòíîñò. 
Âúïðåêè òîâà, ïðèÿòíî å 
äà âúðâèòå ïåøà ïî òî-
çè ïúò è äà ñå óäèâÿâàòå 
îò êðàñîòèòå íà Áàëêàíà 
è øèðíàëàòà ñå ïîä íå-
ãî Òðÿâíà. 

Äðóãèÿò ïúò å ïî-ïðÿê - 
ïðàâî íàãîðå ïîêðàé Äî-
ìà çà ñòàðè õîðà è ìàãà-
çèíà çà õðàíèòåëíè ñòî-
êè, ïî ñòðúìíàòà óëèöà. 
Ñëåä 200 ì. ñà ïúðâèòå 
êúùè, ïðåä êîèòî ùå âè-
äèòå äúðâåíî êîëåëî îò 
êàðóöà ñ íàäïèñ “Êèñèé-
öèòå”. Ñëåä îùå 200 ì. 
ñòå ïðåä áåñåäêà ñ ïåé-
êà ñ íàäïèñ “Ðîäîâåòå íà 
ñ. Êèñèéöèòå”. Òóê ìîæå 
ïî-äúëãî äà îòäúõíåòå è ñ 
ïîãëåä äà îáõâàíåòå âúð-
õîâåòå Øèïêà, Áóçëóäæà 
è âåòðîãåíåðàòîðèòå ïî 
áèëîòî íà Ñòàðà ïëàíèíà.

Ñëåä êàòî ñå îòìîðèòå, 
çà ñåëîòî ìîæå äà ïðî-
äúëæèòå îòíîâî ïî äâà 
ïúòÿ. Äîëíèÿò ïúò ìèíàâà 
ïðåç õëàäíà ãîðà è ÷åø-
ìàòà “Êàìúêà”. Âîäàòà å 
ñòóäåíà, ìîæå äà óòîëè-
òå æàæäàòà ñè è äà ïîñå-
äíåòå íà ïåéêàòà äî íåÿ. 
Ñâåæåñò è òèøèíà ùå âè 
îáãúðíàò. Íÿìà äà âè ñå 
èñêà äà òðúãâàòå, íî ñå-
ëîòî ùå âè çîâå ñúñ ñâîè-
òå íåèçâåñòíîñòè. Ïðåìè-
íàâàéêè ïðåç ìîñòà íà 
ïî÷òè ïðåñúõíàëîòî äåðå 
ñå îòïðàâÿòå ïðàâî íà-
ãîðå, êúì ïúðâèòå êúùè 
íà ñåëèùåòî. Î÷àêâàòå äà 
ñðåùíåòå ñòîïàíèòå èì, 
íî îùå ïðè ïúðâèòå ïîð-
òè óñåùàòå, ÷å íÿìà êîé 
äà âè ïîñðåùíå, çàùîòî 
ñà çàêëþ÷åíè.  Äâîðîâå-
òå ïóñòè, äóâàðèòå ïîðó-
òåíè, êúùèòå âè ãëåäàò ñ 
òúìíè ïðîçîðöè - íÿìà 
æèâîò â òÿõ. Îò ïîðòà äî 
ïîðòà, îò êúùà äî êúùà, 
êðàêàòà âè ãàçÿò òðåâàòà 

ïî êàëäúðúìåíàòà óëèöà, 
êîÿòî âîäè äî äðóãè íåî-
áèòàåìè êúùè. Ñãðàäèòå, 
êàìåííèòå çèäîâå, ïëåâ-
íèòå ñà òóê, íî õîðàòà ãè 
íÿìà. Âñè÷êî å îáðàñëî 
â êúïèíè è õðàñòàëàöè. 
È êîëêîòî äà íàïîìíÿ çà 
ñòîïàíèòå, êîèòî íÿêîãà 
ñà ãè îáèòàâàëè, ñå óñå-
ùà ëèïñàòà íà òðóäîëþ-
áèâèòå èì ðúöå. Âúïðå-
êè òîâà, êàëäúðúìåíàòà 
óëèöà òóê å íàé-çàïàçå-
íà. Êàëäúðúìúò å íàðå-
äåí òàêà, ÷å ïî ñðåäàòà íà 
óëèöàòà ñå îôîðìÿ óëåé, 
ïî êîéòî èçòè÷à âîäàòà 
îò äúæäîâåòå è òîïåíåòî 
íà ñíåãîâåòå. Îãðåíè îò 
ñëúíöåòî, êàìúíèòå èç-
ãëåæäàò òó ñèâè, òó ìúò-
íî áåëè, òó ÷åðâåíè, òó 
ñ ÷åðíè îòòåíúöè, êîèòî 
ïðåäàâàò íà óëèöàòà ÷ó-
äåñíà õàðìîíèÿ îò öâå-
òîâå. Îòíà÷àëî î÷èòå óëà-
âÿò óëåÿ, ïîñëå êàëäúðú-
ìà, ïîñëå ïîãëåäúò îá-
õâàùà êúùèòå, äóâàðèòå 
è ïëåâíèòå, íàïðàâåíè îò 
êàìåííà çèäàðèÿ, äîñòè-
ãàùà âèñî÷èíà îò 3 äî 6 
ìåòðà, à ãîëåìè áëîêîâå 
îôîðìÿò èçöÿëî òåõíèòå 
úãëè. Â íà÷àëîòî íà òàçè 
óëèöà âíèìàíèåòî âè ùå 
ïðèâëå÷å êðàñèâà êàìåí-
íà ïëàñòèêà “Âîäíî êîëå-
ëî”, ñúòâîðåíî îò òðèìà 
ìëàäè èñïàíñêè ñêóëï-
òîðè, êîèòî ñ äîáðîâî-
ëåí òðóä íàïðàâèõà òàçè 
òâîðáà è ÿ äàðèõà íà ñ. 
Êèñèéöèòå. Êàëäúðúìå-
íàòà óëè÷êà ïðîäúëæà-
âà è ñòèãà äî ìàëêî ïëî-
ùàä÷å, äî ñåëñêèÿ êëà-
äåíåö, êúäåòî èìà ïåéêè. 
Òóê âå÷å ìîæå äà ñðåù-
íåòå äîáðè õîðà, êîèòî 
âñå îùå îáèòàâàò ñâîè-
òå êúùè  - åäíè çàïàçå-
íè îò ìèíàëîòî, äðóãè îá-
íîâåíè. Òîâà å ìÿñòîòî, 
êúäåòî ñåëÿíèòå ñå ñúáè-
ðàò äà îáùóâàò ïîìåæäó 
ñè, äà ñïîäåëÿò òðåâîãè 
è õóáàâè íåùà. Íÿêîè îò 

òÿõ ìîãàò äà âè ðàçêàæàò 
ëåãåíäàòà, çà îñíîâàâà-
íåòî íà ñåëîòî.

Âòîðèÿò ïúò îò áåñåäêà-
òà íà Ìåðàòà, òðúãâà êúì 
ñåëîòî ïî ðàâåí, àñôàë-
òèðàí ïúò, êîèòî ìèíàâà 
îò åäíàòà ñòðàíà ïðåç áî-
ðîâà ãîðà, à îò äðóãàòà 
-ãàáúðîâà. È òóê å ìíî-
ãî ïðèÿòíî äà ñå äâèæèòå 
è íàñëàæäàâàòå íà ÷èñ-
òèÿ âúçäóõ, âåäðèíàòà 
è ñìúë÷àíàòà ïðèðîäà. 
Òàêà å äî ãîëåìèÿ ìîñò 
íàä äåðåòî. Ñðåùó íåãî 
èìà äâå êàìåííè ïëàñòè-
êè “Øåâèöà” è “Òðèî”, à 
ïîä òÿõ - ïåéêà. Îòíîâî 
ìîæå äà ïîñåäíåòå è îò-
äúõíåòå, çàùîòî ïúòÿò êúì 
ñåëîòî ñëåä ãîëåìèÿ çà-
âîé ñòàâà ìíîãî ñòðúìåí 
íàãîðå, à ïðåâçåìàíåòî 
íà áàèðà èçèñêâà ñèëè. 
Îòòóê çàïî÷âà ïàðàäúò íà 
ïîäïîðíè ñòåíè è äóâàðè 
îò êàìúê, äúðâåíè è êà-
ìåííè ïëàñòèêè, ñúòâîðå-
íè îò ìëàäè òâîðöè, êîè-
òî ñÿêàø âè ïîäñêàçâàò, 
÷å ñå îçîâàâàòå â ñåëöå 
ñ ìèíàëî - íåðàçêðèòî, 
íåïîçíàòî è ìèëî. 

Íàâñÿêúäå ñå âèæäà êàê 
êðàñîòàòà íà ïðèðîäàòà 
õàðìîíè÷íî ñå äîïúëâà 
ñ òâîðåíèÿòà íà ìëàäèòå 
õóäîæíèöè, êàìåíîäåëöè 
è ðåçáàðè, äàðèëè ñâîèòå 
ïðîèçâåäåíèÿ, êîèòî ñà 
åêñïîíèðàíè â ñïîêîé-
íèòå ìåñòåíöà íà ñåëîòî. 

Ñåëî Êèñèéöèòå å çà-
ìèñëåíî äîáðå. Íà õóáà-
âî ìÿñòî å, íà ïðèïåê. Íà 
åäèí õâúðëåé îòñòîÿíèå îò 
Òðÿâíà. Ïîä íåãî å ðåêàòà 
è æåëåçîïúòíàòà ëèíèÿ, 
íàñðåùà Áàëêàíà -Øèï-
êà è Áóçëóäæà. Òîâà íàé-
äîáðå ùå âèäèòå, àêî ñå 
èçêà÷èòå íà ïëîùàäêàòà 
äî êúùàòà íà Ìàí÷î Òî-
òåâ è ñåäíåòå íà ïåéêà-
òà, ìîíòèðàíà íà ñïåöè-
àëíî îôîðìåíàòà òåðàñà. 
Ïðåä âàñ ñå îòêðèâà ãëåä-
êà, íà êîÿòî íå ìîæåòå äà 

ñå íàñëàäèòå ñ ÷àñîâå. 
Òàì ùå ïî÷óâñòâàòå âå-
ëè÷èåòî íà ïðèðîäàòà è 
äóõà íà ñåëîòî îò ìèíà-
ëîòî. Â íåïîñðåäñòâåíà 
áëèçîñò å ðàçïîëîæåíà 
ãîëÿìà, êàìåííà ñêóëï-
òóðà “Ðîäîâåòå”, íà êîÿòî 
ìîæå äà ïðî÷åòåòå èìå-
íàòà íà 25 ðîäà, æèâå-
ëè â ñåëîòî ïðåç âåêîâå-
òå. Ñðåùó íåÿ å ìåñèíãî-
âàòà ôèãóðà “Ìîì÷åòî ñ 
ãúëúáèòå”, ïîñâåòåíà íà 
êèñèé÷àíèòå, ó÷àñòâàëè 
âúâ âîéíèòå çà Áúëãàðèÿ. 
Âçèðàéêè ñå â õîðèçîíòà, 
íà ôîíà íà òàçè íåîáÿòíà 
êðàñîòà è óñåòèëè ïóëñà 
íà âðåìåòî, ùå ñè äàäåòå 
ñìåòêà, ÷å ÷îâåê å åäíà 
ïðàøèíêà íà òîçè ñâÿò. 
Êîåòî èäâà äà íè ïîêà-
æå, ÷å íèòî ñìå ñèëíè, 
íèòî ìîãúùè, à åæåäíåâ-
íèòå íè ïðîáëåìè ñà ìàë-
êè è íåçíà÷èòåëíè. Êîë-
êîòî è äà ñòå îïèÿíåíè è 
èçïúëíåíè ñ ôèëîñîôñêè 
ìèñëè, íå çàáðàâÿéòå äà 
ïîãëåäíåòå è ðàçãëåäàòå 
“Ãàéäàòà”, ñòåíîïèñèòå è 
äúðâîïëàñòèêàòà “Ïèñìå-
íîñò” óâåêîâå÷èëà äåëî-
òî íà ñîëóíñêèòå áðàòÿ 
Êèðèë è Ìåòîäèé. 

