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Горутс столетници! Горуни великани! 
Спъттщи. свидетели на исторштш на Крушовица!

Бъдете благословени!

Разкажете ни, о, корени на българщината, 
за онова далечно лишало, за ония трудни времена! 

Разкажете ни за яката душа на нашите предци!
За коравите им напукани длани! 

За смелите им любящи сърца! 
За полета на волната им дугиа на горяни!

За техните радости и скърби!

Точно кога са се поселили тук?

Откъде са дошли?

Загцо са избрали това място?

Тонка Миладинова, автор 
Янко Кожухаров, художник 
Издателство „Корени“, София, 2001

I8ВN 954-90433-9-8

В двора на бай Борис Стамов до преди около 25 г. имало го- 
рун, висок 15 м, с диаметър 120 см. Дядо Стамо го бранел, не 
позволявал да го секат. Отсякъл го синът му Борис след смъртта на 
стареца и натрошил 16 кубика дърва за огрев. Сигурно дървата са 
пращели в огъня при горенето от сълзите на вековното дърво и 
въздишките му за чудните спомени за многобройната челяд, расла 
със смях и врява край него векове наред!

Освен тачените от всички крушовчани вековни горуни има и 
повече от десет горуна, засенчени от тяхната слава, ала по-млади, 
със сигурност някои от тях са връстници на селото и негова бъде
ща гордост и летопис. Те обикновено служат за пладнища на сто
ката, особено на овчарите. Ала едва ли някой ги свързва с горуни- 
те-оброчища, т. е. ония самотни вековни яки и красиви дървета, с 
които Бог така щедро е надарил родната планина. Част от тях може 
би ще оцелеят през цялото трето хилядолетие!

Най-стар, с височина 10 м и обиколка 335 '̂м, е горунът съвсем 
близо до северната страна на гробищата, засенчен само от славата 
на оброчище „Свети Дух“.

Самотен горун стърчи край пътя до „Присойкята“, друг -  
южно от селото край футболното игрище, а трети горун има из
ключително красива и разклонена корона. Стъблото му е с два 
ствола на половин метър над земята от общия дънер, с дебелина 
293 см, растящ вдясно от пътеката покрай „Стубела“ към „Побит 
камък“ -  отсреща, на високото. Край същата пътека вляво, на бре
га на реката кипрят стройни станове три горуна, единият с висо
чина около 15 м, а другият -  с обиколка 264 см.

В подножието на брега под трите горуна лежи техният най- 
стар събрат -  грохнал старец, изгнил и погрознял, разцепен на 
две, с обиколка 338 см.

Тук, край пътя тия красавци-горуни ще веят горди байраци 
векове наред, дори цяло хилядолетие! И ще бъдат свидетели на 
един нов живот на идните поколения, когато те ще се завръщат



към корените си и към пищната родна природа, за да водят здраво
словен, природосъобразен живот! Ще отдадат с радост своя дял и 
усилия за съхраняването й. Оттук със своите компютри ще ръко
водят делата си в столичния град или за броени минути ще отпъту
ват сутрин за работа, а вечер ще се завръщат отново уморени, но 
щастливи тук, в лоното на природата!

За работа ще ги изпраща усмивката на планинските изгреви! 
Вечер ще ги срещат красивите залези и ще се дивят на мълчанието 
на горуните. Пролети горуните ще поклащат огромната си зелена 
щапка и ще плисват радостни птичи песни. Есени ще греят с пур- 
пурната си окраска и ще ръсят лъскав едър жълъд за поздрав. Лете 
ще канят за сладка отмора на прохладна сянка. А зиме? Зиме ще 
префъщат якото им стъбло, за да се заредят с живителна енергия 
от аурата им. Каква прелест! Каква благодат!

ПРЕДИСЛОВИЕ

През 1994 г. записах и събрах от баба Костадинка Апостоло
ва 46 народни песни и от Паунка Стойчова по-късно само 15, за
щото са ги пели заедно и ги изчерпаха.

Като се почувствах щастлива и богата от тая чудна находка, 
ми хрумна да напиша история на Крушовица. Започнах я през 
1995 г. и я завърших през 1996 г. Това лято на 2000 г. я прерабо
тих, допълних и обогатих, и преписах отново за трети път.

Часове, дни, седмици, месеци, няколко години упорит и всеот
даен труд. Вземах химикал и тетрадка, сядах до баба Костадинка, 
Паун Майков, Борис Тонов, Стоян Янков, Цветан Павлев, Иван Йор
данов и др. и ги провокирах с въпроси да ми отговорят и разкажат 
преданията от своите деди и спомените си. И те го правеха с удо
волствие. С любов и охота. А аз бях замаяна от радост, че откривах 
все нови и нови подробности за живота на предците ни и за кой ли 
път се завръщах отново при тях -  жив извор на историята на Кру
шовица. Благодаря ви от все сърце, крущовски родолюбци!

Най-много материал съм записала от баба Костадинка -  и за
ради естеството на материала, и заради непосредственото общу
ване между нас, и заради мъдростта, която блика от ума на тая над 
80-годишна жена. Нямам претенции, че съм успяла да запиша всич
ко. Ако нещо съм пропуснала да отбележа, то не е от лични прист
растия, а от липса на информация. Моля, вие сами мислено го 
наредете редом с казаното и изпитайте същото удовлетворение.

Чрез отделните стихотворения, свързани с темата, искам да 
ви развълнувам и да предизвикам у вас неповторими родолюбиви 
чувства! Писала съм за толкова обикновени неща! Нарочно, зара
ди вас. Така ще имате по-пълна представа за живота на хората.

Ползвала съм и книга за Вакарелски район от проф. Гунчо 
Гунчев, от 1933 г. -  таблици и някои негови мисли цитирам в ка
вички.



Гордея се със своя труд и съм сигурна в успеха -  да ви зарад
вам и развълнувам и да ви връщам често към корените на Крушо
вица — за да успива тревожните ви нощи и буди ведрите ви дни, да 
възгордява сърцата ви и пълни душите ви с родолюбиви чувства!

И да направят всичко възможно Крушовица да се оживи, да 
се възроди, да се съхранят старините й, празниците й, обичаите й!

Да се изучат песните й, да се играят кръшните й хора!
И да пребъде във вековете нашето свидно родно селце!

Преди триста лета в това диво усое 
се укрили и спретнали иови огиища 
прадедите ми зорки в колибите свои!

Благословени коравите длани!
Китно селце се лтожи, разцъфтява! 
Благословени, грижовни стопани!
Родолюбието да ни сдружава!

Оброчище ,,Свети Георги'* 
и каменните кръстове мълчат!
Векове наред!
А.т тия оброчища са тпиата най-жива история! 
Златиа жила иа българщината!

КРУШОВИЦА

Крушовице, мое свидно село, 
китнало с усмивка планината! 
Морен пътник дълъг път поел е 
все нагоре -  къмто Ребрината.

Юлски вятър тревките люлее, 
сякаш с цветенцата се боричка, 
а щурчето дивни песни пее -  
с обичничета подканя всички.

Из гората птица плаха пръхне, 
гущерче уплашено пробягва, 
билкова трева }ш откос съхне 
и косачът мишците обтягва.

Ситен звън овчарчето сподиря, 
чуй и звън блажен на краве стадо. 
Тия звуци аз отдавна диря -  
трелите на детската ми радост!

В близката рекичка с.мях и врява 
малчугани рибки в шепи хваищт. 
Сл7)Нчо весел всичко наблюдава, 
дъб вековен шапката поклаща.

Роден крайо, Вакарелски щати, 
с къищчки накацали в простора, 
приеми поклон за хубостта ти, 
поздрав за чудесните ти хора!

Авторката, 1969 г.
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МЕРА -  ГРАНИЦИ

Мислено ще пътуваме чрез 1шената на местностите по посоките на 
света, като тръгаем от Брънковци и се върнем отново в изходната точка.

Югоизток -  Брънковци: Дайкин дол, Средни рът и Дзиндза- 
ловото усое.

Изток -  Издирастовци: Малкбчо орнище и Благеса локва.
Североизток — Млечановци: Заова сая и Млечанска гора.
Север -  Богданлия: Конярника, Изкопана круша. Върлия дол, 

Сърбол, Стария железен мост и Цариградс кото шосе.
Запад -  Побит камък и Нови хан; Кариерата за пясък. Вало

зите, Буревица -  пътя към юг. Гола могила -  залесена праз 1952 г.. 
Шумната могила, Кишкия валог (имало е пътечка между прекия 
дол), Беликата (стар път), Груов валог — Айдука (Новохански кла
денец), Чуките и Коте валог.

Юг -  Чукурово и Чукуровски манастир, до Брънковци: Ор- 
манлийска гора, Калето -  ливадка, Река Габра, Манастирското, 
Криви поляни, Карамфилен поток, Каменитец, Търсевски връх, 
Пешуница, Ребрината, Червени брегове и Горни Баче валог.

Това са границите ни според Паун Майков.

ИМОТИ

Гори: Четърлъка (два алчаци, два чатала), Лютовица -  до Ба- 
чището (Била е Издирастовска. Петър, родоначалник на Царевия 
род, г^ и л  там въглища, засвоил я, а по-късно дори съд му я присъ
дил) Потока, Церова могила. Изкопана круша, Разсулките, Усое
то, Шипков валог, Кутлите (срещу моста на Габра), Голата могила 
Големата могила, Айдуко (Има дърво, което изглежда като петле 
на един крак), Габрака, Груов валог, Цонев валог, Котев валог, Суа 
Габра, Кривите поляни. Водопоя, Пещуница, Връа, Ребрината 
Мачките, Червените брегове. Кривата орница. Дълбокият валог’ 
Опаленици, Брънковата река, Конярника, Виера, Търсевица и Раз- 
долците. •—

Ниви: Орничето, Кръста, Присойкята, Церова поляна, Глад- 
но поле. Шипката, Маркова орница. Зеления поток, Динева поля
на, Сръбските орници (къс земя, откупена от „Извда“ заради гли
на), Маковища (мъка), Падините, Червените брегове. Средния ръд, 
Кръскьова круша, Търсевица и Раздолците.

