
По пътя на предците ни ...

Как видяхме познати и не толкова, места през призмата на историята?

В близост до м. Кутрахци (днес с. Пауново) на десния бряг на р. Баба върху предната, надвесена над 

реката присойна част на един малък рид, наречен Язовина. Тук при археологически разкопки през 

миналия век са намерени останки от праисторическо селище. Открити са отделните късове от глинени 

съдове, обгоряла глинена мазилка от жилища, кости от диви животни, останки от храна, каменно 

приспособление за точене на каменни оръдия на труда, каменни и костни оръдия на труда, каменен 

хромел за смилане па брашно.

Изглед към малкия рид Язовина.



К ' ' -  * • '  -  -  " ^ . Л  ‘ -

' Т 'С^-> ^  г'

*; -«■

Нагоре към историята
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На следващия ден почистихме глинените съдове и започнаха снимьсите за историческия филм за 
с. Вакарел обхващащ времето от праисторията до най -  черпите дни па родното ни място, 
опожаряването на селото.



Цял ден снимки! За филм, за проект и ...
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Находка на 7000- 8000 г.пр.н.е.

О т праистория се преносохме в Траьсииски времена. 

ВъвВакарелското землище са локализирани над 30 тракииски надгробни могили.

Ето и най високата от тях!

Диганката



Най - високата от тях е в местността Циганката, северозападно от Пановци.

Големия диагонален път ,Спарата и Шарената църква.

Късен следобяд! Отново е студено. Ние поемаме към места неразривно свързани с пай -  страшните

години на родното ни място. Кървави времена!
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Единствената реликва ,която оцелява .Никой не знае как!? 
И до днес той е там! На повече от ДВА ВЕКА И ПОЛОВИНА !
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Останки от основите на Шарената църква.

Пред вас е мястото на ,което е било опожареното от 

османските орди село , малко по надолу е била Шарена

църква.

[исмени данни за селището имаме оставени от пътешествениците от 15,16,17, до средата на

18век.

До 1735 година, когато по пътя започва отново движението на войски за поредната Австро, 
руско - турската война.



Али паша Кюпрюлюоглу избива в София над триста свещеници и първи жители на града и
околността.

Ордите на Кюнрюлюоглу се нахвърлят и на с.Вакарел.

Не оставят нищо, избиват населението, оцелелите са превърнати в роби, Шарената църьсва е 
опожарена и осквернена.

Виа диагоналис

Най-древната пътна връзка между Средна Европа и Предна Азия. Главния Диагоналния път. 

Първото сведение за пътя е от пети век преди Христа и е свързано с походите на тракийския цар 

Ситалк срещу трерите, тилатеите и трибалите, обитавали земите в Софийско. Виа диагопалис в мирио 

време или Виа милитарис във военно време

Оттук е минавал Големия диагонален път.

Пътя номни стъпките на Константин Велики, Юстиниан I, още дузина 
императори до Василий II, Българския цар Самуил. По този път преминават и пълчищата на Лала 
Шахип при превземането на българската държава. Рицарите па Владислав Варпепчик.

Множество войски и пълчища, редови селяпи и турски паши. По този път ще 
преминат войските на генерал Шувалов от отряда на генерал Гурко, донесли па щиковете си 
свободата.
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Станислав разказва ли разказва... ^
______________________________  — ____________________________________/

Според известните пътеводители Певтингерова карта от Пв., итинерария Бурдигалски 

пътеводител от 333 г. след Христа и Земеописанието на анонимният автор от Равена от У1в в 

района на вакарелската покрайнина са маркирани две пътни станции.

Станция Спарата на Големия Диагонален път.

е със по-голямо значение за историческото развитие па Вакарелския край.
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Последни снимки отгоре.

Тръгнахме си. По пътя обратно мълчахме. Какво ли можеше да кажем? Бяхме на свещенно място, част

от историята, най - тъжната и страшната за нашето село.

Земя на нашите деди не склонили глави пред ятагана.

Мистерии, предания, писания. Сега има дума археологията!

Следва:

фото пътепис за Храмове, Манастири и Оброчища

ДИГИТАЛНА БИБЛИОТЕКА

,Вакарел -  минало, песен и вяра”

2013г.