Çåìëèùåòî íà ñ. Êè-
ñèéöèòå å áëàãîñëîâå-
íî. Ðàçïîëîæåíî ìåæ-
äó Òðÿâíà è õúëìà Åëî-
âà ìîãèëà, ìåæäó ñåëà-
òà Äîáðåâöè, Êåðåíè è 
×åðíîâðúõ. Â òîçè ðàéîí 
èìà êðàñèâè ìåñòíîñòè, 
êîèòî ìàìÿò ñúñ ñâîèòå 
çâó÷íè èìåíà. Òå ïðîñ-
òî ñà ëåãíàëè íà òåðåíà. 
Âñè÷êî â òÿõ å íå ñàìî 
êîíêðåòíî, íî è ðåàëíî 
è îòãîâàðÿ íà äåéñòâè-
òåëíîñòòà. Õúëìúò Åëîâà 
ìîãèëà, íàðè÷àíà îò ìåí 
“Êèñèéñêèÿò Îëèìï”, îò-
÷àñòè çàðàäè ïàíîðàìà-
òà, îò÷àñòè çàðàäè Òðà-
êèéñêîòî ñâåòèëèùå, äî-
ìèíèðà íàä îñòàíàëèòå 

ÈÌÀËÎ ÅÄÍÎ ÂÐÅÌÅ... ÒÀ ×ÀÊ ÄÎ ÄÍÅÑ!
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ñ. Êèñèéöèòå, êìåòñòâî ×åðíîâðúõ, îáùèíà Òðÿâíà

ìåñòíîñòè.
Ñåëîòî å ïðîñòîðíî - 

â ïëàíèíñêè è ÷îâåøêè 
ìàùàá. ×èñòî, àñôàëòè-
ðàíè óëèöè, äîáðå îñâå-
òåíî. Òîâà íàé-äîáðå ùå 
óñåòèòå, êàòî âëåçåòå â 
×èòàëèùåòî. Ùå ðàçáå-
ðåòå êàêâà ðàçíîîáðàç-
íà äåéíîñò ñå èçâúðøâà 

â ñåëîòî ñ äîáðîâîëåí 
òðóä. Àëáóìèòå ñà ïúëíè 
ñúñ ñíèìêè îò ÷èòàëèùíè 
ìåðîïðèÿòèÿ. Íàãðàäèòå, 
áëàãîäàðñòâåíèòå ïèñìà 
çà ïðîÿâèòå íà òàíöîâà 
ôîðìàöèÿ “Çîðíèöà” è ðàï-
ãðóïàòà “Âåñåëèòå äåòå-
ëèíêè” ñàìè ãîâîðÿò çà 
ìíîæåñòâîòî ñúáèòèÿ. À 
ïðèÿòíèòå ñðåùè ñ äåé-

öè íà êóëòóðàòà, ðúêîâî-
äèòåëèòå íà Îáùèíàòà è 
ïðàçíèöèòå â ñàëîíà íà 
×èòàëèùåòî è íà îòêðèòî, 
íå ñå çàáðàâÿò. Íàé-îò-
êðîÿâàù å ïðàçíèêúò íà 
ñåëîòî - 6-òè ñåïòåìâðè 
- äåíÿò íà Ñúåäèíåíèåòî. 
Åëàòå â Êèñèéöèòå è ùå 
ñå óâåðèòå ñàìè!

Ùå çàâúðøà ðàçêàçà ñè 

çà ñåëîòî ñ èçëåçëèòå îò 
ìîåòî ïåðî äóìè: “Äîâå-
ðåòå ñâîÿòà òúãà íà Êè-
ñèéöèòå, êàòî íåïðåêúñ-
íàòà ïîêàíà çà ïúòóâà-
íå èç ìåñòíîñòèòå íà 
ñåëîòî. Òóê, íà êàìåí-
íàòà ïëîùàäêà, ñåäíà-
ëè íà ïåéêàòà, ïëàíèðà-
ùè è èçáèðàùè ïðåõîäè, 
ùå ïðî÷åòåòå íàäïèñà:

“×îâå÷å, ïîñïðè, ïî-
ñåäíè, ïîãëåäíè Òðÿâ-
íà, âåëè÷èåòî íà Áàë-
êàíà, âúðõîâåòå Ìàçà-
ëàò, Øèïêà, Áóçëóäæà, 
Ãîëÿì, Ñðåäåí è Ìàëúê 
Áåäåê, Áúëãàðêà è Ìàð-
êîâ òîê è çàïîìíè ñ äî-
áðî Êèñèéöèòå!”.

Òîâà ñà íàé-òî÷íèòå 
äóìè íà ìîåòî óñåùà-
íå çà òîâà ìàëêî, æè-

âîïèñíî ñåëöå, â êîåòî 
ïðèðîäàòà, èñòîðèÿòà è 
òðàäèöèèòå ñà åäíî öÿ-
ëî. Ñèíõðîíà ìåæäó òÿõ 
ïðèäàâà öÿëîñò, îêðèëÿ-
âà ñúçíàíèåòî è ïðåäîñ-
òàâÿ óíèêàëíî ïðåæèâÿ-
âàíå, êîåòî ùå âè íàêàðà 
äà ñå ïî÷óâñòâàòå æèâè 
è ïúëíîöåííè. Êèñèéöè-
òå å îò îíåçè áúëãàðñêè 
ñåëà, êîèòî íå áèâàò äà 
îñòàíàò íåçàáåëÿçàíè è 
íåïîçíàòè!

19.10.2018 ã.
ñ. Êèñèéöèòå
ÒÎÄÎÐ
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Ïðåäè 18 ãîäèíè, ñåëî 

Êèñèéöèòå íå áå òîëêîâà 
ïîçíàòî è äîáðå ïîääúð-
æàíî, êàêòî å äíåñ, ñïîì-
íÿ ñè äÿäîòî. Èñòîðèÿòà 
çàïî÷âà â åäèí äîì. Íà 
÷àøà ðàêèÿ è ñàëàòà îò 
ïå÷åíè ÷åðâåíè ÷óøêè, 
ïðåñíè äîìàòè è ìàãäà-
íîç, îòêúñíàòè îò ãðàäè-
íàòà íà äîìàêèíà, äåñå-
òèíà ìúæå ñå ëþáóâàò íà 
ãëåäêàòà, êîÿòî ñå îòêðè-
âà îò òåðàñàòà êúì Òðÿâíà 
è êúì Áàëêàíà. Íà äîáðî 
ïèòèå è ïðèÿòíà êîìïà-
íèÿ, ñïîìåíèòå áúðçî ñå 
âðúùàò. Èñòîðèèòå îò ãî-
äèíèòå, ïðåêàðàíè â êà-
çàðìàòà è ìëàäåæêèòå 
ùóðîòèè íÿìàò êðàé. Îò 
äóìà íà äóìà, â ðàçãî-
ðåùåíèòå ñïîðîâå âðúõ 
âçåìà è ïîëèòèêàòà. Ïî-
ñëå è ïðîáëåìèòå íà ñå-
ëîòî è êîå íè ïðå÷è äà ñè 
íàïðàâèì æèâîòà ïî-ïî-
íîñèì, à æèâîòà - ïî-äî-
áðî ìÿñòî çà æèâååíå. 

Êîãàòî íà åäíî ìÿñòî 
ñå ñúáåðàò ðàçóìíè õî-
ðà, ìàêàð è ïèéíàëè, íà-
ìèðàò ðåøåíèå íà íàé-
ñëîæíèòå ïðîáëåìè. Òàêà 
ñòèãíàõìå äî ðàçáèðàíå-
òî, ÷å òðÿáâà äà ðàçðàáî-
òèì ïðîãðàìà çà ïî-äú-
ëúã ïåðèîä. Êàçàíî, ðå÷å-
íî, ñòîðåíî. Ïðîãðàìàòà 
å îáñúäåíà, ãîòîâà è ïðè-

åòà è õîðàòà çàïîçíàòè. 
Íàé-âàæíîòî çà íåéíîòî 
èçïúëíåíèå å òÿ äà áúäå: 
ïîäêðåïåíà îò Êìåòñòâî-
òî è Îáùèíàòà; äà ÿ ïðè-
åìàò õîðàòà è äà ó÷àñòâàò 
àêòèâíî çà èçïúëíåíèå 
íà çàäà÷èòå è ôèíàíñî-
âî ïîäñèãóðåíà. Ïúðâèòå 
äâå óñëîâèÿ ãè èìàõìå, 
íî ïàðèòå íå. Êàêâî äà 
ïðàâèì? Èçâèêàõìå íå-
âîëÿòà! Ïîìîãíàõìå ñè 
ñàìè. Ñúñòàâèõìå ñïè-
ñúê íà õîðàòà îò ñåëîòî 
è òåçè, êîèòî èìàò èìîò 
â Êèñèéñêîòî çåìëèùå. 
Îòêðèõìå, ÷å èìàìå ñïå-
öèàëèñòè ïî÷òè ïî âñè÷-
êè ñïåöèàëíîñòè: ñòðîè-
òåëíè ðàáîòíèöè, çèäà-
ðè, ìàçà÷è, ôàÿíñàäæèè, 
àðìàòóðèñòè, êîôðàæè-
ñòè, ñòðîèòåëíè òåõíèöè, 
áîÿäæèè, èíæåíåðè, ïå-
äàãîçè, ðåçáàðè, äúðâî-
äåëöè, õóäîæíèöè, ñêóëï-
òîðè, äèçàéíåðè, õîòåëè-
åðè, áèçíåñìåíè, çàíè-
ìàâàùè ñå ñ äúðâîäîáèâ, 
îáðàáîòêà íà æåëÿçî è 
äð. ñïåöèàëèñòè. Îñú-
ùåñòâèõìå ðàçãîâîðè ñ 
äàðèòåëè, ñ ðúêîâîäèòå-
ëè íà ôèðìè, ñ êóëòóð-
íè è ïðîñâåòíè èíñòèòó-
öèè, ÍÃÏÈ, ÑÓ “Ï. Ð. Ñëà-
âåéêîâ”, Ñïåöèàëèçèðà-
íèÿ ìóçåé çà ðåçáàðñêè 
è çîãðàôñêî èçêóñòâî è 

Ìèíèñòåðñòâîòî íà êóë-
òóðàòà. Âñè÷êè òåçè ïðî-
ôåñèîíàëèñòè, ôèðìè è 
êóëòóðíè èíñòèòóöèè óñ-
ïÿõìå äà ãè ïðèîáùèì êúì 
èçïúëíåíèå íà Ïðîãðà-
ìàòà. Öÿëîñòíàòà äåé-
íîñò ñå ðúêîâîäåøå îò 
Íàñòîÿòåëñòâîòî íà Íà-
ðîäíî ÷èòàëèùå “Ñúåäè-
íåíèå - 1933” è Êîìèñè-
ÿòà çà ðàçâèòèå íà ñåëî-
òî. Ðåçóëòàòèòå ñà íàëè-
öå. Êàêâî ìîæå äà âèäèòå 
â ñåëî Êèñèéöèòå:

- Òèï çàáåëåæèòåëíîñò: 
Ñåëî, çàîáèêîëåíî îò êðà-
ñèâà ïðèðîäà, êóëòóðà è 
òóðèçúì;

- Óíèêàëíîñò: Õîðàòà 
è íå íà ïîñëåäíî ìÿñòî 
ãëåäêàòà êúì Áàëêàíà è 
áëèçîñòòà äî âúçðîæäåí-
ñêà Òðÿâíà;