Ливади: Илиева орница, Бойчова нива, Беличково орниче, 
Потока, Маковища, Падините, Рановец, Котев валог. Дълга лива
да, Широкото разсуле, Грудов поток, Търсевица и Раздолците.

ВОДОИЗТОЧНИЦИ

Кладенчета: Горнака (благоустроен на 28.IX. 1985 г.), Ники- 
форова чешма (лее водите на Горен и Долен Горнак и Илчовец), 
Сварковец, Стубела (стубле -  изкорубено дърво), Ваклови кладен
ци, Шипков валог, Рановец (край селото) -  рано през пролетта има 
вода, Рановец (чак на Ребрината), Четърлъка, Азмака (Беличково 
орниче). Новата чешма (източно от селото, от сонда, строена 
1982 г.), Габера -  Голем габер и Мачък Габер, Светената вода, Гаче- 
вото кладенче (към Двата мостове), Вогоец, Буковец, Въртов бос
тан, Буката, Грознатец и Белата вода, и Бабино Пенино кладенче 
(към Чучура), Айдуко и Върлия дол (в дерето зад Гладно поле).

Всяко кладенче и водопоище според местоположението си око
ло селото е ползвано от съответно най-близката махала до него. За 
почистването на извора и подобряване на вида му са се грижели 
ползвателите.

Горнак
Гора Горнака родила 
през черпи робски годиии, 
па го до себе положи -  
до широката си поляна, 
под корен на дъб вековен -  
извор за село съдбовен!
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Да слуша Горнак песента 
на хлопки и иа цафари, 
на пилци и иа щурчета!
Да чува звън от копита 
и вятър лудо поскитал!
Сутрин стаен да усеща 
момина жалба гореща, 
булчина грилса тревожна, 
баби молитва набожна!
Горнак под корен вековен, 
извор за село съдбовен!
Горначка вода студена, 
водица благословена!
Той помни мома засмена 
у  вакарелска премена, 
момина китка шарена, 
момино крепко ходене, 
момина песен безгрижна, 
момина клетва за обич!
И жали булка, тъжовна 
за бащино си огнище, 
за майчини си скутове, 
за момината премяна, 
за волност неизживяна!
Болей за баби сбабени, 
от времето осланени, 
от ядове повехнали, 
от работа прегърбени!
Горнак под корен вековен, 
извор за село съдбовен!
Горначка вода студена,
водица благословена
със кръст от поп на „Свети Дух '̂!
Омесва хляб в нощовите
и къпе рожба честита,
изпира и пелените!

Опива „жадни'' ергени, 
разхлажда силни орачи 
и уморени жътвари! 
Горнак пред гора зелена, 
до ширна горска поляна, 
под дъб вековен на сянка... 
от ранни зори все буден! 
Горначка вода студена, 
водица благословена!

1995 г.

Реки: Габра, Банчовец и Кьоравото усое -  покрай „Стубела“. 
Банчовец води началото си от Брънкова река и Раздолци. Сливат 
се при Двата мостове. Банчовец и Кьораво усое се сливат под името 
Сърбол при Грушни камък. По-надолу образуват вир „Карамфилкь- 
овец“, скачат при „Рипа вода“ и се провират под моста на магист
ралата, а малко по-надолу се вливат в река Габра, която продължа
ва да приема потоци през Богданлия и Караполци и край Догано- 
во е известна вече като Луда Габра -  при поройни дъждове помита 
всичко по пътя си.

Вирове: Самара (в Габра), Вайдудулския вир (източно от село
то), Светената вода (северно от селото), Карамфилкьовец и Рипа вода.

Водопоища: Страньето, Филиповия кладенец, Дупката, Бого- 
ец, Валога, Младенец и Илиева орница.

Излаци: На сред село, строен 1928 г., и Излака пред Соко- 
лин, строен много по-рано. Това са общоселски кладенци. В се
лото има 42 излака, като в дворовете иа Цветан Цикльов и Ата
нас Ристев са по два.

Скали: Грушни камък, Карамфилкьовец, Рипа вода и самара.
Двадесет и един извора с толкова точни, загадъчни и симво

лични имена! И четири буйни потока, в които при поройни дъждо
ве можеш и да се удавиш! И река Габра, която лете почти пресъ
хва, ала есен и пролет бучи страшно, влачи буци въглища от мина 
„Чукурово“ и много риба от прелелите рибарници край с. Габра. 
И още от около 1900 г. е давала живот на три крушовски воденици
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край речното си корито. И пет вирове, толкова полезни за хорски
те нужди, които задълго през сушави лета са задържали вода за 
водопой на добитъка! И седем водопоища на удобни места за ско- 
товъдите! И 42 излъка за домашни нужди! Всички знаем, че водата 
е кът в Крушовица. Ала трябва да признаем, че е имало и много 
водоизточници, благоприятствани от планинския терен.

Малкият стар резервоар за питейна вода е хващал вода от Азмъ- 
ка и Четърлъка. Той и единствената чешма насред село са строени 
около 1939 г. Водата за пиене от язовир „Искър“ е въведена през 
1965 г. Разширен резервоар за нуждите на селото от язовирската 
вода е направен през 1996 г. -  заслуга на Стоил Шалев.

В миналото, през сушави години, всяко кладенче е било из
ползвано — някои само за пиене, други -  за миене и пране. Най- 
хубавата вода е била Горначката! А прането ьа вълната, на много 
дрехи и черги е ставало на реката, северно от селото. В ператни 
котли жените са топлили вода, прали и сушили дрехи, черги и вълна 
по цял ден! Там момите са белили и платното за дарове!

Горуни столетници: Най известни са били четири столетни 
дъба -  Горначкия, Светого, Кръста и дъбът на гробишата. Голям 
дъб е и Кръстатия раст -  южно от селото, до жп спирката Раздол- 
ци. Дъбът на „Кръста“ -  „Оброчише Свети Георги“ и днес е свид- 
но място за по-старите крушовци. Тук на Гергьовден се прави кур
бан -  печено агне, обредни хлябове, благословени от поп.

На дядо Тоно Царев брат ~ Иван Ангелов се запопил във Ва
карел (бил рус и го наричали поп Руско). Милеел попът и за род- 
ното си село и купил каменния кръст, изправили го до яката снага 
на вековния дъб и тук били извършвани църковните обреди на 
Гергьовден. Попът е роден около 1850 г., станал е поп след Осво
бождението, когато селото не е имало параклис. Затова дъбът носи 
името „Кръста“.

Около дъба на гробищата е ставал събор на „Свети дух“ -  
пак с църковни обреди, курбан чорба и кръшни хора.

Дъбът на Горнака -  изворната вода за пиене е била под самия 
му корен. Паднал е гръм върху него, изсъхнал и се загубил през 
1960 г. Ала Горначката вода и до днес е любима на всички -  леде- 
ностудена, навяваща мили спомени за отколешни времена.
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Дъбът Светого е растял на мястото на днешната общинска сгра
да Колко романтично -  столетник дъб да извисява мощна снага край 
мегдана сред селото. Тук на Тудоровден крушовки са изпълнявали 
специални обреди -  уж са се ритали като конете за здраве. На „Св. 
Дух“ пък всяка къща е оставяла под дъба шише с вода и попът, като 
осветяван изворите Светена вода, Сарковец и Горнака, освещаван и 
водата в шишетата. Хората си ги отнасяли у дома и пръскали за 
здраве, бранели се от зли сили. Дъбът е рухнал около 1925-1930 г.

Нашите горуни

Четири дъба столетни, 
корени селски приветни, 
трижди по-стари от село, 
в крушовско вдигнали чело!

Наши столетници мъдри, 
корени яки, вековни, 
жива история бъдна, 
спътници наши съдбовни!

Горун със име Светого, 
с оброчище „Георги светия — 
три века на стража стоят, 
три века над селото бдят!

Вторите дъбове-братя 
също си имат значение —
Горночкия даде водата.
Черковният -  свято знамение.

Че до снагата му стройна 
черквица в робството бдяла, 
ала макар и достойна -  
в пламъци тя изгоряла.
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Горуии -  братя юнаци, 
крушовска крепка опора, 
осемстолегппи байраци, 
жилави, български корен!

Спомен за конски Великден 
и за гергьовски курбан, 
и за събор многолюден, 
и за горначка вода!

Вашето силно стъбло 
се е преляло в Делията -  
не изтърпявал тегло, 
турци посякъл в корията!

Горуни наши столетни, 
обич гореща в сърцата, 
селото с вас е приветно -  
корени в българщината!

1997 г.
Пътища: Гуджо -  днешният път малко преди Крушовица. 

Дълбокият път -  покрай гробищата, стар път за Вакарел, Върлата 
стран -  това е старият път за Побит камък и София. Минавал е през 
Динева могила, правел завой наляво и пак излизал при днешния път 
край Обекта при моста. Преди 70 г. на трудови начала крушовци 
направили Върлата стран -  днешният асфалтов път за София. Стра- 
ньето е пътят за Черемшийско ниве. Пътят за Пасарел имал два раз
клона. През Търсевица, Ребрината завива надясно през Чукурово и 
пак завой наляво към Пасарел и втори вариант малко по-наляво от 
първия разклон, посока Брънковци, после пак гони посоката за 
Пасарел. Тези два пътя за воденица на Пасарел са минавали през 
днешния военен обект.