- Çà êîãî å ïîäõîäÿùî: 
Çà õîðàòà, êîèòî òúðñÿò 
ïðèðîäàòà, êîÿòî å èçâúí 
ìàòåðèàëíîòî. Çà âñåêè 
ãîñò, ñ îòâîðåíî ñúðöå è 
ìàëêî àâàíòþðèçúì;

- Íà êîãî íÿìà äà ìó õà-
ðåñà: Íà ëþáèòåëèòå íà 
ïî-çðåëèùíè è êîìåðñè-
àëíè äåñòèíàöèè;

- Êîëêî å äàëå÷: Íà 3 
êì. îò Öåíòúðà íà Òðÿâíà;

- Êàê ñå ñòèãà äî ñåëîòî: 
Êàòî èçëåçåòå îò Òðÿâíà 
ïî ïúòÿ çà ñ. ×åðíîâðúõ 
ñå îòáèâàòå â ëÿâî è íà-

ñðåùà å ñåëîòî. Âòîðè-
ÿò ïîäõîä å îò Äîìà çà 
âúçðàñòíè õîðà, ïîêðàé 
ìàãàçèíà çà õðàíèòåëíè 
ñòîêè, ïî ñòðúìíàòà óëèöà 
íàãîðå. Íà 200 ì. ñà ïúð-
âèòå êúùè. Àðõèòåêòóð-
íèòå è óêàçàòåëíè çíàöè 
ñà äîñòàòú÷íî ÿñíè;

- Êîãà äà îòèäåì: Ïî 
âñÿêî âðåìå íà ãîäèíà-
òà, ïðåç äåíÿ èëè ïðåç 
íîùòà (äîáðå îñâåòåíî). 
Âñåêè ñåçîí èìà ñâîÿòà 
êðàñîòà;

- Ñ êàêâî äà îòèäåì: 
Íÿìà îáùåñòâåí òðàíñ-
ïîðò. Äî ñåëîòî ñå õîäè 
ïåø, ñ ëåê àâòîìîáèë èëè 
ñ ìèêðîáóñ;

- Çà êîëêî äíè: Äîéäå-
òå ëè, ùå âè ñå ïîèñêà äà 
ïîâòîðèòå. Àêî ñòå â ñå-
ëîòî - çà ÷àñ, àêî èñêàòå 
äà ðàçãëåäàòå çåìëèùåòî 
íà ñåëîòî, ñúñ çâó÷íèòå 
èìåíà íà ìåñòíîñòè, ùå 
âè òðÿáâàò îò 4 äî 6 ÷àñà;

- GSM ïîêðèòèå: Äîáðî;

- Ïîùåíñêè êîä: 5365;
- Íàäìîðñêà âèñî÷è-

íà: îò 500 äî 699 ì;
- Ãåîãð. øèðèíà: 

42.8833351;
- Ãåîãð. Äúëæèíà: 

25.500000;
- Êàêâî ìîæå äà âè-

äèòå: 
• áðîíçîâà ôèãóðà 

“Ìîì÷å ñ ãúëúáè”
• àðõèòåêòóðíè óêà-

çàòåëíè çíàöè - áåñåäêè
• êàìåííè ïëàñòèêè
• äúðâîïëàñòèêè
• ñòåíîïèñè
• ñåëñêè ãåðàí, èçãðà-

äåí ïðåäè 200 ã., ñåãà 
âúçñòàíîâåí

• ñãðàäàòà íà ×èòàëè-
ùå “Ñúåäèíåíèå - 1933”

• Áàëêàíúò ñðåùó âàñ 
ñ âúðõîâåòå

Çàïîâÿäàéòå, çà äà 
óñåòèòå íåïîâòî-
ðèìàòà àòìîñôåðà 
è çàïîìíèòå ñ äî-
áðî  ñ. Êèñèéöèòå!

ïðîäúëæåíèå îò ñòð.3

ÈÌÀËÎ ÅÄÍÎ ÂÐÅÌÅ...
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ÑÅËÎ ÊÈÑÈÉÖÈÒÅ

ÓËÈÖÈÒÅ Â ÑÅËÎ ÊÈÑÈÉÖÈÒÅ

Преди 40 милиона 
години днешно Тре-
вненско е било море. 
След разместване на 
земните пластове, во-
дата се оттегля и из-
растват очертанията 
на днешния Балкан. 
Гъстите гори, тучните  

пасищата, многоброй-
ните ручеи, потоци и 
рекички, богатството 
от дивеч и гостопри-
емните пещери пред-
лагали благоприятни 
за това време условия 
за живот. По тези зе-
ми са властвали тра-
ките, римляните, го-
тите, византийците, а 
по-късно – турските 
племена.
Трябва да се признае, 

че състоянието на из-
точниците не позво-
лява в настоящия мо-
мент със сигурност да 
бъде посочено време-
то на възникване на с. 
Кисийците. Послед-
ните спомени и леген-
ди, които достигат до 
нас, са от времето на 
заробването ни от тур-
ците през 1396 г.
Тогава хората упла-

шени потърсили спа-
сение в дебрите на Бал-
кана. Дошли на непо-
знати за тях места, те 
създавали селища и 
се установявали в тях, 
като слагали името на 
главата на семейство-
то, което първо създа-
ло свой дом.
За разлика от други-

те села в района, с. Ки-
сийците не носи име-
то на човек. От разка-
зите на Гана Манева 
/93 годишна жителка 
на селото/ и спомени-
те на бащата на Ман-
чо Тотев научавамe, че 

бягайки от турското 
насилие, група хора 
от Търновския край се 
заселват в тази част на 
балкана - Стара пла-
нина. Търсейки под-
ходящо място за жи-
веене, последовател-
но, но краткотрайно 
преминават през мест-
ностите: Дебелия рът, 
Костова бахчия, Бос-
таните и Сухата река. 
В тези местности и се-
га хората имат имоти, 
което е доказателство, 
че идващите от Тър-
новския край са ми-
нали  през тези места, 
докато окончателно и 
трайно се заселват къ-
дето е сегашното село. 
Харесали мястото, за-
щото имало вода, би-
ло слънчево с плодо-
родна почва.
В спор къде да бъде 

центъра на селото, въз-
никнали различия, и 
хората се сбили с ке-
сиите, в които носе-
ли монети. Започна-
ли крамоли, сбива-
ния - срамни работи 
от опакото на нашия 
народен характер. От-
тогава, та до сега, чети-
рите махали не нами-
рат сговор. След като 
не постигнали съгла-
сие, едно от семейства-
та се заселва в района 
на махала Бръмбари-
те, второ – в Караива-
ница, трето – в Сред-
ната махала, а много 
по-късно се появява и 
Мерата. Така четири-
те махали стават оп-
орни точки на с. Ки-
сийците, което носи 
името си от сбиване-
то на хората с кесиите, 
пълни с монети.
От преданията на 

старите хора, които 
са минали през мно-
го поколения и са стиг-

през Средна махала 
към долния мост на 
същото дере и изли-
за на Мерата.
Разглеждайки тези 

две улици, в самия за-
вой на уличните плат-
на се забелязва разши-
рение и постепенно 
тази ширина се уве-
личава по външната 
страна на кривата. На 
тези места се образуват 
площадки (кръстови-
ща), от които започ-
ват нови шест улици.
Поради профила на 

терена и големината 
на селото, е избегната 
дългата и права ули-
ца, която обезличава 
архитектурата и умо-
рява очите. В Кисий-
ците улицата предла-
га обединен силует на 
застрояване. Сгради-
те не са скачени ед-
на до друга, а имоти-
те са съединени чрез 
дуварите. По този на-
чин имат общ обеди-
нен архитектурен об-
лик, но не се получа-
ва монотонност, защо-
то всяка къща, плев-
ня, дувар има собст-
вен пластичен образ. 
Има органична връзка 
на улиците към чети-
рите махали с дерето 
и правилното използ-
ване на теренната кон-
фигурация за отвеж-
дане на дъждовните и 
замърсени води.
Улицата не е дело на 

един майстор. Тя се 
оформя постепенно 
и е резултат на дей-
ността на много поко-
ления, които са доп-
ринесли с нещо, за да 
се получи един архи-
тектурен обем от къ-
щи. Всяка една от ос-
емте улички в селото 
свързва хората по си-
лата на трайните дъл-

голетни традиции от 
векове. Без да са раз-
бирали от етапите за 
развитие на селището, 
хората са определи-
ли точно къде да бъ-
дат разположени как-
то пътищата и улиците, 
така и къщите, както 
стопанските построй-
ки, така и дворовете, 
както нивите, така и 
градините. За къщите 
са определили мест-
ност с южно изложе-
ние, за улиците са из-
брани преди всичко 
стръмни участъци от 
местността. Само три 
улички са по хоризон-
тала на местността.
Калните и черни пъ-

тища, изровени от дъ-
ждове и каруци, от ко-
пита на животни, кри-
воличат между стре-
хите, събрали около 
себе си труда и жи-
вота на хората. Запо-
чнали като път, ули-
ците завършват като 
пътеки, загубени сред 
гъстата шума на габ-
рови дървета букаци. 
Така те дават илюзия 
за една безкрайност, 
която няма стигане.
По тези пътеки и 

пътища, а сега ули-
ци, вероятно са ми-
навали Римски леги-
они, българските вой-
ски през 1190 г., кога-
то разбиват войските 
на византийския им-
ператор Исак Ангел в 
Тревненския проход.
По тези места са ми-

нали и четниците на 
Капитан Дядо Нико-
ла през 1856 г. и кър-
джалиите, готови да 
разграбят богатствата 
на Трявна през 1798 г. 
Щабът на Фъзла паша 
- турски военачалник, 
бил в къщата на Сте-
фан Цанев, а войските 
му готови да опожа-
рят Трявна през 1876 
г. А последният исто-
рически марш по те-
зи пътища, наречени 
днес, улици е на Све-
тополк Мирски, чии-
то дружини бързали 

Първите заселници 
заемат най-благопри-
ятните места и обра-
зуват опорните точки 
на бъдещото село. Те се 
установяват на четири 
места близо като раз-
стояние едно до дру-
го. Постепенно си по-
строяват къщи и око-
ло тях се заселват дру-
ги семейства. По то-
зи начин вероятно се 
формират днешните 
махали Мерата, Бръм-
барите, Средна маха-
ла и Караиваница. С 
оглед на социалните 
семейни и махленски 
отношения, към тях 
се проправят пъте-
ки, после пътища и 
накрая улици, които 
и днес правят впечат-
ление със своето обе-
динено строителство. 
Следователно опорни-
те точки на бъдещи-
те улици са били че-
тирите махали. Тези 
точки, които опреде-
лят улиците, с време-
то претърпяват коре-
кция от профилите на 
терена, строежите и 
естественото оттичане 
на дъждовните води. 
В съответствие с това, 
преобладаващо значе-
ние се дава на жили-
щето. Така се появя-
ват пътеките, пътят и 
улицата до всяка ед-
на махала.
В селото е очерта-

на една надлъжна ос-
новна улица, изцяло 
подчинена на конфи-
гурацията на терена. 
Тя започва от Мерата 
, минава през моста 
над дерето до Бръм-
барската чешма, Чи-
талището и свършва 
до къщите на Иван и 
Митьо Малчеви. Вто-
ра улица започва от 
Читалището, минава 

нали до нас, се смята 
за вярно как е възник-
нало селото.
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да освободят Трявна 
от турците и прохода 
на връх Бедек. По те-
зи улици са минали и 
младежите от селото, 
участвали в четири-
те войни, които Бъл-
гария води - Балкан-
ската, Междусъюзни-
ческата, Първата и Вто-
рата световни войни.
От разказа на възраст-

ните хора научаваме, 
че улиците започнали 
да се правят с камък 
- калдъръм по време-
то на правителството 
на Александър Стам-
болийски, министър-
председател на Бълга-
рия, който със закон 
въвежда трудовата по-
винност. Майсторлъкът 
и трудолюбието на се-
ляните от Кисийците 
впечатлява с това, че с 
калдъръм са постлали 
улиците и пътищата 
чак до местността Ръ-
та и до с. Добревци. 
Те вадят камъните и 
ги нареждат така со-
лидно, че и до днес не 
помръдват тези кал-
дъръмени улици. Сега 
са обрасли с треви и 
буренаци, защото ни-
кой не върви по тях с 
каруци. Няма крави, 
няма волове... И коне-
те са на изчезване.
За да са здрави ули-

ците, трябват не само 
подбрани камъни, кои-
то да не мръзнат, но 
и добри и мераклии 
майстори, които с же-
лание и в перспектива 
мислят за развитието 
на селото. Иван Бъчва-
ров застава начело на 
група младежи, които 
увличат и останали-
те селяни в направата 
калдъръма на улици-
те. Те не искат да газят 
кал и да дишат прахо-
ляк, трябва им здрав 
път за каруците. Те се 
организират в ранна 
пролет, обединяват се 
в бригади и съзнател-
но, с доброволен труд, 
метър по метър, годи-
на след година, правят 
своите каменни пъти-
ща. Този калдъръм е 
истинско чудо. Това е 
вид каменна настил-
ка от грубо очукани 

камъни, които се на-
реждат ръчно, плътно 
един до друг с равна-
та страна нагоре, вър-
ху основа от 10- 15 см. 
пясък, който изпъл-
ва и междинните (фу-
гите) между камъни-
те. След намокряне и 
трамбоване, настил-
ката е готова за дви-
жение по нея.
Сега калдъръмът е 

изхабен, изкъртен, но 
там където има запа-
зени участъци от него, 
напомня на сегашни-
те поколения какви са 
били улиците, как са 
живели хората. Макар 
и изтъркани, покри-
ти с треви и бурени, 
минавайки по тях, чо-
век може да усети сел-
ския живот от мина-
лото, да чуе тракане-
то на колелата на ка-
руците, чаткането на 
копитата на конете и 
воловете. Калдъръме-
ната улица е една въл-
нуваща гледка. Не са-
мо, защото е път, но 
защото оформя улич-
ния пейзаж с улична-
та архитектура.
Калдъръмът от къ-

щата на Цаньо Дра-
гошинов до дома на 
Данка Грозева е най-
запазеният в селото. 
Той е нареден така, че 
по средата на улица-
та се оформя улей, по 
който изтича водата 
след дъждовете и то-
пенето на снеговете. 
Пред къщата на семей-
ство Денкови тази во-
да се отбива в канав-
ка, която продължа-
ва до къщата на Ивай-
ла и отива в дерето. 
Оформеният улей от 
калдъръм по средата 
на улицата във вид на 
права линия, марки-
ра силуетите на къщи-
те от двете страни на 
улицата с онази кра-
сота, която превзема 
очите и показва после-
дователно художестве-
ните възможности на 
майсторите, правили 
калдъръма и къщите.
Каменните зидове, 

които определят очер-
танията и големината 
на жилищния двор, 

са особено характерни 
за кисийските улици. 
Те следват наклона на 
терена на стръмните 
улици, а това още по-
силно въздейства на 
минаващите по тях. 
Вървейки по този стръ-
мен калдъръм, човек 
остава с впечатление-
то, че той е създаден 
именно за тази улица 
и е в унисон с камен-
ните зидове, очерта-
ващи двора на къщата 
на Драгошин Иванов. 
Каменните дувари 

и калдъръма забит в 
земята , те кара да ос-
ъзнаеш, че камъкът не 
е просто материал, а 
символ – знак от ми-
налото. Макар и за-
бит в земята, обрасъл 
в трева, неговото тяло 
е памет – една студена, 
но жива книга на чо-
вешкото присъствие. 
То дава информация 
за ръката , която го е 
обработвала, за цел-
та на улицата, за пре-
вратностите на време-
то и движението на 
поколенията напред. 
В миналото по тази 
калдъръмена уличка 
са преминавали най-
малко по триста чове-
ка на ден, а днес по-
малко от десет, но това 
не пречи да храни въ-
ображението ми. Ръ-
цете, които са нареди-
ли калдъръма, отдавна 
ги няма, но той про-
дължава да напомня 
за тях.
Тези запазени кал-

дъръмени улици, имат 
свой неповторим об-
лик, който не е натрап-
чив, но те кара да го 
обикнеш, да му се от-
дадеш изцяло. Те не 
стряскат, а привличат 
със своята тишина и 
природа. Така вероят-
но е винаги, когато чо-
векът, природата и ис-
торията са събрани в 
една прегръдка.
Калдъръмът по ули-

ците съществува до 1974 
г. Тогава започва ас-
фалтирането им. 

ÊÚÙÈÒÅ ÍÀ ÑÅËÎ ÊÈÑÈÉÖÈÒÅ
Жилището е същест-

вен белег, който дава 
важна информация 
за приноса на кисий-
чанина в създаването 
на „свой“ семеен дом, 
който показва родо-
вата приемственост 
и памет. 
Само с няколко раз-

ходки по улиците на 
селото без човек да е 
специалист, ще забе-
лежи няколко прин-
ципа на разположе-
ние на къщите. При 
първия от тях къщата 
е разположена навътре 
в дворното простран-
ство. Главната фасада, 
лицето на жилище-
то е ориентирано към 
входната врата, чрез 
която се осъществя-
ва връзката с улицата. 
При втория прин-

цип къщата е съобра-
зена с конкретните те-
ренни условия. Къща-
та най-често е разпо-
ложена върху най-ви-
соката и най-слънче-
вата част от дворното 
пространство, а сто-
панските постройки 
по-ниско, но най-бли-
зо до нея. 
При третия принцип 

за Кисийците не е ха-
рактерно  сключеното 
застрояване на къщите, 
т.е. „на калкан“. Жи-
лищната сграда, сто-
панската постройка и 
дуварите към тях оф-
ормят архитектурата 
на застроената част съ-
образно конфигураци-
ята на улицата. 
Освен горните прин-

ципи на разположе-
ние на къщите, веро-
ятно в селото е имало 
изградени приземни 
дървени и талпени къ-
щи. Приземната къща 
отдолу е иззидана от 
здрав камък до ниво-
то на терена, а отго-
ре, направена от дър-
во и покрита с дъски. 
За под на тези къщи е 
служел самият терен 
и стените са започва-
ли да се изграждат от 
това ниво. Къщата на 
Тодор Цанев е обра-

зец за талпена къща. 
Приземието ѝ е от де-
бели каменни зидове, 
а етажът от дървени 
талпи. Това може да 
се види и днес на ед-
на от стените, запазе-
на в първоначалния 
си вид с едно малко 
прозорче. От вътреш-
ната страна тя е изма-
зана с плетня и кал, а 
останалите стени по-
късно са иззидани с 
кирпич.
Изграждането на 

собствено жилище е 
важен момент на всеки 
човек, както в мина-
лото, така и сега. То-
ва е знак за зрялост и 
готовност на мъжа да 
бъде глава на семей-
ството. Притежаване-
то на имот се оценява 
по достойнство. „Имо-
тът е живот“, „Дето е 
имотът, там е душа-
та“ - това са послови-
ци, често повтаряни 
от възрастните хора 
в селото. Това е крас-
норечиво доказател-
ство за отношението 
на кисийчанина към 
къщата. Затова той е 
отделял изключител-
но голямо внимание за 
избора на място, вър-
ху което ще се изгра-
ди новият дом. 
Знаели са общите 

представи и вярва-
ния, които опреде-
лят неподходящи-
те за строеж места в 
рамките на селищна-
та територия. Това са 
труднодостъпни, сен-
чести, усойни и нехи-
гиенични места, сино-
ри и гробища. На та-
кива места няма по-
строена къща, което 
показва, че са спазвани 
тези изисквания. Въз-
растните жени разказ-
ват, че от незапомне-
ни времена при започ-
ване строителство на 
къща, при поставяне 
на основните камъни 
– темелите, присъст-
ват само мъже. Първа-
та копка се прави от 
най-възрастния мъж 
в семейството или от 
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* “ÑÎÁÀ“ Ñ “ÄÆÀÌÀË“

Това е второто поме-
щение, което се създа-
ва в жилището. „Джа-
малът“ е зидана ото-
плителна печка, оф-
ормена грижливо като 
обем и отделена леко 
от стената на „собата“. 
„Соба“ е разположена 
винаги до помещение-
то с огнището, но не 
винаги в него има зи-
дана печка (джамал). 
Когато има такава – по-
мещението се използ-
ва целогодишно. За да 

се осветяват и „соба-
та“ и „къщи“, в поме-
щението с огнището 
между тях, се прави 
малко прозорче, пред-
назначено за газената 
лампа. „Собата“ винаги 
е просторна и светла. 
Тя служи за спалня на 
младите, дневна поня-
кога или за приемна 
на по – важни гости. 
Възрастните хора в се-
мейството продължа-
ват да спят в „къщи“. 
Пространството на со-

бъдещия стопанин, а 
понякога и от главния 
майстор. 
След определяне на 

мястото и слагането на 
основите на къщата, 
започва изграждане-
то на външните при-
земни и етажни сте-
ни. Най-разпростра-
нената къща в селото 
включва две нива – при-
земен долен и жили-
щен горен етаж. При-
земието се изгражда с 
масивни каменни зи-
дове, достигащи 60-80 
см дебелина. В зави-
симост от профила на 
терена, отделните при-
земни стени са с раз-
лична височина. Раз-
мерът на приземието 
зависи от броя на по-
мещенията. В къщите 
на селото в приземи-
ето преобладават две 
помещения. След ка-
то се оформи призе-
мието, започва строи-
телството на жилищ-
ния етаж. В някои къ-
щи етажните стени са 
изградени от камък с 
дървена конструкция. 
При изграждането на 
къщата са се спазвали 
добрият тон и добрите 
взаимоотношения със 
съседите, затова вра-
тите и прозорците се 
поставяли да гледат 
към улиците или дво-
ра, а не към двора на 
комшиите. 
Покривите на къщите 

в селото са четирикат-
ни. Изграждането им 
се отбелязва с обичай 
(викане, дар за къщата 
и майстора). Основни 
моменти в обичая са: 
поставяне на дървен 
кръст върху покривната 
конструкция, дарява-
не, окачване на дарове 
върху кръста – пода-
рени от съседи, род-
нини на стопанина и 
съвместна трапеза. За 
отбелязване е, че при 
строителството на къ-
щата вземат участие и 
помагат кой с какво-
то може, не само ком-
шиите, а почти цяло-
то село. 
Стенните долапи, 

вратите и таваните об-

разуват неподвижна-
та част на вътрешната 
архитектура. Това да-
ва всички възможнос-
ти едно и също поме-
щение да се оформя с 
по-малки и по-големи 
подвижни предмети 
на уредбата – мебели, 
миндери, тъкани черги 
и покривки и други. 
Целият облик на ин-
териора има прими-
тивен характер, което 
не означава слабо ар-
хитектурно въздейст-
вие. Майсторите и сто-
паните са обръщали 
особено внимание на 
издържаните пропор-
ции. В това село сто-
панинът на къщата не 
разхищава средствата 
си за украса. Въпреки 
това вътрешната уред-
ба не е бедна. Това се 
постига по естествен 
начин, без безразбор-
но влагане на сред-
ства. Уредбата в по-
вечето къщи пости-
га напълно главната 
си цел – удобство, спо-
койствие, сигурност, 
топлота, интимност и 
настроение. Това на-
строение е постигнато 
още в двора, цветята, 
саксиите, овошките и 
външната архитекту-
ра на къщите. 
Основните помеще-