„Най-откъснатото селище обаче, имащо най-лшльк допир 
с другите вакарелски села, се счита Крушовица.'' (проф. Гунчо 
Гунчев)
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НАСЕЛЕНИЕ

Формата на селото е купна -  селище върху плоскост.
Брой: около 1890 г. то е имало 50-60 къщи. Достигнало е до 

100-110 къщи. Навремето семействата са били големи -  5, 8, 10 души. 
Общият брой е бил от 350 до 546 души. Днес те са по-малко от 50.

Движение: 1900 г. -  341 души, 1910 г. -  391 д., 1920 г. -  446 
д., 1926 г. -  446 д.

Изселвания: Преди 1879 г. в Ихтиман, Нови хан и Брацигово -  
по едно семейство, 1879 -  1890 г. -  в Нови хан -  12 семейства, в 
Торос -  2 семейства, 1890 -  1919 г. -  в Самоков -  I семейство, в 
Чангарлии -  1 семейство и в Нови хан -  2 семейства, 1919 -  1930 г. 
в София -  7 семейства, преди 1878 г. във Вакарел -  1 семейство, 
между 1900 -  1930 г. -  1 семейство.

Родове: Родовете са около 24. Цареви -  радоначалникът се 
замогнал от парцалив бедняк до богаташ като цар, Йовкаре -  от 
Йовко, Въртови -  от въртя, дядо Иван обичал да кюска силно и 
изненадващо враговете си с глава, Шегути -  от шегаджии, Май- 
ковци -  от олеле, майко, Чуклуци, Ганевци, Шалеви, Карамбашко- 
ви, Ушовци -  живеят на „ухото“ на селото, Диневи, Дилиджаци, 
Ристевите, Крайници -  от крайнина, Тареви, Гачеви, Кюпеви, Пра- 
щилци, Ваклевци и фамилията на дядо Мичо ковача. Едни от най- 
старите родове са Въртови, Копанкьовци, Шалеви, Диневи, Гаче
ви, Пращилци. Най-уважавани родове били Дилиджаци и Копанкь
овци. Някои от родовете са изчезнали поради женска челяд (жена
та създава поколение в рода на съпруга си).

Махали в селото:
I -  Пращилци -  северната част на селото.
II -  Средномалци.
III -  Ушовци -  западната част на селото.
IV -  Горномалци -  южната част на селото.
Разни:
Местни хора свирджии: Коле Йонев -  гайдарджия 

вача -  гайда и тупан, Найден Въртов -  гайда и кавал, 
такьов -  дървена свирка, Павел Ганев — флигорна, тромпет. Ата 
нас Карамбашков -  флигорна, тромпет, Петко Чотев -  кларнет,

15

М ичо ко- 
К оле Рис-



Йордан Тупанджията — тупан, Мито Колев -  тромбон, Стефан Зла- 
танов -  цигулка, Стоян Мичов -  тамбура, Павел Паунов -  тамбу
ра,̂  а също така като дърпа конците на парцалени кукли, те „игра
ят , Иван Атанасов — кавал, Симеон Петков -  тупан, Арангел Зла- 
танов -  тупан, Стоян Ценев -  гайда, Велин Зашов -  кавал и Стоил 
Ценев -  кавал. Около 20 свирджии. Колко музикално село!

Най-заможни; Апостол Иванов, Налбатете, Царевите, Чук- 
луците и Диневите.

Лични хора: Дядо Йоне -  бирник на Самоковска епархия, 
учил в Самоков. Писара, Петър Лазов -  учени за времето си, Сте
фан Златанов, Стоян Шалев -  умен, добряк, Павел Паунов -  само
ук майстор, изключително ръкат, също и внукът му Павел Цвета
нов, Славе Цветанов -  летец, Григор Недков -  учител, ръководи
тел на танцов състав на селото. Никола Филипов -  инженер, ини
циатор и строител на параклиса през 1995 г., Никифор Стамов -  
активен родолюбец, Димитър Георгиев (на Йонка мъж), уредил с 
финансовия министър отпускането на пари за асфалтирането на 
шосето за София и благоустрояването на селото, Атанас Карам- 
башков младши -  фотограф, заснел с камера събор, родни пейза
жи, направил фотоалбум за откриването на параклиса.

Сравнително високо образовани в по-ранни години: 
Кръстьо Шегутски, Дафинка Йовкова, Стойно Писарски, Илия Ста
мов, Пено Ганев, Зашко Зашев, Елинка Недкова, Георги Недков,
Григор Недков, Стоил Въртов, Иван Савев Шалев - висшист, Ма
рия Стефанова. ’

Красиви моми: Занка Ганева -  известна красавица в цял Ва
карел и Пасарел. Трънка Миркова -  крадена от Чукуревец и избя
гала оттам. Стоянка Богоева красива мома с прякор „кадифенка“

Певци: Паунка и Янка Стойчеви и майка им баба Гълъбина, 
Цветанка и Яна Въртови. Яна била избрана, но отказала да пее по 
радиото. Певци са още и Иван Йорданов и Василка Павлова

Жени чистници: Магда Ристакьова, Латинка Паунова, Воз- 
кресия Зашева и Трънка Цветанова.

Игрохорци: Григор Недков, Никифор Стамов, Саве Милев 
Веселин Йорданов, Методи Николов, Занка Милева, Златка Стой
чева и Снежана Станкова.
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Жени, носили огърлици-жълтици: Стефана Йонева, Севе- 
та Карамбашкова, Магда Ристакьова, Трънка Цветанова.

Особняци: Саве Шалев -  бъбрив, сладкодумец, физически 
красив, с дълги мустаци, позирал на студенти художници, Иван 
Депутат -  дърдорко, Йордан Тодоров -  шегаджия, весел, добряк, 
Латина Дилиджачка -  устата, Мильо Стоянов -  шегаджия.

Хрисими, за пример на безкрайна доброта: близначките 
Мария и Маргарита Иванови.

Дълголетници: Стойна Георгиева, Цвета Тонева -  96 г., Павлин
ка Николаева -  95 г., Елинка Пашова -  93 г.,Йордан Милев -  96 г., 
Севета Апостолова -  94 г. Ласка Ганева -  94 г., Никола Йовков, Пара
скева Йонева -  91 г. Родове дълголетници -  Копанкьовци, Царевци.

Многодетни жени: бабата на Станко Чотев -  Мина, родила и 
отгледала 12 деца, баба Цвета Тонева -  9 деца, баба Тръна -  6 деца.

Последното родено и отгледано в Крушовица дете: Ки
рил Стоянов Грудов, роден 1975 г.

Последната сватба ио селски ири домашни условия (и 
подписването стана в нашата община): Стоил Стоянов Гудов и 
Таня -  1982 г.

Любопитни случки: Ще ги огош1а като приложение към кш1гата.
Фестивал на художествената са.модейност -  1956 г.: Кру- 

шовска сватба, с художествен ръководител Григор Недков, в кино 
„Г. Димитров“, София.

Началото на танцовата трупа е положено през 1953 г. под ръко
водството на Григор. Изнасяли са програма пред военни поделения 
в Ихтиман, София, Перник. В зала „Универсиада“ в София трупата 
взривила овациите на възторжената публика, привляюта обективите 
на десетки фотоапарати. Зрителите са искали да се докоснат до див- 
ната вакарелска носия на момичетата, усмихнати и възхитени са ги 
здрависвали. На това състезание между 16 окръга те спечелили вто
ро място след Бистрица. Въодушевен, Григор по-късно приготви 
„Крушовска сватба“ и играхме 68 души от село в кино „Г. Димит
ров“ в София -  с всички салтанати при една истинска сватба. Мла
доженци бяха Никифор и Вита (наистина наскоро се бяха ожени
ли). Изпълнението беше отл»шно, а публиката-дъдш^^а^одираше.
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ОБЩЕСТВЕН ЖИВОТ

Вагарелски район се е състоял от 20 селцща, Отначало К^^шо- 
вица му е била махала. След 1921 г. е провъзгласена за село. През 
февруари 1923 г. става самостоятелна община, та чак до 1944 г. По
сле на отделни периоди селото е било пълномощнргчество тупсъмВака- 
рел, ту към Чукурово. Повече от 10 години насам сме към Елин-Пе- 
лински селищен район. Общинската ни сфада е строена през 1946 г.

Кметове: Апостол Иванов, Спас Йовков, Коле Стоянов -  кме- 
тувал Ю г., Сава Шалев -  през 1934 г., Никола Крайнички, Йоне 
Пащрилски, Никола Велинов, Костадин Димитров -  1949 г, Исти- 
лиян Митрев, Йошко Лазов, Славчо Въртов, Трайко Ганчев, Йор
дан Милев, Арангел Шегутски, Никифор Стамов и Пено Ганев. 
Преди построяването на общинска сграда кметството се помеща
ва в стара къща край мегдана над ярмомелкага.

Образование: За пръв път училище в Крушовица е открито 
през .1 8 ^ г ., т. е. 15 години след Освобождението., Във Вакарел -  
през_1856 г.. Преди Крушовида^а открити след Освобождението 
училища ^^^зяковци, П ау н (^  и Бърдо. Крушовското училище е 
било само начално ~ до 1У_отделение. Децата са учили чак във 
Вакарел прогимназия, защото такава е открита по-късно в Чуку
рово. Повечето от момчетата са радеели за по-високо образова
ние. Момичетата са завършвали само началното училище. Първи
те момичета, жадни за повече знания, са били Спаска Карамбаш- 
кова и Дафинка Йовкова.

Всеки божи ден през учебната година в студ и сняг, кал и пек, 
в ранно утро учениците са вървели пеш по 10 км до Чукурово и 
обратно. И са се учели много сериозно и от?ов'^но. "

Училището в Крушовица е строено около 1920 г. -  със 7-8 го
дини по рано от това във Вакарел. То е имало две класни стаи, една 
учителска стая и една стая склад. Било е едноетажна сграда малко на 
югоизток от новата. Имам запазена снимка. Преди построяването на 
това училище децата на Крушовица са учили в къщата на Мирчо Та
сков, старата къща на баба Павлинка, в Мариновата къща, у Недко 
Златанов и у Дилиджаците. Тогава са пис^и с к^ем  на плочи, смята
ли са на рабош. Училището се наричаше „Отец Паисий“.

През 1955 г. имаше 35 ученици, през 1959 г. -  само 12 уче
ници. После намаляват още, защото хората се преселват на гара 
Елин Пелин. След две-три години около 1963 г. училището се 
закрива завинаги.

От 1956-57 г. започва строеж на ново училище на трудови 
начала. Завършват го през 1959 г., ала в него учат само две години 
до 7 ученици не в класните му стаи, а в учителската. Сградата е на 
два етажа, а мазето беше предвидено да бъде голям киносалон за 
събрания и вечеринки. И наистина той е използван най-много за 
нуждите на селото, докато един ден „първенци“ на селото го ха- 
ризаха на „Завод-16“ в София, те префасонираха сградата, при
готвиха си я за свои нужди като почивна станция, а трудолюбиви
те крушовци пиха чаша студена вода.

Учители: Харалампи Щърбев, Вера Щърбева -  негова сест
ра от Самоков, Нада от София, Цветанка, Павлина -  с очила, Тон
ка Миладинова -  омъжена в Крушовица, учителствала 4 години, 
Бранка, Илия Колев от Крушовица и Стоил Петров -  волнонаем
ни, Крум от Поповци, Зафир и Киро -  братя от Поповцц, Зашко 
Зашев и Траян Стоянов от Крушовица -  волнонаемни, Лозан 
Кръстев бил волнонаемен учител в Габра и Славчо Хр. Митрев -  
от Поповци. Възможно е да има неспоменати учители поради за
брава.

Читалище „Просвета“ в Крушовица е основано през 1928 г. 
Преди това още нуждата от просвета и книги е била налице — съще
ствувала е скромна библиотечна, съхранявана в стаички от братя
та Стефан и Недко Златанови. Основаването на читалището е ле
гитимно -  с печат и ръководство с председател Костадин Димит
ров, запален читалищен деятел.

Развива се масова театрално-художествена самодейност, а със 
събраните пари от вечеринките редовно обогатяват библиотеката 
на читалището. Даже закупуват и книги с подходящи пиеси на раз
положение на самодейците.

Най-богата дейност читалището развива около 1950 -1956 г. 
По това време много крушовски младежи учат в гимназия и през 
ваканциите готвят своите театрални постановки, а под изключи
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телно вещото ръководство на Григор Недков Златанов са много
бройните танцови изяви и печелене на първи места по фестивали 
с масово участие на стари и млади, над 70 души танцьори, даже 
участват и деца! Постановката на „Селска сватба“ е пропита от 
невероятния плам и режисура на Григор, показвайки на публика
та непринуден пищен селски празник с всичките му салтанати! 
Дължимо признание трябва да отдадем и на оригиналните сват
барски мелодии на талантливите крушовски музиканти.

С миграцията угасва дейността на читалището, а книгите една 
по една се стопяват. Но като документирам това пред идните по
коления, имам за цел да им припомня, че малкото ни селце е било 
будно, със заслужено спечелени отличия в масово-културните изя
ви, показани на щироката културна общественост тогава по един 
убедителен и възхитителен начин!

Препитание на населението: земеделие, животновъдство, 
доходи от частна и селска гора, занаяти и търговия. Задружни и 
спорни са били общоселските трудови дни. Заедно са строили 
общината, училището, площада. И прокопаването на канал за язо- 
вирската вода към селото, и пътищата, и двата бунара, и почиства
нето на кладенчетата, и брането на дърва по групи, и всичко, всич
ко, което касаело техните нужди и удобства.

ЗЕМЕДЕЛИЕ

Навремето гората е била много, много повече. Та дори и днес

Х п п я т  съществува, а другият е на „Кръста“
земя 1а Т  за да се сдобият с повече
земя за ниви, но винаги са били разочаровани от камънака.

ата гора от дъбовете е разпространен най-много цеп и

р.Т бра^ЗГ192Гг^™зТлад^^. .  залесили -  засадили около десетина опе-
ха. Мнозина крущовци си взели и Ру/ ц <̂и взели и засадили и в дворовете си оое- 
хови дървета. А по името на дъб пеп“,, имаме две названия на ме
стности -  Церова могила и Церова поляна. '
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Повечето моми на времето са ходили на жътва в полските села 
Лесново, Нови хан и на по-богати стопани в района.

Открай време тук е виреела отлично ръжта. Особено вкусен 
е ръженият хляб. Сеели са и ечемик и овес за фураж на стоката. 
Най-рано се жъне в Крушовица, Ръжана и Кутрахци. Както оран
та, така и вършитбата са били на съвсем първобитни основи -  
дървено рало и диканя, а отвяването на зърното -  отначало е 
прехвърляно нависоко с лопати по няколко пъти при вятър, а по- 
късно някои стопани са си купили ръчни веялки. Тук са се ражда
ли и картофи, боб, леща, кръмно и захарно цвекло за ошав, от
глеждали и по малко царевица, захарна тръстика за рачел и слънчог
лед канфион в такова количество, че го карали на маслобойна в 
Чаморлия. Изчаквали преработката и се връщали с готово олио.

Някои хора са имали парче земя покрай вирове и потоци. Там 
са садели и поливали бостани -  засадени с домати, чушки, краста
вици, лук. Това са съвсем плахи опити за зеленчукопроизводство.

Днес отглеждат дори корени кафе, опитват с фъстъци, а в дво
ровете -  всички зеленчуци, ягоди, овошки, малини, лози.

През пролетта, когато орачът тръгва за пръв път на оране, 
връзвали на рогата на воловете, на ралото и на остена (копралята) 
китка босилек с червен конец за здраве и да е спорна работата. 
Копралята е дълга права здрава тояга, от едната страна с пирон 
или заострена, да подканя воловете да вървят напред, а от другата 
страна -  огрибка от желязо, да изстъргват калта от ралото.

По овчарските ниви лежали егреци, за да наторяват земята.
Образуването на ДЗС стана през 1957-1959 година. Тогава 

сееха лен на Гладно поле, моркови и картофи в Орничето.
Сега връщат земята. Мнозина не я искат. Защо?

Пътят
Пътят към земята е отворен -  
чак от прадедите старей! 
Преминава право през сърцето
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и се устремява към небето 
в песента на чучулига! 
Лъкатуши из върхари, 
буди кълновете стари, 
па се втурва из селата -  
там земята празнично нарежда 
хляб, вино, цветя, надежда -  
раните й да лекуваме, 
за да оцелеем и добруваме!

13.XII. 1989

ЖИВОТНОВЪДСТВО

Ш 1 Ж Ш =

една ™ав„, общо 3000. В

доят по трп пъти, да местят егоетотезГ ™ “  ™
Млякото е носено с котли ид наторяването на нова нива.

ДО Чукурово на ман^^! д  Г а ™ ” То“" '  " ™ 
обезмаслявали а после си вземали за себе си. са го
младо агне. Ле^о с Х н ^ о ^ о Г “ ^
веджи. Сутрин обирали каймака и Р^^^^ив^ли в огромни гю- 

Като отив^ на с м я Г Г .
баници, манджи, изпратени от Х нетТГм 

Воловарите се делели ня 
ведар -  пасял стоката на стопанско ^
Селски говедар бил дядо Пегьр -  б а ц и ^ Г " ^н аща и дядо Зашо — син.
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Имаше няколко кошари на Сръбските орници. Там отглежда
ха от ДЗС телета и овце. Когато стана АПК, овцете зимуваха в 
Чукурово, а само лете има егреци тук заради пашата.

Към 1980 г. Венко Ат. Михайлов отглеждаше около 40 кози в 
Крушовица. Мера и паша колкото щеш! А Мария Костева цял 
живот гледа много крави и овце с любов и всеотдайност, но без 
чувство за мярка (не коли животни) и като не успява да набави 
сено, стоката гладува зиме. Сама е имала повече от 30 овце и над 
10 крави. И Стефан Шалев се опита за няколко години да отглежда 
повече крави -  около десетина. И Ангел Овчара с много любов и 
умение гледаше стадо от около 30 овце и кози.

Пчеларство
През 1930 г. е имало 42 кошера. Пчелари са Павел Паунов, 

Христо Писарски, Коле Дилиджачки, Паун Стоянов, Иван Йорда
нов, Никола Николов, Илия Тонов и Йончо Йонев.

Доходи от частна и селска гора
Горите са били голямо богатство за крушовци. Те са източник 

на постоянни доходи -  дърва за огрев, дърва за продан, горене 
дървени въглища, листници за изхранване на овцете, диви плодо
ве -  шипки за продан, залесяването носи пари.

Всяко семейство е имало частна гора и от нея по свое усмот
рение според нуждите секат листници, дърва за огрев и продан, за 
дървени въглища. Като добавка — дърва от общинската гора.

Листниците, пък и другите дърва, били извозвани и през зи
мата, ето защо почти всяко семейство е имало впрегатен добитък, 
кола -  дървена или с железни шини и големи шейни за впряг и 
превоз през зимата.

За пръв път преди 1965 г. е залесявано Сърболско странье. 
огава Янка Стойчева е пяла жални народни песни, открехнала е 

спомени за отколешни времена и е разплакала всички, дори мъже
те. лед 9.IX. 1944 г. местните хора редовно са работили по зале
сяването, брали са шипки.
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Откакто има резерват край язовир „Искър“ и до нашите гори 
идват диви прасета, сърни, рядко мечка. Има зайци, яребици, по- 
рядко -  катерици. Тук щъркели не гнездят. '

Чучулиги и славеи редят кръшните си песни, кълвачи и сини- 
герчета, кукувици и сойки огласят гората. Много рядко ще чуеш 
гугукане, а лястовичките намаляват с всяка измината година И 
косове ни подсвиркват, и „път-пъ-дък, жум-жау“ се чува. Нашата 

огата, мила, дивна горска природа, наша гордост и обич!