ния ясно са очертани 
във външната архитек-
тура и се отразяват във 
всички фасади, което 
личи от рамките на са-
мите прозорци – ня-
кои  от тях с плъзга-
щи се отвътре капаци. 
Вътрешната уредба 

на къщата в селото е 
интересна и с огни-
щето си, което е част 
от жилището. Освен 
декоративно въздейст-
вие, то има и практи-
ческо предназначение. 
В първите къщи, по-
строени в ранните го-
дини, огнището се на-
мира в средата на по-
мещението. С разви-
тието на селището, то 
се премества до една 
от стените на стаята. 
Огнището е устойчи-
ва и постоянна част на 
жилището. То е центъ-

рът на семейния жи-
вот. Подът на огнището 
е с десетина сантиме-
тра по-висок от пода 
на помещението. Той 
е огнеупорен, застлан 
с тухли, каменни пло-
чи или пласт глинена 
мазилка. Поставя се в 
един от външните ъгли 
на помещението „къ-
ща” до стената, която 
го отделя от „собата“. 
Над огнището е оф-
ормен навес, на кой-
то майсторът отделя 
специално внимание. 
Неговото предназна-
чение е да събира ди-
ма от горящия в огни-
щето огън. Огнище-
то е обемисто, голя-
мо и доминира в по-
мещението. Навесът 
е висок до отвора на 
комина. В кисийска-
та къща съществуват 
и „нишите“. Те се из-
граждат или от една-
та, или от двете стра-
ни на огнището. 
Огнището със своя 

обем, материали и де-
коративно разработване 
на приспособлението 
за отвеждане на дима, 
както и с оформяне на 
стената, на която е по-
ставено, с ниша и до-
лапи, създава топли-
на и уют. Огнището, 
има значение не са-
мо като източник на 
топлина и светлина, 
но и като обект, без 
който редица обичаи, 
обреди и традиции, 
календарни и семей-
ни празници, биха се 
обезсмислили. Огънят 
в огнището определя 
дома като обитаем, от-
пъжда злите сили ка-
то се явява непреодо-
лима граница за тях. 
Той придава святост и 
неприкосновеност на 
дома. Огънят е главно-
то предпазващо сред-
ство срещу болести и 
епидемии. 
В далечното мина-

ло огнището е има-
ло три функции – за 
приготвяне на храна, 
за отопление и за ос-
ветление. Първите две 
функции запазват свое-
то предназначение в 

с. Кисийците до 1960 
г, третата му функция 
отпада още през къс-
ното Възраждане, за-
щото се слага началото 
на осветителната сис-
тема от боринарници, 
лоенчета, газеничета, 
лампи и фенери, а след 
1947 г. навлиза елек-
трическото осветле-
ние в домовете.
Принадлежности-

те, свързани с огни-
щето, са поставени не-
посредствено до него 
– машата, изправени-
ят ръжен, пиростия-
та – обърната или за-
качена и други.
Помещението „КЪ-

ЩИ“ е първото прос-
транство, което се об-
разува в кисийската 
къща. То обхваща ог-
нището, а понякога и 
пещта, която излиза с 
еркер извън околни-
те стени на сградата. 
Тук се приготвя хра-
ната, тук става месе-
нето, втасването и пе-
ченето на хляба. "Къ-
щи“ е жилищно поме-
щение, в което се из-
вършва домакинската 
работа, свързана с все-
кидневното съществу-
ване на семейството. В 
него преобладава бе-
лият цвят на стените. 
На фона на тази белота 
изпъкват тъмнокафя-
вите дървени плоско-
сти на стенните дола-
пи, полиците и водни-
ка – други елементи в 
жилищното помеще-
ние. Водникът се раз-

полага там, където е 
огнището. Върху ед-
на от стените е закре-
пена дъска или са за-
бити дървени клино-
ве, върху които се по-
ставят или окачват съ-
дове с вода. Водникът 
винаги е обединен с 
полици, върху които 
са наредени съдове за 
всекидневна употреба. 
Набавянето на вода е 
задължение на жената 
вкъщи. Отдавна тра-
диция в селото е би-
ла, невестата след ка-
то пристъпи прага на 
семейната къща, да се 
поклони на огнище-
то и на водника. По-
явата му е свързана с 
липсата на водопро-
водна мрежа в мина-
лото и необходимост-
та да има вода вкъщи 
за пиене и разливане. 
Стенните долапи се 

разполагат върху сте-
ната на помещението, 
в което се намира ог-
нището. Използват се 
за съхранение на про-
дукти.
Полиците (рафто-

ве, лавици) се поста-
вят по дължината на 
вътрешната стена, на 
около 40 см. Под та-
вана. Това са обрабо-
тени дъски, чиято те-
жест се поема от про-
филирани подпорки 
или забити в стената 
дървени клинове. Вър-
ху полиците се поста-
вя представителна по-
къщнина, която не се 
използва всекидневно.
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бата е оформено с ка-
мината т.е. ДЖАМА-
ЛА, стенните долапи, 
тавана и пода, който е 
от дъски. Стенните до-
лапи са разположение 
на цялата една или две 
стени и са разделени 
хоризонтално и вер-
тикално на рафтове. 
Използват се за под-
реждане на черги, дре-
хи и бельо.
Мястото на зидана-

та печка се определя 
от разположението на 
огнището. Почти във 
всяка кисийска къща в 
помещението „Соба“ 
има джамал. Иззиж-
дането на това отоп-
лително тяло е слож-
на работа. Тя се въз-
лага на най-добрите 
майстори. От майсто-
ра зависи как ще се 

отоплява собата. 
Постоянен елемент 

на „собата“ е ОДЪРА 
направен от дъски и 
повдигнат 15 – 20 см. 
от пода, застлан от тъ-
кани черги. МИНДЕ-
РЪТ е направен също 
от дъски, но по – висок 
– повдигнат от пода 
45 см. Той се използ-
ва за сядане. И ОДЪ-
РЪТ, и МИНДЕРЪТ се 
разполагат най-често 
до стената, на която са 
прозорците.
Характерно за „соба-

та“ в кисийската къща 
е наличието на двой-
ка прозорци на една 
или на две стени. Те са 
двукрили, еднокатни 
и се отварят навън. На-
правени са с дървени 
или железни пръти и 
решетки или капаци.

* ÊÈËÅÐÚÒ

* ×ÅÐÄÀÊ

Килерът е тясно и 
неосветено простран-
ство. Характерен белег 
на килера е, че вина-
ги е неотопляем. Не-
гови основни функции 

е да съхранява най – 
различни хранител-
ни продукти. В него 
понякога семейството 
си пази дрехи, а също 
черги и завивки.

ЧЕРДАКЪТ липс-
ва в кисийската къща. 
В почти всички къщи 

в Кисийците е имало 
икона. Иконата е ви-
наги в ъгъла на източ-
ната страна на „соба-
та“ и „къщи“ - поме-
щенията с огнището. 
В тези къщи стопан-
ките са искали ико-
ната да изразява свя-
тост, да излъчва незем-
на красота, благост и 
нравствена чистота. Тя 
трябва да извиква ре-
лигиозни чувства, да 
възнася душата от зе-
мята към небето. В то-
зи стил са работили 
тревненските зогра-
фи, така че не е било 
трудно да си поръчат 
и да им бъдат израбо-
тени (изографисани) 
такива икони, какви-
то искат.
Човек дори да не е 

роден в това село, ко-

гато го посети, с пре-
клонение и в захлас, 
се любува на оцеле-
лите стари къщи; на 
улицата с калдъръма; 
на изгледа към било-
то на Стара планина; 
на зеленината около с. 
Кисийците. А за ро-
дения и отрасъл тук, 
завинаги е останало в 
съзнанието и в сърце-
то му като нещо, което 
го няма нийде по дру-
гите селища – калдъ-
ръмът, тези плочести 
покриви, тези камен-
ни зидарии, направени 
под отвес, тези криво-
личещи улици и бли-
зостта на гората, об-
гърнала като в пазва 
селото. 
В съвременното жи-

лище навлиза циви-
лизацията, имаща за 
цел да направи живата 
по-лек, по-удобен, по-
целенасочен. Проме-

ня се предназначение-
то на къщите, като се 
разпада патриархал-
ното семейство. Мла-
дите искат да живеят 
в своя нов свят: ком-
пютъра, интернет, ци-
фрова телевизия и мо-
билния телефон. Стро-
ителството на къщи 
през последните десе-
тилетия се тласка към 
модерното в добрия и 
лошия смисъл на то-
ва понятие. В тях ве-
че го няма огнището, 
но се появява камина-
та и печката на нафта, 
ток и газ, на пилети 
и какво ли  не. Няма 
ги миндерите и сан-
дъците, но се появяват 
гардероба и леглото, 
столовете и фотьойли-
те. Няма помещения 
за животните в призе-
мието на къщата, но 

се появяват отделни 
сгради за тях.
В тези нови къщи и 

помен няма от възрож-
денската архитектура. 
Няма тази уютност и 
топлина. В същото вре-
ме новата къща е удоб-
на за стопаните, кои-
то живеят в нов ди-
намичен ХХІ -ви век.
Богатата природа, 

еднаквите природ-
ни условия, еднаква-
та историческа съдба, 
наличността на дос-
татъчно дървен мате-
риал и камък, по-къс-
но на цимент, тухли 
и керемиди, доприна-
сят за изграждането 
на къщи близки една 
до друга, но от разли-
чен тип. Въпреки то-
ва се спазва и отразя-
ва една и съща линия 
в развитие на селото.

ÍÀÈÌÅÍÎÂÀÍÈß ÍÀ ÌÅÑÒÍÎÑÒÈ
Във физико - гео-

графско отношение 
тревненският район, 
към който е и земли-
щето на село Кисий-
ците, спада към Пред-
балкана на Средна Ста-
ра планина. Главни-
ят отводнителен из-
точник е Тревненска-
та река. Районът му е 
с набразден релеф и 
с голямо разнообра-
зие на земни форми, 
което обяснява нали-
чието на много имена 
на местности.
Землището на се-

лото е пълно с име-
на на местности. Ко-
га са поставени, кой 
ги е произнесъл пръв 
- не успях да открия, 
въпреки разговорите 
ми с най - възрастни-
те хора в Кисийците. 
Сигурно много от тях 
идват от древността, 
от времето когато за 
пръв път се заселват 
хора в тези земи. Не ще 
и съмнение, че всичко 
наоколо е кръщавано, 
когато са били кръща-
вани билките и цве-
тята. Без суета и без 
божия намеса, както 

пише Стефан Продев.
И в часовете за почив-

ка или вечер събрани 
край общия огън, из-
мисляли имена и пря-
кори на всичко около 
себе си, които са ва-
лидни и до днес. Вре-
мето разбира се нана-
сяло своите поправки, 
но корените оставали 
и затова землището в 
този район е пълно със 
звукови прелести, кои-
то са живи и до днес, 
и до днес вълнуват.
Землището на с. Ки-

сийците е пълно с име-
на на местности, чия-
то яснота и точност не 
създава никакви труд-
ности. Тук няма нищо 
сложно и са без вся-
какви тайни. Вирове, 
долове, баири и мест-
ности са получили тол-
кова определени име-
на, че и най-богатото 
въображение не може 
да им предаде нещо 
по-особено.
Те просто са легна-

ли на терена. Всичко в 
тях е не само конкрет-
но, но и реално и от-
говаря на действител-
ността. Хълма Елова 

могила, Малката мо-
гила, Гръбнака, Трапа, 
Усойната —лепват на 
езика. Изброяването 
става дълго, но не би-
ва да се отминават та-
кива точни попадения 
като: Припека, Дъл-
гата поляна, Могил-
ките, Лещака, Ливада-
та, чиито наименова-
ния са неповторими. 
А има и такива, съв-
сем лични наимено-
вания като: Драган-
чена кория, Донков 
трап, Дядо Ильов и 
Кольов вир, Костова 
бахчия и др. подобни, 
които са неотделими 
от конкретни човеш-
ки съдби. Оказва се, че 
тези имена са толкова 
дълбоко вкоренени в 
живота на селището, 
че всяко невнимател-
но докосване ще ги на-
рани непоправимо. За 
разлика от гр. Тряв-
на, където имената на 
улиците се променят 
в зависимост от поли-
тиката, в землището 
на селото тези име-
на се пазят ревниво. 
Дори и най-тежки-
те бури, които прео-
бръщат живота нао-
паки, не могат да ги 
променят. В тревнен-
ския край живота до-
казва, че селата и хо-
рата умират, но име-
ната на местностите 
остават завинаги. Те са 
все така живи и мла-
ди, както са се роди-
ли някога.
Местните названия 

в географско отноше-
ние, могат да се раз-
делят на няколко по-
дгрупи:

1. Названия, които 
означават географски 
обекти - Ръта, Тръна, 
Гръбнака, Плочите, 
Друма.