ЗАНАЯТИ

Почти откъснатото ни селце е трябвало само да задоволява 
екстремните си нужди. И се справя не лошо. През 1930 г. в София 
са работили 15 души, а другаде -  9. Слугините обаче са множко -  
Ь5 момичета, второ място във вакарелски район

В ъ п т !? /г " ”'’” Стоян
Й о^ям  Т""' ~ 1-лаватар, Борис Стамов,
Йордан Николов, Богдан Ионев, Велин Колев (Вечо), Велин За-
шов, Георги Зашев -  гл. майстор, градил общината, настинал, по-

тано« н  " Павел Цветанов, Насо Михаилов, Иван депутат.

Спас*Чп?^"’ ‘̂й  Писара баща),Спас Чотев и Йордан Тупанджията.

П ървият  Г 'я  "  коларожелезар.
Р ят ковач на селото е дядо Петър -  баща на Мичо ковача

Павлов Л н Т ” ' Ц в -ан
п , Стоянов и Борис Кафеджийски.

ХристоГ-кожух1п*^'г Димитров -  кожухар, Араигел
с Г с м »  те X  ^ ь р ™» „

/ *ерзии, Киро Шегутски -  ш ивач, Димитъп
Борисов (със златни ръце) -  монт1,гч̂  л /- Д им итър

джия, Ф„„„„ йозко» - ^ « я д ж „ я ,г:™ г„ :„ гл :Г с;г" 'стражари. '-хамов -
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Жепейци: Стоил Ценев, Кръстьо Чуклучки, Боне Шегутски, 
Киро Шегутски, Борис Шегутски, Паун Чотев, Станко Чотев, То
дор Апостолов, Луко Лазаров, Спас Стоименов, Ангел Тасков, Спас 
Чотев, Костадин Чуклучки, Велин Сп. Йовков, Рашо Сп. Йовков, 
Арангел Шегутски, Атанас Михайлов, Иван Йорданов, Стоян Ян
ков, Райчо Мирчов, Спас Гуров, Йордан Благоев. Двадесет души 
жепейци! Вакарелец ли е -  жепеец е! 1930 г. -  12 д. жепейци. Ала 
Спас Стоименов е загинал като жепеец, а Стоил Ценев и Спас Кю- 
пев -  окуцяли, Митко Чуклучки -  ватман в София.

Строежът на жп линия Цариброд -  София -  Вакарел -  Белово 
започнал през 1881 г. Редовна експлоатация -  23 юни 1888 г. Меж
дународна експлоатация -  12 август 1888 година.

ТЪРГОВИЯ

Дедо Кафеджия -  бакалин, продава кафе, боза, калеми и пло
чи за писане, Дедо Златан — кръчмар, Стефан Златанов — бакалин, 
Стоян Налбатски — кръчмар, кръчма и в къщата на Мирчо Тасков
-  Ваклеевата къща.

Връзка с други селища: със София -  на пазар. На „Слугински 
пазар“ в София на ул. „Трапезица“ цанели момичета, някои почти 
деца -  от Димитровден до Гергьовден; търговия с дървени въгли
ща, дърва, стоки от първа необходимост.

На воденица -  в Пасарел, Калково-валцова мелница, Догано- 
во-валцова мелница, Новоселци -  валцова мелница, Вакарел -  вал
цова мелница и дарак.

С Вакарел -  на комка, бебета за кръщавка, събори из района, 
община. Кола дърва за продан в Лесново, Равно поле и София.

С Чукурово -  общината, прогимназия за децата, мината, ДЗС.
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о б и ч а и , н р а в и , п р а з н и ц и

Народни песни

от С Г н “ ;

р а ^ г г ; : : — - е ™ . . .
им са ги пълнили с любов и тъга с хубп 'Р®‘*и̂ т̂вали, сърцата

идните поколения! зна‘:ава тя по-много и за

на "а«ет и л ю 6м " п Г н Т р од н ™ °ад  ««-годишна. със завия-
И майка, записах около 50 песни Бгтя ’ нейната баба
съм сигурна, ,е  песните са „„ого иовиГГп'

ду ™  « —  за гора. и «е
песен.

Дьрваре дърва
Горо ле, горо зелена, 
вода ле, водо студена! 
Съорале ми се. набрале 
дьрваре с остри секири 
^^Реаре и па майсторе’ 

^^ши и ни посуда! 
Дьрваре гора сечеа 
сечеа, трески хвьрмеа 
Майсторе бьрва избирит 
и си дървата белей.

сечеха
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белеа, чаши правеа.
Чати за дни по-весели -  
за руйно вино червено -  
за сватби и кръщенета!
Та кой ли вино ще лее?
Та кой ли вино ще пие? 
Винаре вино ще леят, 
сватбаре вино ще пият, 
най-лшого кум и старойкя, 
стар свекър, стара свекърва, 
невеста, млад младоженяк, 
па и честити сватбаре! 
Наздраве, силни дърваре! 
Наздраве, сръчни майсторе! 
Наздраве, китни сватове! 
Наздраве, волни сватбаре!

НОСИИ

1995 г.

Вакарелската носия е към групата на чернодрешковците. За 
нея проф. Гунчо Гунчев пише: „Вакарелката не само обича да 
труфи носията си, но тя я носи с вродено кокетство, поради 
което отдавна се е разнесла славата й като хубава носия. “

Женска носия
Сукман, ушит от домашнотькан вълнен плат, разкроен, с къси

ръкави. Долу при полите украсен с бели сърмени фигури и цветя
също и около пазвата и раменете), или с талатър, или с манистени
игури, може и с бели гайтани. На ръкавите е пришит цветен плат, 

съчетано в шарки.
Риза от домашно тъкано платно с кенарени ръкави и с кена

рени поли. Полите на ризата и ръкавите са украсени с дантели, 
изплетени на една кука саморъчно или бродерия на тюл.
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край^сТшо‘̂ пТ  «фомна дантела в долния
Р , що плетена от моминските ръце. Една ивица от 10 гм т  1

завъозаня п ‘"  ̂ широка копринена панделка с два края] 
завързана ошред по средата, та се развява като бели кри1. ^
ко йап “  ОТ широка купена дантела. В средата мал4
менете и отпоеп’ Нагръдникът покрива ра-1менете и отпред гърдите почти до талията. Г

Купено копринено бяло перо -  бели цветя от копринен плат] 

за невести -  като коронка на главата.

мията-'^зГмГи ""РО от ша^
то на ухото мушка!

Белият нагръдник с купена дантела, дето грее под гушката на1 

вълшТбГ.’ е Г  по-загадъчно, красиво!

~ Н Е = ‘”
мома е украсено и с гривица наГчелото\ГГдо^ТотоТ^^^^^

косица се втвъплявапя 1г зтворена във вода. Потопената!
"а в ръцете „ а Г м и ч е т

™, с '  ” • “'■Р-М
чорапи. изпьсч^еГ с “ "“ ™ “ '‘'Р “ -
ръка, влюбено сърце и волня ™ сътвори само изкусна
те, облечени в красивата вакГГ^^^^'  ̂ "«-ново време моми-
прннени чорапи и кондури в ко-
рапи без ходила, до коленете -  лете ” Т “” ~ ‘“^Р̂ ^ни чо- 

Зиме върху носията са обличали к о н тГ Г ’- к Г о Х Г с  дълги
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ръкави, без яка, обшито с лисичи кожени ленти за шарка.
Дотук описаната носия-гиздосия е била за зимата. Лятната 

носия е била фустанели от памучно цветно домашно платно. Те 
били вталени, без ръкави, а надолу падат широки, набрани, поли
те, ръкавите и деколтетата са били обточвани с цветен плат за шарка. 
Извезвали са и ризите си. Запасвали са вълнени домашно тъкани 
едноцветни фути с плетени вълнени кондаци, с дълги краища, върза
ни отпред. Пак голяма част от футата е заемала дантела, изплетена 
от вълнена прежда във фантастични фигури. Футата и дантелите 
са в един цвят -  зелен, оранжев.

Отделните женски сукмани си имат имена: кокар -  бели сърме
ни фигури и цветя около пазвата, полите и рамената (и жълта сърма); 
талатърено сукно -  талатър -  тел с меден цвят за украса; манистено 
сукно -  украса с фигури от маниста; фустанела -  от памучен плат. 
Сукмеаните са украсявали с бели гайтани или фигури от купена 
прежда-спаня.

По време на жътвата са носели наракавци -  като чорап от 
китката до над лакътя на ръката, за да не се издраскват.

По някое време и жените са носили червен пояс върху сук
мана.

На плитките на косите си накрая си връзвали коцак -  сребърни 
пари, нанизани на връв, да им расте косата и да не хващат уроки.

Ах, тая вълшебница българка-крушовка! Кога и как е успя
вала да извършва всичко това!

Да ражда сама вкъщи децата си и да ги отглежда и възпитава 
с любов към труд и човешки добродетели!

Да върши къщната работа безотказно от ранни зори до късна 
доба!

Да готви, пере и чисти всекидневно!
Да белосва къщата два пъти годишно!
Да замазва пръстения под всяка седмица!
Да омесва хляб в нощовите ежеседмично, а в по-големите се

мейства -  и по-често! (Вечер замесва квасеца. Сутрин по тъмно 
замесва тестото за хляба. Като втаса, го разделя на хлябове и за
вива в месали. Пали специалната домашна фурна за над 20 хляба 
и го мята в горещата пещ. Рано-рано хлябът е готов.)
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Нагръдникът -  бял, неръкотворен, 
припокрил е сърце да кротува! 
Косата и в плитки наредена, 
с лимба нежна на чело скрепена! 
Със забрадка -  шалшя зелена, 
ресни — жълта сърма украсена! 
Перо бяло — клонче разцъфтяло 
(и копринен плат в цветя огрял е) 
кичи вдясно половин главата, 
срещу него ухае мушкато! 
Вакарелка в носия прекрасна -  
слънце грее — честито и ясно! 
Лицето и — бяло, духовито, 
бузите и -  божур е закитил! 
Услшвката — усмивка на цвете, 
(разцъфтяла по горски поляни), 
очите й -  очи на кошута!
Душата й — чиста като извор, 
сърце лудо като поток буен!
Глас на славей — гали и вълнува! 
Мома с хубост, ей, жълтици стр\ва, 
ала мома хич не се продава,
С1 сърце си за обич меиява!
Дъх упойващ -  билкова поляни!
Като вакарелка -  друга няма!

Вакарелке, моя птицо бяла, 
хшпо цвят вълшебен разцъфтяла!
Да политнеш над гора зелена, 
кшпчице, на горската премени!
С криле бели -  бяла гургулица, 
грееш ярко -  мъничка звездица, 
иьнчице си, в небесиа позлата! 
Българка -  е носия чудновата!

Драги читателю, не мисли, че пиша за вакарелската мома, а не 
|за крушовката! Името на носията е известно като „вакарелска“! Пък 
|и какво лошо, че наричам крушовката мома вакарелка ? Нали и без 
(това працедите ни са от Пустосел-Вакарел! И само 9 км ни делят 
Iоттам. Н^ с м е  един район, част от него, от Вакарелските щати!

Мъжка носия
Някога мъжете са носили чешире, елеци и аби (късо палто с 

[ръкави) и пояси -  морави или черни. Ризите са били с бродерия 
около врата и отвесна лента-бродерия на линията на закопчаване
то. Встрани от тази бродерия предниците са били в басти. На гла
вите си момците са носили кожени^гуглц. По-късно младите мъже 
сменили чеширите с бричове, после -  с панталони. С четирите са 
носели и навои. Момците носили морав пояс с шарки, а женените
-  черен, в по-старо време -  силях. Старците -  кожуси.

ПРАЗНИЦИ, ОБИЧАИ И ОБРЕДИ

Празниците, обичаите и обредите на крушовци са свързани с 
религията -  християнската вяра, представена от поповете.

Първият поп (а може би не първият) е бил крушовец, поп 
Руско, брат на дядо Тоно Царев. Той е бил поп във Вакарел и е 
обслужвал Крушовица. Следващите попове -  поп Костадин от 
Кюстендил, поп Тодор от Самоков, поп Стефан от Млечановци, 
поп Свилен от Полиовци, убит от комунистите, поп Тодор, поп 
Ристо и поп Иван от Нови хан -  настоящ свещенослужител.

За „Света Богородица“ миряните са ходели на комка в черк
вата на Вакарел, а за Великден -  на Вакарел или в Чукурово.

Крушовица не е имала църква, а оброчища и за съответните 
празници на тия оброчища са идвали попове от Вакарел н Чукуро
во. Оброчищата са „Свети Георги“, „Свети дух“ и „Светого .

Имало е и параклисче през турско, но е било сринато. Около 
1880 г. е било съградено за втори път на съ1
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ние на баба Пена Шалевп -  п
икона и останки от о с н о в Т ? ”'*'''' "  синовете й намепи А
захвърлиха религията „а буниш^'"  ̂ ‘ ■■■ м м у в и с т и т Г  ‘Р ™ "  " "“Дорг-
н "Р “ “  постепето. Едва пГеТУоо"/ *■ параиисчеЛ '"™  ”   ̂ ”  «б«“ «  голяма зестра - нива,
Никола Филипов - коуп,п»« Давлениет ^ » о л е  и пр., а свекърът -  също голям дар.
нието то беше възстановено 1 "  една част от насТ .Л  "Р“ " ''»™ва с да-

са се извършвали по 1 1 ’''’"™ кръшавки ^
ни бебета са носени за к р ъ Г Г  '  ‘̂ ‘̂̂ ^«^тните хора О т л 1 г ' ' Т ' ^ '  невестата.

кръщавка другаде. ^ ' '-’тдел | Щом настъпи уреченият ден на сватбата, още в събота вечео-

Сватби

Рите! празник и не само зт 
----------------  но и за л ... сватба

та със специално нагиздена каруца и коне натоварват чеиза и го
деницата, придружена от дружките си, и я откарват у момковата 
къща. В каруцата момите пеят; „Кога тръгнахме за Елка вишни 
череши цъфтяха...“ Като пристигнат в момковата къща, свекърът
ГЛ/ИТПИ Ж/ГГЛХуГСП̂О ТЖ гш -----------  ТП ^

ставало не само на сватби и н р т ^ '? '* ^ " -  ^  « ^^РУшовица! “ У Р^ка. Св;кърватГя
са си имали толкова много свипг,* ® неделни дни. Та налЛ вратата. С хватка вълна в двете ръце описва три кръга
-руди, а и да се весели,  ̂ «бича не само д Л !  ~ ^ й
.. и момци са се зя,т^г.„.„. особено млалит^ 1 синове, помощници на

на с

“ И« са давали иа « ; Г т е ~ "  -  «°Р=та, л о ';— М о I  « Г ” ' ™  ™  ™ « го иелу-
а те или са напивапи котлите си на Гоп„ I  ™ чорапки. След това търкулват от прага навъ-
разливали при отиз и лииеа Г „ " '>'>®Р»"амере„„, ,„и са “I  Г в Г в Т  ™“™°’ " « е 
-  от Горнака, или и пвям^ взаимност, крадени са от г Л  а в новия дом, символ на моминската й чистота. Отрязват от плат-

ставачо пристануша като «Уговаряли и оттам момичет * ■ яГта*^ ” се гости и цяла вечер свирят и игра-
■■-' ьбори са ходели Гпо ^ ^ с в и . По X ?  1  младоженеца^ ^

.тя .  » "о съседни махя.., .  -Денки и |  ^ ^ -Р и н т а  гиздят булката, а през това време младоженякът с
узика и таифа довежда кума.

гоститГДГхГ^ “ ™ Невястата целува наред на
ядене !'вино «̂ <." ~ "Р"""" след
е пълен г Г  Д^Ряването става вънка и чак сега дворът

пъден със зяпачи! Селски клюкарки ^

ницата е била от т». "'"^^^ли „ се^а П .п  ' "
лежяп.. седенки и събппиг л Нерядко избра-

цяло сел о  гъпк. “  ио-стари  годеж апи ч "Рош ка, на 

иата кити с Т / " '  “  "Р “  ™  СвеГп ™  “  ® “ ™  "> 
сватаат™  ^ е Г Г ;  Г ”  "  Р “ а Х Г “ : :
"отъкаиа къриа, ки т! Л " “ ' »РУва годени”
- та  дарява и в ^ и ^ Г г ^ ::™ ™ - » ™ с и Г Г а т й ^ ^ Т  
ИЛИ вълнени чорапи с ~ р -ав и , “
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красиви шапки „ ^ Р*̂ и даровнн кърпи 
от чеиза. Сватовете

ването клюкарки не пропускат нищо от дару-

•̂ ет) и дарява гостит^"” ^^Р"'
напред дапяТя Г  подаръци. Най-
Дом Л 2  " » всички в новия
момчето пп?п етърви, децата им, роднините на
рода са от мпГ. ~ за кумовете и къщната
майката -  за векървата подава дарове за момковата рода,
варително от Р°^^‘ Поканата за гостите е станала пред-
Увита китка с червен конеТ^"*'̂ ^“ калесари с шише ракия, пара и
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тата
чаша рь.а „а с в е к р „ ; ™ Г  - о ,  „евяс
та г Т  "°  ™»®>»ниите После “  "Роши. Кумът ръсн|
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довереница. След опреГелено Г  от доверена же„"
показ от довереницата пред свекпове ^рачна риза е ‘
специални дисаги с китка богиг, ^ кумовете. Слагат ризата

с С о  Г  Преда да^^отаеГ " "Р^РУжитело с три гърмежа. После залят,  ̂ отаесат ризата, селото е изв(
Домашното оп,ии.е. СватбГта „ р ^ л ^ ^ а  Г

В понеделник сутринта н п /  вечерта.
Дители и на кума. Тоя ден сватбата*^*^^ «омините
дава „а булката хурка „ вре„„„ „а «  “ екьрвет,
вете ларове получават н ев я таТ ™  “

е- Невястата дарува богато ^®̂ ^̂ з̂та, родителите им и кум
кумовете. И те я даряват богато ^®^къра, младоженяка
може да дарява и жива с т о к Г Г ’ ^«^'^ьрвата. А ГвеТъ!-

Даровете за новото семейстеГ^^^^''®^ кожухче
м Гго "ахани и ДП в Т ' " '  -  бакьрен,

ного по-богати и разнообразни "®-»ово време подаръщгте 
Рькави. тьрльци и п р е с ^ С ^ ь ж е Г  ̂  Г -  ~

'^рпи, чорапи и ризи.

(н а р . п е с е н )
^опшГшо Рада сгодиле 
^отаиио и по-иезпайпо.
Стха па Рада говори

У -^ ^ с е Т
че в се >

Седнала Рада ̂ Т ^ ^ Г " ’̂ '̂'
^очшиа спаха. 
почнала да я уплита. ’

саЦ
С|

ле

Лева й свотка завила, 
тъкмо десната почнала, 
нещо се тъпан зачуло, 
нещо се сватба задала!
Рада се крепко надигна 
да види сватба комшишйска, 
ала се бърже отдръпна 
и на снаха си продума:
-  Ах, мила моя снашице, 
честита тая девойка 
със тия китни сватове, 
и по-прекрасни кумове, 
най-много млад младолсена!
Снаха на Рада отвърна:
-  Сестрице, Раде, Радке ле, 
това са твойта сватове,
и по-прекрасни кумове, 
най-много млад младолсена!