2. Названия, отра-
зяващи простран-
ствени белези - Ли-
вадките, Нивището, 
Елова могила, Дъл-
гата поляна,Малката 
могила.

3. Названия, свърза-
ни с животни - Язови 
дупки

4. Названия, свърза-
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ни с природни явле-
ния - Усойната, При-
пека.

5. Названия, свърза-
ни с производствена 
дейност - Копака, Ба-
хчиите Ливадата, Ни-
вището, Градинището. 

6. Названия, произ-
лизащи от оръдията 
на материалната кул-
тура - Воденицата.

7. Названия, произти-
чащи от собствеността 
на дадения имот - Ко-
стова бахчия, Данови 
цери, Драганчена ко-
рия, Стоянови приса-

ди, Дапков трап и др.
8. Названия, свързани 

с други обекти - Пони-
ка, Крачоля, Влайка, 
Джурулка, Орници-
те, Киселницата, Са-
дина, Хармани.
Тези имена на мест-

ности се намират в ра-
йон с граници: 
на Изток-Земли-

щето на с.Черновръх 
и с.М.Станчевци;на За-
пад с границата със 
с. Добревци;на Север 

– с.Томчевци;на Юг -с 
река Тревненска.

Младежите от селото 
често посещавали ор-
ганизираните празни-
ци, вечеринки, седян-
ки и хора в съседните 
села - Керени, Добре-
вци, Поповци. На връ-
щане от с. Керени, от 
една вечеринка, те ре-
шават да си построят 
малък салон, където 
да се събират и весе-
лят. Групата била от 
десетина младежи 
на възраст от 20 - 25 
години, а годината е 
1933 г. - месец януари. 
Те гостували на свой 
приятел от Керени по 
време на Януарските 
празници. А вечерта 
посетили вечеринка, 
подготвена от младе-
жите и учениците от 
селото.
По своя инициатива 

те свикват събрание в 
с. Кисийците, на кое-
то се взема решение за 
построяване на сгра-
да - читалищен салон. 
След дълги препирни 
присъстващите „каза-
ха, нека и това да ста-
не в наше село, поне-
же то е много близо 
до гр. Трявна, а е мно-
го изостанало село от 
другите, нека се по-
въздигне и повдигне 
културно народа, по-
неже той е привикнал 
само на работа, а кни-
га не знае да чете, по-
неже няма къде да на-
мери, като не излиза 
от къщи навън.“ То-

ва е записал в Лето-
писната книга на чи-
талището Митьо Три-
фонов Петров  (баща-
та на Дешка Шарлан-
джиева).
Събранието се пред-

седателства от Петър 
Колев Чернокожев. При-
състващите 24 души 
избират управляващо 
тяло на читалището 
в състав:  
Членове на читалищ-

ното настоятелство:
Петър Колев Черно-

кожев - председател 
Иван Манев Иванов 

- подпредседател 
Митьо Трифонов 

Петров - касиер 
Цаньо Малчев - се-

кретар 
Членове:
Цаньо Пеев
Христо Малчев
Кольо Манев 
Контролна комисия:
Добри Малчев - пред-

седател 
Митьо К. Чернокожев 
Миньо Пеев
В протоколната кни-

га Митьо Трифонов е 
записал, че учредите-
ли на читалището са 
присъстващите на съ-
бранието: Иван Манев, 
Петър Чернокожев, 
Цаньо Малчев, Ми-
тьо Трифонов, Цаньо 
Пеев, Христо Малчев, 
Кольо Манев, Добри 
Малчев, Митьо Колев 
Чернокожев, Миньо Пе-
ев, Цаньо Генчев, Кольо 
Манев Абаджиев, Ко-

льо Иванов Черноко-
жев, Тотьо Денев, Ган-
чо Генчев, Драгошин 
Колев, Боньо Михай-
лов, Рачо Петров, Ди-
митър Цанев Малчев, 
Михаил Бонев, Св. Сте-
фан Тихолов, Георги 
Иванов Косатев, Иван 
Манолов.
От тях 15 души са 

строители, 3 - ма зе-
меделци, един све-
щеник, един горски 
стражар, един ученик, 
един чиновник, един 
кръчмар, един столар. 
От 21 до 40 г., са 20 ду-
ши, а от 50 до 72 г. - 
4 души. Всички те са 
се подписали в про-
токолната книга като 
учредители на чита-
лището.
Събранието взема ре-

шение членският внос 
да бъде 30 лева за го-
дината. В деня, когато 
се учредява читали-
щето, се ражда кня-
гиня Мария Луиза - 
дъщеря на негово Ве-
личество царя и цари-
цата. Това е причина 
събранието да вземе 
решение читалището 
да се казва „Княгиня 
Мария Луиза“ с. Ки-
сийците.

„Прави впечатление - 
пише вестник „Пробу-
да“, че почти във всич-
ки села из Тревненско 
са основани читалища, 
дават се вечеринки и 
селската младеж рабо-
ти усилено за култур-
ния подем на нашия 
край, за което заслу-
жено може да полу-
чат адмирации“. 
Тези 24 души младе-

жи осъзнават необхо-
димостта от учредява-
не на читалище, което 
да се превърне в цен-
тър на духовен живот 
в селото. За да изпъл-
ни тази си роля, ръко-
водството със собстве-
ни средства доизкар-
ва една стая в дома на 
Рачо Петров, която се 
използва за събиране 
на читалищното насто-
ятелство и при нуж-
да на хората от село-
то. Това помещение е 
малко и се намира да-

леко от центъра на се-
лото. Със свое писмо, 
настоятелството иска 
от Общината в Чернов-
ръх да получи място 
на мерата, за строеж 
на читалищна сграда. 
В летописната книга 
е записано: „Но селя-
ните като научиха, че 
ще построяваме чита-
лището на мерата, за-
почнаха да се разко-
лебават .... половина-
та го искаха на мера-
та, другата половина 
в центъра на селото и 
се започнаха спорове 
между селяните, кои-
то се разделиха на две 
групи. Ние настоятел-
ството като изслуша-
хме едните и други-
те, стигнахме до след-
ното заключение, че 
трябва да се построи 
в центъра на селото, 
за да бъде наблизо за 
всички”. 
В продължение на 

двадесетина дни пред-
седателят Петър Колев 
Чернокожев убежда-
ва Кольо Иванов Дра-
гошинов да продаде 
мястото, което е пред 
гробището, за чита-
лищна сграда. На 15 
февруари 1933 г. на-
стоятелството про-
вежда заседание, на 
което присъства соб-
ственикът на мястото. 
След съгласие на Ко-
льо Драгошинов, на-
стоятелството купува 
мястото „за строяване 
на читалищно здание 
в селото ни“. По вто-
ра точка е записано 
в протокола следно-
то решение: „спазари-
хме мястото с Кольо 
Иванов Драгошинов в 
местността „школото“ 
при граници: от две 
страни Томчо Йовчев, 
път и селски гробища 
в Кисийците. Земли-
ще 170 кв. м. за сумата 
800 (осемстотин) ле-
ва. Осигурихме мяс-
тото с продавача, като 
сключихме помежду 
си договор. Броихме 
капаро 150 (сто и пет-
десет) лева.“
След 20 февруари 

1933 г. с младежки ен-

тусиазъм и доброво-
лен труд започват из-
копите и полагане ос-
новите на салон с раз-
мери - 8 м. дължина 
и 5 м. широчина. От-
начало младежите ня-
мат подкрепата на въз-
растните хора от село-
то, но когато се видя-
ло, че сградата расте, 
всички се втурнали да 
помагат, кой с какво-
то може. И така, са-
мо за три месеца по-
строяват сградата и я 
откриват за Великден 
същата година.
Най-голяма е заслу-

гата за построяването 
на сградата на Петър 
Иванов Чернокoжев, 
Иван Манев, Цаньо 
Малчев, Митьо Три-
фонов Петров и све-
щеник Стефан Тихо-
лов. Те обикаляли хора, 
банки, църкви, фабри-
ки и др. да търсят па-
рични дарения за биб-
лиотеката. Акционер-
но дружество фабрика 
„Св. Георги“ дарява 200 
лв., църковно настоя-
телство ”Св. Георги” - 
100 лв., от граждани-
те на Трявна - 600 лв. 
от Поповска община 
- 860 лв. от селяните 
на с. Кисийците един 
път 920 лв., втори път 
- 108 лв. Дарения да-
ват и хората от с. Ке-
рени и с. Добревци. 
За технически отго-

ворник по трудова по-
винност читалищно-
то настоятелство оп-
ределя Митьо Черно-
кожев. Същият пола-
га големи усилия ви-
наги на обекта да има 
работници до постро-
яването на сградата. 
В продължение на три 

години читалищното 
настоятелство органи-
зира различни прояви 
с членовете и хората 
от селото, за събира-
не на парични сред-
ства. Повечето от чле-
новете на читалище-
то са дюлгери, които 
работят по строежи в 
различни градове на 
страната. Напускат се-
лото по Гергьовден и 
се прибират по Дими-



         21 íîåìâðè 2018 ã. 14Тревненска ÑÅÄÌÈÖÀ

тровден - търсят пре-
питание за семействата 
си. Така те отсъстват 
почти цяла година от 
селото. Това е причи-
на дейността на чита-
лището за периода от 
1936 до 1944 г. да бъде 
прекратена, а сграда-
та занемарена. През 
1945 г. отново селяните 
проявяват инициати-
ва - подът на сграда-
та е застлан с камен-
ни плочи, прозорци-
те са остъклени и са 
създадени условия за 
нормална работа.
През 1950 г. читали-

щето е преименува-
но в „Пробуда“. Тога-
ва членовете осъзна-
ват, че единственият 
салон е недостатъчен за 
културно - просветна 
дейност и вземат ре-
шение да го разширят 
като построят сцена 
към салона и читал-
ня. С помощта на дър-
жавата, която отпуска 
средства, до края на 
1952 г. това е направе-
но и читалището пак 
е с ново име - НЧ „Ге-
орги Димитров“.
От 1954 г. до 2005 г. 