Кръщенки
Едно време жените са раждали по повече деца, ала без меди

цинска помощ. Баба Йованка Раковичана е помагала на родилки
те. А жените, които не са желаели повече да раждат, са се опитва
ли сами да се освободят от плода и са страдали много или са уми
рали като баба Ана Божилова и др.

Щом се роди бебенцето, веднага се меси Богородична турта 
ради поверието, че Божата майка помага на родилките и „чака“ 

да хапне от погачата за бебето.
Идват на гости малко жени и носят на родилката лук, за да 

има мляко.

ми голямата погача се канят повече гости. Омесват две голе- 
връш н^^ ^ готвят три яденета -  фасул, картофи гювеч и тава под 
Свект.пв*' ^ ошав. Черпят с ракия, благославят, пеят песни.

Р ата и майката на н ев естата  чупят погачата. О т първата
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:г  г" “ 3

" « « .  по а Г С Г с да П™ ™ “ » ™  гос™, I ,

оег, .  . . , _ ™ -  По-бедните ся '"Ум, без ппи^..
в_^цьрква за по'-е?тТна ' '
Против

Бъдни вечер и Коледа
През деня преди Бъдни вечер и Коледа се приготвят два ппя, 

кика. Стопанката меси хляб с квасец и със сола г  1 1 7  ^  
[голяма обр едн а пита-квасник с шапк-и квасец  ом есва

за""^п"̂  ̂ '^Р^съствиегМкошара и овце и всевъзможни шапки за лп ~ волове,
Рьщенка на ВакЛколачета за коледарите, и голям колак зя ^

имане

■колачета за
|със сода -  с късмет-пара.

^ълтиче

Моята майка
^сяка майка рож6„ .
"  «Рист„ш,

" = = : г ~ ‘

& 3 -‘ ~

><ощите с ръце

Ризчищ,„.е 7 р 2 1 !

'’Р1‘спивни  ̂люляла

здраво ии сродТ^^'" благата
със земята!

1978 г.

колак за бъдната трапеза, и питеа

За тази толкова мила и тържествена вечрпа «т 
приготвят най-различни постни ястия -  баница с‘таквя^'‘™®"''" 
зеле, боб чорба, ошав със сушени пп.л п  ’
ябълки, круши. Счукват малко орехи иТеГън* посГ^'*'^ 
малко захар и вода, разбърква се и с оиет и гГ’ « ^ ^ о ,
започне вечерята -  да не ги ^  всички, като
се с Ч.РДЖ ̂ . ,  „ е с Г :  ™ ™ ::: :с « Г в 1 к " “ " “  " “ р-*“
се слагат един върху друг трите хляба о- ^  средата
най-отгоре питката с памтя и " Т  ~ хляб, колакът и
Щето е приготвен от 3 ?  "Р^^У бълхите. За огни-
през цялата нощ, символ на домп^Г ™ ®  гори огънят
с^ото. Преди ^ е ч е р Г с ^ а п Г а
хляба. Всички се кръстят и свещица върху
™ седят всички к р а Г ^ и е з а ^  Богородица. Как
и жар софрата, цялата* къща за т  Р*^^ стопанин кади с тамян 
чупи погачата и слага пкпвТ’ "Р^гони злите сили. Свекърът
второто -  за къщата -  на гредит? Като “ айка, а
ство, нарича на себе си пп • ® подава късове по старшин-

на снахатГ- к ! щ а т а ~ и я " " ’ « кок^ки-
мило животно, в  края на вечепятГ ~
^м т на сламата. Масата не се разд^^сТ^^*^^^' остават да
гушки и се връзват по т .п «  Сутринта от сламата се вият

специалнГтопТзГсто̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ "  "
» «икат: „К ът-къ™  *■ " Т  ^пат с топ у^ е
“ ; „Да се поди яя г благославят къщата

™  ̂ Р ™  колаче,

куска печено врабч^^^^ всеки член от семейството има за за
-  ̂ да хапнат нещо леко след дългите коледни
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семейството
П расето отдавна е заклано Г п Г  за ТОЗН ОбиЧа
- я  обяд ще хагш ат м есце ™  н „ й Г т " ° ™ ^  
пременени излизат на .е ^ а н Т д

и потропнат хорце!|

Нова година, Василовден

с печени Прави се бани
чета, ушенце, опашка -  за толкова вкуснГт « *̂Р'
Плънката на баницата е била с ма̂ к̂о с чесъь
врьшник. Вечерта семейството с е ^ Г б и Г '

богата вечеря с и !желания за по-богата и 
На сита година.

дели ерген,, „ аед„я„„ «

™ -= ^ а Г „  „ “ " Г "  ” “ ™"- " '  "Р°1

екиран,,. коГгакта у м е Г т а т о Т ““̂ " ‘™ "
състав -  булка жениV ’ предста

р - ». - ™ р ,,; * г : ; г „ : : з ; ; г ^ “ “ " -у»"™““ а“„ л
нина -  иска да го коват а тпябпТ  "Р^Д стона!
фош и „рогачът“ припка’д о в ^ н  З а Т ' '
шение от кмета. За реванш дават п »Джамал“ вземат разре-1
за Горнака. събраните нари и купуват □

Топене на пръстени

коитои
плоча, волски гребен и г,п ’ коланче, лула кон.
конец. Пеят „Моме В асто “ '  ™ ™  «еси;,*,! „' ,ер „“ ,
оставя под трендафил н ако замръзи " Т  « |
дородна. При топенето на пръстените „ ™™ ““  '  ’ДРава и ило-* 
вите „а веички жито. Всяка мома улавГ ,™  ‘

улавя зрънце и вечерта40 си ги

1зга под възглавницата -  когото сънува, за него ще се ожени. За 
[аденето на пръстените сутринта от борови клонки е направен 
[ардак“ за котела с пръстените. Изпяват три пъти „Моме Васил©“ 
вбикалят с херв „чардака“ с котела. П© време на ваденет© на 

ръстените котелът стои на главата на ергенин. После момата го 
[арува. Момата бърка в котела, вади пръстени и ги «кача на „чар- 
;зка“. П о-отракани съ обр ази тел н и  хора (според предмета) нари- 

|!ат високо благословия, а притежателят на пръстена си го взима 
юд дъжд от закачки и смях. През целия ден играят хоро премене- 
[1и, весели и щастливи, с надежда да се сбъднат предсказанията, 

ила родна картинка!

Богоявление
От черквата във Вакарел група момци вземат кръст и го раз- 

I насят по къщите. Те са „гяци“ -  пеят и благославят, хората целу
ват кръста, а стопанката дарява вълна за попа.

Поклади
На първите поклади, а и през цялата седмица до вторите по

клади се ходи в роднини и кумове на гости и там младите искат 
прошка за греховете си по стар народен обичай. В началния ден ~ 
в събота -  събират вършини от дърва на мегдана и кладат буен 
огън. Излиза цяло село и играят хоро. Момчета и ергени си стъкмя
ват оратиик -  пристегната слама между чатал на дърво -  и го за
палват. Всеки върти своя оратник, огънят се усилва и момъкът вика 
възбудено: „Орате, попе, дай ми момата, че ще ти запаля брадата!“ 
Прави се баница със сирене, „хамка“ се халва или варено яйце, 
завързани с дълъг конец за гредите на тавана. Децата се надпре
варват да уловят с уста лакомството, но не се удава на никого, 
докато не се прибегне до хитрост -  да се помогне на някого с ръка 
в даден момент, когато никой няма да види. Висящият конец се 
запалва и житният клас ще бъде голям колкото пламъка.

На вторите поклади пак се пали голям огън и пак се оротва -  
след една седмица. Всяко семейство си вечеря вкъщи. Но докато
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първите поклади ся

“ “ ШИ, то сега са  С и р щ Г за г о Г  когато се ко«"ВД с , ,  -Р-» заговез„„ „ се „ра„, «
оЗ

ра, ИЗ^

взем Г ^“  ̂ вода
ма комка от черква. Великден. После

Пазарско лале
Пазарско лале с главица жълта, 
с буйна ръченица в двор нахълта. 
Весел перчем разлюлява, 
с лазаркшпе се задява 
и се кланя на стопани 
със усмивка като лани!

1981 г.
Тодоровден

в е к р Г д Г б  ” Г чГ ,™ ™  “  “2 о ' в  ™ -Св^ого- ,  „

ра с коне. Който и здраве на конете Става ^  Изглежда тук, в Крушовица, като нямало черква и поп, Ве-
отглежда добпи е много горд че умрр ”^'^'^Р^®.3|ликденът е по-малко празнуван празник, т. е. по-скромно. В

"РН те,„ надбягааГя. О щ Г 1 Т * ™ " ' “  ^.......

^ЛИ гГ и ''''^™  събира хората!^ о^агородяв'^'*'*^”
благи взаишотнт!! всекидневие.*’къГр^т^^^ ™’ ^ай-най-набожните хора са отивали срещу Великден

^ ти4| през нощта на черква. На самия празник, разбира се, всички, кои
то са постили, отиват в черквата на комка.

четвъртък жените боядисвали червено яйце, с него шарели бузки- 
те на децата си в зори за здраве и го оставяли пред иконата на 
Божата майка. Месели са и козунаци. На мегдана цял ден се вих-

‘̂ а з а р и ц а
 ̂ Мили детски празници* Рпг. |

и ое,гр„*„е, Специално за Л а за т и  " «олнос!
лптаче, жилетка, елече. НатчеГ с „

= = Н ^ г р = ? = 4
" «Р- Д»ол„и „ шаст";,!! *:°™ " »  детенце.