читалището премина-
ва през различни труд-
ности и форми на пре-
образуване. Председа-
телите на читалище-
то се сменят един след 
друг: Петър Черноко-
жев, Костадин Малчев, 
Тодор Петров, Петър 
Цанев, Цаньо Марков, 
Манол Иванов, Кольо 
Драгошинов. Читалищ-
ната сграда се ползва 
и от организацията на 
Отечествения Фронт 
- създадена през 1946 
г. Провеждат се съв-
местни мероприятия. 
Организират се кур-
сове за ограмотяване 
на хора, които не мо-
гат да четат и пишат. 
Изнасят се беседи за 
здравеопазване и въ-
просите на селското 
стопанство.
Удивително е било, 

че в това малко сел-
це зиме е кипял бу-
рен културен живот. 
Митко Манев разказва, 
че „младежите, които 

учат настрана се за-
връщат по празници-
те в селото и заедно 
с тези, които работят 
тук, се организират и 
подготвят за 5 - 6 дни 
някоя пиеса и я изна-
сят в читалищния са-
лон. Той е препълнен 
от стари и млади. Мно-
зина остават да гледат 
през прозорците от-
вън. Събраните сред-
ства отиват в полза на 
читалището. След ве-
черинките се органи-
зират хора и танци до 
зори. Душата на тези 
прояви била Станка 
Митева Колева - член 
на РМС.“
Библиотеката развива 

активна дейност. Про-
веждат се срещи, се-
дянки, изграждат се 
читателски групи с ръ-
ководител учителка-
та Бонка Стоева. През 
1963 г. библиотеката 
раздава на читатели 
696 книги, от които 457 
художествена литера-
тура, 62 селскостопан-
ска, 7 техническа, 88 
детска и 80 друга. 
А Гана Манева си 

спомня, че подгот-
вяните пиеси са се 
изнасяли и в селата 
Керени, Добревци, 
Черновръх, Станчев 
Хан. До там те са хо-
дели пеша, а поняко-
га с каруца. Когато се 
връщали от Станчев 
Хан, този, който носел 
парите, спечелени от 
входа, паднал на пътя 
в Престой и разпилял 
парите. Докато ги на-
мерят в тъмното мина-
ло много време в смях 
и закачки. Събраните 
пари от вечеринките 
дарили за електрифи-
кация на селото и чи-
талището.
Гана Манева продъл-

жава: „Когато дойде 
Богоявление, настоя-
телството организи-
ра сбор на местност-
та „КРЪСТА“. Тогава 
всичко живо излиза 
на поляната. Музика-
та оглася цялата окол-
ност. Вият се двойни и 
тройни хора. Срещат 
се близки, роднини, 

приятели. Хората та-
ка си осмисляха жи-
вота. Живеехме про-
стичко, но задружно. 
Богата бе душевността 
на селския човек. Лъ-
жа и кражба рядко се 
срещаха. Помагахме 
си при строителство-
то на къщите ни.”
Митко Манев си спом-

ня: „Боже, какви хо-
ра са били кисийча-
ни! Казвам си, дока-
то разговарям с хо-
рата и влизам спо-
койно от къща в 
къща, хората бяха 
спокойни, живееха 
волно, не обремене-
ни от познатите ни 
днес съвременни за-
рази, които поразя-
ват здравето и духа 
на човека. Боже, ка-
къв живот живеем 
днес .... !“
За укрепване на чи-

талището и неговата 
издръжка държавата 
е отпускала субсидии 
под формата на фи-
нансова помощ. В ар-
хива на читалището 
има справка, от която 
се вижда, че през 1962 
г. от Община Чернов-
ръх е отпусната сума-
та 600 лв., от култур-
ния фонд на ТКЗС са 
преведени 800 лв. Та-
зи политика на дър-
жавата и общината 
продължава до 1988 г.
С промените на 10 

ноември 1989 г., по си-
лата на приет тогава 
закон, сградата на чи-
талището става дър-
жавна собственост. С 
нея се разпорежда об-
ластният управител на 
област Габрово, който 
я включва в списъка 
за продажба. Кирил 
Пенчев научава и за-
едно с Иванка Тотева и 
Гана Манева, настояват 
да се вземат мерки за 
запазване на сградата. 
По този начин село-
то научава и веднага 
инициативен комитет 
с председател Тодор 
Шарланджиев свиква 
събрание, на което се 
учредява новото чи-
талище „СЪЕДИНЕ-
НИЕ“ - наследник на 

собствеността и тра-
дициите на читалище 
„Княгиня Мария Лу-
иза“, читалище „Про-
буда“ и читалище „Ге-
орги Димитров“.

 Дата е 17 март 2005 
г. На събранието при-
състват 61 души, 55 из-
разиха съгласие като 
гласуваха за учредя-
ване на читалището. 
Всички те са се подпи-
сали. На събранието 
се приема Устав.
Всички членове на 

новоучреденото чи-
талище единодушно 
гласуват то да се каз-
ва „СЪЕДИНЕНИЕ“ 
- с адрес с.   Кисий-
ците № 34, кметство 
Черновръх,  Община 
Трявна.  
Всичко това е запи-

сано с Протокол № 1 
от 17.03.2005 г. 
В резултат на сре-

щата на председате-
ля на читалището с 
областния управител 
Цветан Нанов, пред-
седателя на Общин-
ския съвет Людмил 
Иванов и кмета Сте-
фан Данаилов, чита-
лищната сграда е ак-
тувана за Общинска 
частна собственост (с 
Акт № 7/25.05.2006 г.), 
а след това с решение 
на Общинския съвет 
гр. Трявна №91/ Прото-
кол № 5 от 15.06.2006 г. 
е предоставена за без-
възмездно ползване от 
читалище „Съедине-
ние“ с. Кисийците. До-
говор с Общината е 
сключен на 31 юли 
2006 г.
Читалищното на-

стоятелство използ-
ва различни фор-
ми на дейност, за да 
сплоти хората от се-
лото, за създаване на 
контакти с културни 
институти, каквито са 
училище „Петко Ра-
чов Славейков“ Трявна 
и Специализираният 
музей в гр. Трявна, с 
които има сключени 
договори за съвместна 
дейност. Особено ак-

тивно помага на чита-
лището г - жа Мари-
яна Попова - учител-
ка, която със своя клас 
винаги подготвя под-
ходящи програми за 
Коледа и Нова Година, 
за 8 - ми март и Лаза-
ровден. Татяна Денко-
ва - учителка, член па 
читалищното настоя-
телство с помощта на 
Дешка Шарланджие-
ва успешно организи-
рат „зелено училище“ 
за децата през лятна-
та ваканция. А чита-
лищното ръководство 
провежда срещи с из-
явили се личности от 
града като: Веселин Зи-
даров - карикатурист, 
Стоян Цонев, Вера Хри-
стова и г-жа Алексие-
ва - местни поети, Ве-
нелин Бараков - архео-
лог и др. Общинската 
болница в Трявна да-
ри три дървопластики 
на читалището, които 
бяха ремонтирани и 
поставени на подхо-
дящо място в селото. 
Освен това читалищ-
ното настоятелство ор-
ганизира трудодни за 
хигиенизиране и об-
лагородяване на село-
то. Направиха се две 
чудесни места за от-
дих - около „герана“ 
и около „чешмата“ - 
тържествено открити 
от кмета на Община-
та инж. Николов.
С промяна на Зако-

на за народните чи-
талища, бе променен 
уставът на читалище-
то, според който то се 
именува вече Народ-
но читалище „Съеди-
нение - 1933 г“ с. Ки-
сийците.
На 6-ти септември 

2008 г. бе чествана 75-та 
годишнина на Читали-
ще „Съединение“, на 
6-ти септември 2013 г. 
се чества 80-та годиш-
нина, а 2018 г. негова-
та 85-та годишнина.
Да пребъде него-

вата дейност във ве-
ковете!
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Първите заселници 
на с. Кисийците са би-
ли грамотни хора, кои-
то търсят спасение в 
Балкана от турското 
насилие. В района на 
Поповската община, се-
га Черновръшко кмет-
ство, в което влиза и 
с. Кисийците, трайно 
се настаняват попове 
(свещеници) и техни-
те семейства. От там 
идват наименования-
та на някои махали и 
колиби.
Документални сведе-

ния за училища в този 
район през тази епо-
ха няма. С увереност 
може да се предпола-
га, че заселниците све-
щеници и тези свеще-
ници, които обслуж-
вали селото, са били 
грамотни хора. И като 
такива са предавали 
своята грамотност от 
поколение на поколе-
ние. Може да се допус-
ка, че е съществувало 
домашно (частно ки-
лийно училище) по-
мещаващо се в една 
стая от нечия къща.
Откритите Учили-

ща във Фъревци - 1856 
г., с. Бърдени - 1876 г. 
Поповци (Черновръх) 
- 1882 г., с. Керени - 
1906 г., с. Стояновци - 
1912 г. стават огнище 
на просвета и култу-
ра. Първите училища 
се откриват в частни 
стаи. По-късно се по-
строяват самостоятел-
ни училищни сгради, 
които постепенно на 
етапи се разширяват. 
Повече от столетия те-
зи училища напомнят 
на поколенията за ро-
долюбието на балкан-
джиите от този край.
До 1882 г. някои от 

децата на селото учат 
в килийното учили-
ще, помещавало се в 
сградите на църквата 
"Св. Георги“ - Трявна.
Макар и късно, жад-

ни за просвета, патри-
отични хора от с. Ке-
рени, с. Кисийците, с. 
Добревци, с. Стойчеви 
и с. Томчевци, ланси-

рат идеята за открива-
не на училище и по-
строяване на сграда за 
това. Будните селяни 
Хр. Цачев, Кольо Ива-
нов Чернокожев, Ца-
ньо Манев, Миньо Зла-
тев, Т. Генчев, Цаньо 
Славов и др. органи-
зират хората - събират 
материали, пари и с 
доброволен труд по-
строяват училищна-
та сграда в с. Керени 
през 1905 г. А от 1 яну-
ари 1906 г. се открива 
училището "Кирил и 
Методий“ с 63 учени-
ци като частно учили-
ще за децата, които до 
този момент са  учи-
ли в училището в с. 
Поповци. В своя труд 
"История на училища-
та в Поповска общи-
на“, Георги Богданов 
пише, че през 1914 г. 
се строи втора учеб-
на стая в училището 
в с. Керени, "тъй като 
в противен случай де-
цата от с. Кисийците 
ще се върнат да учат 
в с. Поповци - (Чер-
новръх).“
Много са учители-

те, оставили спомени 
и незаличими следи, 
но между тях с особе-
на сила блести името 
на учителя Алексан-
дров - първият учител 
в училището в с. Ке-
рени. Той е и първият 
известен сеяч на социа-
листическите идеи в 
този район. Учителят 
и учениците от това 
училище на 1-ви май 
1906 г. отиват в Тряв-
на на манифестация и 
минават по централ-
ната улица от горния 
край до Бонев хан, с 
червени парцалчета 
на гърдите си с пе-
сен на уста:

"Бурна песен днес 
да екне!
Песен мощна на труда!
На сърца ни да ол-

екне!
Да живей, живей 

труда !“
"Двама учители в това 

училище са обучавали 
82 деца в една стая.“ 

Това потвърждава и 
министърът на про-
свещението д-р Иван 
Шишманов - "Чувате 
ли хора!“. Това е запи-
сано в книжката "При-
носът към величието 
на България.“ 
В училището в с. Ке-

рени децата от с. Ки-
сийците учат до тре-
ти клас, а по-късно до 
четвърти клас. След 
това отиват в с. По-
повци. Учителите от 
с. Поповци и с. Кере-
ни обучават не само 
децата, но ограмотя-
ват и младежи, които 
нямат възможност да 
ходят на училище. Де-
цата от тези пет села 
- Керени, Кисийците, 
Добревци, Стойчевци 
и Томчевци и техния 
по-нататъшен живот, 
са неразривно свърза-
ни с училищата в село 
Керени и с. Поповци.

"Помня - разказва Га-
на Манева, а по - късно 
Манчо Тотев и Иван 
Манолов - имаше су-
рови зими. Снегът дос-
тигаше до 60 - 70 см. 
Въпреки това, всяка су-
трин ние отивахме на 
училище. Събирахме 
се до къщата на Том-
чо Йовчев. Родителите 
ни идваха да разриват 
снега чак до с. Кере-
ни. Най-напред вър-
веше някой от роди-
телите (те се сменяха 
всеки ден), а след не-
го вървяха по-големи-
те и по - силни мом-
чета, за да пробиват 
преспите и прокарват 
пъртина за по-малки-
те след тях. Прилича-
хме на малко снежно 
влакче, което се движи 
към с. Керени или с. 
Поповци. Пристига-
хме в училище затру-
пани от сняг, но със за-
червени бузки, весели 
и засмени. С метлата 
пред училищния праг, 
почиствахме снега от 
себе си, като взаим-
но си помагахме. Вли-
зайки в стаята, веднага 
заобикаляхме печка-
та, загрята до червено. 
След като се постоп-
лим сядахме по чино-

вете и с интерес слуша-
хме всяка дума казана 
от учителя. На обяд 
развързвахме торбич-
ките и всички заедно 
обядвахме, нищо не 
деляхме. По-късно в 
училище се направи 
трапезария (стол), къ-
дето се готвеше обяд 
от продукти, донася-
ни от родителите ни.
Учителите ни бя-

ха родени за такива. 
Обичаха ни. Образо-
ваха ни, но и ни въз-
питаваха. Неслучай-
но тези деца от с. Ки-
сийците, след години 
паснаха като дялан ка-
мък навсякъде в жи-
вота със своите спо-
собности, буден ум, 
интелект и родолю-
бие. Едни от тях ста-
наха добри земедел-
ци, други известни 
строители, фабрич-
ни работници, май-
стори, търговци, ико-
номисти, инженери.
Много поколения 

учители и педагози 
са свързали най-пло-
дотворните години от 
живота си с тези две 
училища в с. Керени 
и с. Поповци - Алек-
сандров, сем. Кирови, 
Бонка Стоева, Георги 
Богданов. Те оказват 
на учениците силно 
въздействие не само 
със своето педагоги-
ческо майсторство, но 
и със своята култура и 
личен пример в жи-
вота. Взискателност-
та, скромността и тру-
долюбието на учите-
лите се предавало на 
учениците и на роди-
телите.
След 9-ти септември 

1944 г. държавната власт 
предприема действия 
за ликвидиране на не-
грамотността в стра-
ната, която е била око-
ло 40%. Читалището, 
организацията на Оте-
чествения фронт и Ра-
ботническия младеж-
ки съюз в Кисийците 
организират курсове 
за ограмотяване на се-
ляните, които не мо-
гат да четат и пишат. 
Ръководствата на те-

зи организации само 
за 4 - 5 години ликви-
дират неграмотност-
та в селото. В продъл-
жение на две десети-
летия те организират 
лектории, които под-
помагат повишаване-
то на знанията на се-
ляните, в правилно-
то осъществяване на 
дейността в областта 
на земеделието, ско-
товъдството, здравео-
пазването и културата.
След закриване на 

училищата в с. Кере-
ни през 1964 г. и в с. 
Поповци през 1996 г., 
поради силната миг-
рация на хората от се-
лото към града, децата 
от с. Кисийците про-
дължават образование-
то си в гр. Трявна - ос-
новно, прогимназиал-
но, гимназиално. Спе-
циално образование 
получават в Технику-
ма по дървообработ-
ване и вътрешна архи-
тектура - гр. Трявна, 
в Дряново, Габрово, В. 
Търново и Г. Оряхови-
ца - по всички други 
специалности. Децата 
от предучилищна дей-
ност посещават детски-
те градини в Трявна, а 
по малките - Детски-
те ясли в града.
Днес сградата на учи-

лището в с. Керени е 
порутена. Мястото е 
продадено. В селото 
никой не живее посто-
янно. Сградата и бога-
тата материална база, 
спортната площадка и 
земята на училището в 
Черновръх (Поповци) 
също са продадени. В 
тези сгради днес е на-
станена фирма за дър-
вообработване и про-
изводство на стилова 
мебел и мебел по по-
ръчка. Деца в това се-
ло също няма. 
От гореспоменатите 

пет села, само в с. Ки-
сийците живеят посто-
янно около 50 души.
С приключване на 

миграционните процеси 
в Тревненския край се 
закриват всички учи-
лища в селата. Ликви-
дираха се съществува-

ÏÐÎÑÂÅÒÀ È ÊÓËÒÓÐÀ
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щите в продължение 
на 120 години огнища, 
на просвета и култура. 
Скъсаха се връзките 
между селото и гра-

да, между поколени-
ята. Градените с веко-
ве духовни ценности 
са на път да изчезнат. 

ÑÁÎÐÚÒ - ÏÐÀÇÍÈÊ ÍÀ ÑÅËÎÒÎ
Най-голям празник 

на живущите в с. Ки-
сийците е бил сборът, 
който е творение на хо-
рата от незапомнени 
времена. Той се пра-
вил сред едно от кра-
сивите и равни места 
на селото - землище 
наречена "КРЪСТА“.  
На това място е има-
ло огромен стар дъб, 
с дебели преплетени 
клони, под който забит 
в земята стърчал дър-
вен кръст, а по-късно - 
малък каменен кръст, 
а до корените на дър-
вото кладенче, от кое-
то бълбукала студена 
и сладка вода. Същест-
вувало предание, че 
дървото е покровител 
на местността, защит-
ник от бедствия и зли 
сили, а водата - леко-
вита. В определен ден 
от годината - 6 ЯНУА-
РИ (ЙОРДАНОВДЕН) 
- БОГОЯВЛЕНИЕ - тук 
са идвали хора не само 
от Кисийците, а и от 
съседните села - да си 
вземат от тази чиста и 
лековита вода. Вярва-
ло се, че точно в полу-
нощ на Богоявление, 
небето се отваря, вода-
та в кладенчето спира 
и се кръщава. Затова 
рано сутрин вярващите 
отивали до кладенче-
то, умивали си лице-
то с богоявленска во-
да - за здраве и защи-
та от злото. Стопан-
ката изхвърляла ста-
рата вода от съдовете 
и ги пълнела с нова 
прясна вода, защото 
ако пие от старата во-
да, ще се поболее от 
тежка болест.
Тръгвайки за кла-

денеца, домакинята 
вземала домашната 
икона и палешника 
от ралото, с който е 
кадено, за да ги из-

мие в богоявленска-
та вода с китка здра-
вец. На връщане оста-
вя менците пред прага 
на къщата, а най-мла-
дата жена полива на 
всички да се измият 
за здраве. С тази вода 
на Богоявление се по-
ръсват къщата, стаите, 
оборите, двора и дър-
ветата в градината. С 
нея се замесва храна-
та на животните - да 
са здрави и да се пло-
дят. Шише богоявлен-
ска вода се пази за цяр 
през годината и когато 
някой се разболее - го 
поръсват с нея. След 
изпълнението на то-
зи обичай, стопанката 
на дома се приготвя, 
заедно с членовете на 
семейството, за сбора.
С времето изчезва 

кръстът и дървото, а 
по-късно и водата. А че 
е имало някога извор 
там, доказателството е, 
че и сега в този район 
има вода - даже в най 
- сушавите месеци на 
годината. Остава само 
името на местността - 
"КРЪСТА“. Намира се 
между днешната боро-
ва гора, ул. Кисийска 
мера и самата МЕРА.
Сборът се наричал 

БОГОЯВЛЕНСКИ, за-
щото се провеждал на 
6-ти януари. Така го 
помнят възрастните хо-
ра в селото. Те отрано 
се подготвяли за него. 
Почиствали мястото, 
където се провеждал 
сбора организирали 
трудодни за ремонт 
на уличните настил-
ки. Почиствал се снегът 
от всички улички - от 
къща до къща. Жени-
те основно почиствали 
жилището - изваждат 
дрехи и покъщ¬нина 
да се проветрят. При 
хубаво време - боядис-

вали стаите и измива-
ли пода.
Всички бакърени 

съдове - менци, мен-
чета, тигани, тави, та-
сове - се калайдисва-
ли от майстори, кои-
то идвали специално 
за това преди сбора. 
Сто-панката изважда-
ла най-хубавите и но-
ви черги, пътеки и ги 
постилала в почисте-
ните стаи. Цялата ше-
тня по къщата и двора 
трябвало да се свър-
ши предния ден пре-
ди Богоявление. Сре-
щу Богоявление свеще-
никът посещава всеки 
дом, ръсел вярващите 
с китка босилек, нато-
пена в светената вода в 
калайдисаното отвън 
и отвътре менче. Гана 
Манева си спомня, че 
поп Стефан минавал с 
кон и вземал от всяка 
къща по нещо, което 
му давали стопаните 
- сланина, наденица, 
месо и др. Поставял 
ги в дисагите на ко-
ня и бързо се отпра-
вял към града.
Обичаят предвиждал 

рано сутринта на Бо-
гоявление семейство-
то да отиде на “КРЪ-
СТА“, да запали по ед-
на свещ и след това 
бързо се прибирали 
в къщи, да се подгот-
вят за посрещане на 
гости, за сбора. Кога-
то се построили църк-
вите в Трявна, хората 
започнали да ходят на 
църковна служба там, 
а не на “КРЪСТА“.
За този ден - за сбо-

ра - и най-бедните за-
колвали по нещо - ако 
няма шиле, то поне ко-
кошка. По заможни-
те  колели по няколко 
овни. Сборът се посе-
щавал от много гос-
ти - от Трявна и окол-
ните колиби: Добре-
вци, Керени, Попов-
ци, Фъревци, Стоянов-
ци, Томчевци, Малки 
Станчевци и др. С ка-
руци слизали на хоро-
то моми, момци, бул-
ки, майки с малки де-
ца. Селото се съживя-
вало. Под звуците на 

музиката се извивали 
кръшни хора. Цялата 
поляна се изпълвала с 
хора, животни, стока 
- търговци идвали от 
различни места.
Празникът се очаквал 

с трепет от възрастни 
и деца. Децата били 
послушни, за да полу-
чат грошове или левче-
та за покупка на боза, 
шекер, локум, семки, 
пуканки, фъстъци, за-
харни петлета и пръч-
ки, топчета, свирки и 
др. лакомства и играч-
ки. С нетърпение оч-
аквали сбора момите 
и ергените, за да се ви-
дят и поиграят на хо-
рото, да друснат ръче-
ница. Радост голяма 
била за бабите и ста-
рците, които си при-
помняли младостта, 
че и те са били луди 
и млади. Те се хвале-
ли със своите синове 
и дъщери, радвали им 
се, когато ги виждали 
на хорото. Даже мла-
ди майки с цедилка 
на гърба, се хващали 
на хорото. Хорото на 
сбора първо се захва-
ща от момците, а след 
това момите отивали 
- всяка до своя възлю-
бен. Хващането на ръ-
ката на хорото става-
ло с кърпичка, а не на 
"голо“.
Дните през януа-

ри са най-студените 
и има големи снего-
ве. Това затруднява-
ло провеждането на 

сбора. “Бях десет го-
дишен - разказва Ми-
тко Манев, когато се 
събудих, навън бе на-
валял 70 - 80 см сняг. 
Мама бе излязла навън 
на двора и когато се 
прибра  каза, че няма 
да има сбор, защото 
снегът е много голям. 
След около час, чува-
ме женски глас, който 
е характерен за под-
викване на животни. 
Погледнах през про-
зореца и видях мла-
дото и буйно момиче 
Гана Манева на шей-
ната с биволите. Един 
час тя е обикаляла с 
шейната, за да отъпче 
снега, където ще бъ-
де хорото. Така сбо-
рът се проведе. Хора 
и ръченици буйно се 
вихреха на снежната 
поляна.
В основата на отноше-

нията между хората от 
селото стои дове¬рието 
един към друг и се от-
личава с чистота и поч-
теност. Обладани от 
здрав инстинкт за са-
мосъхранение, те на-
мират опора в тради-
циите и обичаите. За-
това тачат народните 
празници, изпълняват 
старинните оби¬чаи. 
Сборът, имените дни, 
седенките, селският кла-
денец и чешмите би-
ли места за младежки 
контакти и за срещи 
на роднини, прияте-
ли, познати на хората 
от колибите и селото.