стопанката ги дарява с яйца' “  посетенц
момнче носи кошницата с ^йнат"’'и " * ™  ™
селското момиче от Лазарица' " ° '"Р “ Расен празник за
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Бедни_са_5иди крущдваани-открай време. Пък и откъде чисто, 
бяло брашно за козунаци! Започнали да ги месят_едва след 1 ^ 5  
г.! Преди това отбелязвали празника_по изумително интересен на
чин. От хлебното ръжено тесто откъгряпи тппчртя леко ги сплеск- 
вали^и в средата им забождали -измиха, мокро сурово яйце -  за 
всеки член__рт семейството. Така ги изпичали във_фурната при хля- 
б^Т ова бил великденският кокппник! ~

На Великд^^ е  готви и коприва по стар..нзреде№ об«чай, нали 
е пролетет празник! Има поверие, че Великден и Божик спорили 
кои от двамата е по-богат и почитан от хората. Великденът искал 
да се изкара „велик“ с писаните яйца и козунаците, а Божик не 
пропуснал да не изброи нищо от богатата си трапеза и накрая за
ключил: „Ти си шарен, марен, коприварен!“

43



На Гергьовден
^ ^ с р г ь о в д е н

ьм селото към оброчище „Светото“ и там освещават водата в шише- 
за всяко семейство против зли сили. Играят хоро до обяд.

После празникът се пренася при параклисчето и вековния дъб 
а гробищата. Тук от ранна утрин в огромни котли е приготвена

1иаричал за свое здраве.

попъ? Вайдудул

от гората -  млечка въпба » невести берат киг 1
Млечката се свързва с м лякото"Т Г " ~ 
повече мляко. Тия венци се у в и в .Г  да .
стоката, котлето за мляко у червен конец и кичат с УР^а» чорба. Майстори готвачи на овнещката вкусотия са Стоян
на празника на овчаря ще ^ ведрото на овчаря, който точ* -  Таре и Петър Въртов. Жените отиват там с квасници и
бутвдката, и нощовите а воа '^̂ “̂'ото на овцете. Закичва с олаци и си разменят за здраве. Попът благославя курбана. Край 
върбови клони. ’ на пътната врата и кошарите ресалите на тревата всеки има паничка и лъжица и си хапва от

Празникът се провеж а (кусната чорба за здраве. Идват и гости от махалите. В специална
каменния кръст. Тук нареждади^ около вековния дъб >бществена посуда им сипват от чорбата и им подават парче хляб.
те хлябове. Всяко семейство с* “̂ ^сали печеното агне, обреднц! г̂ра̂ *т и хоро. Празникът се пренася отново сред селото до късно 
дове и комшии. Попът свети во^ ™ ^ о  определено място -  по ^ вечерта. Посрещали са и гости-другоселци у дома. За разноските 
и благославя трапезата * ®ода, ръси всички за здраве и берек(^ курбана събирали от всяка къща брашно, боб, кой каквото оби- 

Младите невести гр ра- А овцата за курбана понякога била в дар от някоого, който го
кадто наскоро е родила ж ен7кТб1бТ(пУ ’ невест,
калят с песен за „Св. Георги“ тпи п  ̂ животът). Об]
реже краешник от квасник и оГп След това 

Роднини, приятели и комши.Г™ ^^^
Г а? По " ”Да та се р о д и " " п Г Г " " ^  " печена
ват. После всички празнуват цял де„ „а ?  ^ « обяд

На този хубав ден е на пои/
му -  Зашо.За празника са ом есеГ  " ^етър и сина
ник в подница и голям колак и по ~ печен квас*
ка къща дарява говедарите от б-тя 'квасник за говедаря Вся]
™ а га , да се у м н о ж а в Г л С ^  ^ Г “"  " ”  '  * • «  и здра'1

Пооьт, прадружи*^ “  лонааш«ад6а„а от Вакар, 
денци -  Светената вода. Стубяата „ юда ва ,р„ „ а .
срещат ва Горвака в веят: „Кувнте вощ * б»"'’""'"'“" "“““«та ™
44 “ “"■'^°'^“ "о™ме^./'Тръп,ат

'ел и

И тоя християнски празник е бил тачен в Крушовица. И как 
|не! И без това почвата, камениста и гладна, не е била плодородна. 
|А когато настанели сушави години, хората така гледали да измо- 
! лят от Бога малко дъждец за нивята.

Събират се група момичета от името на цялото село и изби
рат в кой ден ще бъде празникът. Избират и бременна жена, която 
ще омеси питка, ще свари чорба и ще ги гощава. Момичетата, пре
менени, с бяло котле с вода и китка цветя, здравец, босилек и се- 
лим  ̂увита с червен конец, обикалят селото и влизат във всяка къща, 
пеейки: „Вайдуду ле, дай. Боже, дъжд!“ Всякоя стопанка ги даря
ва със ситото "браш но, после го търкулва и ако се похлупи, ще 
вали, ако е обърнато нагоре -  няма да вали.

Като посетят всички домове, вайдудулските момичета взимат 
ременната жена и я водят на Вайдудулския вир. Там хвърлят кит

ката, измиват котлето, жената изпира месала, измива кр|га и то
чилката. Къпят я и нея сред смях и закачки. Връщат се в дома й и 
разчупват питката с благослов (за дъжд и берекет).
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'  от рма, та да .
Боряна Станкова г.п обиколката. ^

- р  -  в е ™ з„а  . . .  е
""^ото, срещу Лютовица.

Вайдудулска народна
Лет летела пеперуда 

^^ти, хем се моли-
Дои лш, Боже „,ьмеп облак 

облак сшпна роса 
М» зароси орачете ~ 
да поникие гга,пио ,^и,по1 

зароси копачете ~ '
-а  поиикие садивоь

песен

•по!

Да зароси овчарете 
оечаре^пе с еакли още, 
говедаре -  е говедата 
Да изкласи сочна трева

‘‘ желета, и ягпета!
7"' бяло млеко
<̂ а насити децата пи

^-Ра<^еа сърцата пи >

А ' шт „ берекет!
'ец,

Г.К р а с и  " Р ^ ^ И И К  -  1 9 ^

™  аро„ат^"„™  ^ " > 0="™ ' Опияняват „„ „т„„
ЙОТО кадифе на горатаг ВесГ Гали н оги „?  I
дява! Но гяе ги -го ^^^^лият бяг нт к, - вгледа ни зеле- ■ 

™ тая голина? ^  буини потоци ни възгор-
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Заредиха се няколко сушави години. Изчезна водата от пото- 
1те, намаля нивото на Горшка и на издаците. Някои от кладенче- 

лта лресзххндха. Цялата природа стана тъжна. Само суховеят ви- 
!ри необуздани страсти...

А хората? Селският труженик? Не питай! Омърлушени, угри- 
:ени, обезверени... Стоката пасе усърдно цял ден, за да засити гла- 
а си. Косачите прибират всеки стрък трева. А нивите, повехнали и 
рижълтяли, жадуват поне капчица вода -  да не загинат, да не отиде 

[{апусто трудът на орача! Ала дъждец не идва отникъде. Нужна е 
'юне вяра, надежда. Ала и вярата сякаш е изчерпана докрай!

Тогава се сетихме за отколешните църковнообредни лразни- 
щ. Сетихме се за Вайдудул! Събрах момиченца на възраст
1Т 6 до 13 г , които летуваха тук при бабите си в нашето тъжно 

,1безнаселено селце. Подсетихме се за първите думи на песента 
,Вайдуду ле, дай. Боже, дъжд!“ Попитах за думите по-възрастни 
жени, но къде ти? Тая песен се пее само от момичета и само на 
Вайдудул! Кога е било това? А и вече половин век е минало от 
времето, когато комунистите захвърлиха на бунището на забрава
та религията и религиозните празници! Добре, че имам талант и 
като събрах разпилените бисерни зърна с помощта на баба Коста- 
динка, наредих думите на песента. Сетне я разучих с дечицата. 
Обясних им, че се пее и отпява. Макар малка да беше групичката 
певци, и те ще пеят и отпяват. Колко им хареса! Развълнуваха се 
детските сърчица, очароваха се душичките им, даже приеха и На
ско -  осемгодишно момче да помага при пеенето. Нужно беше вече 
да се разучи и самият риту'ал. Разпитвахме тук-там и научихме по- 
важни неща. Избрахме и ден — събота, месец юли 1993 година.

Още предишния ден от няколко къщи дариха яйца и кисело 
мляко. На Катя и Ваня бабите щяха да омесят баница, кейк и други 
вкусотии за децата. Когато се завърнат уморени от обиколката по 
къщите, да си похапнат по стар български обичай. Всъщност, кога- 
ние̂ *̂̂ *̂ ^̂  ходили на Вайдудул, е било по съвсем друг начин, но 

можехме да го проведем точно така по много причини и за- 
^оиа 1о осъвременихме. Къде ти сега моми в Крушовица! Къде ти 

ременна жена, та да я изкъпят във Вайдудулски вир -  нея, родо-
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витата жена за беоек-рт ио
закачки и врява, да се плиснГкТто б ®ира̂

б а в т к П Г щ Т “ *" ™ "  ®’"“'
слънце като се разжарил»,тръгнем ра„„̂  л Г з а к ъ с т е Г  ""

едни горещини.

ата малка икона. То я държеше чинно до гърдите си, а мнозина 
д’::ягаха да целунат лика на Божата майка с гореща молба и бла- 
говение. Хората не вярваха на очите си, че се е възродил този

.... оазник! Черпеха децата с най-вкусното, слагаха в търкулнатото
силек, селим и цветя уви ’ обредна китка от здраГе"ц паричка като дар от сърце! У Стефан Шалев Незабравка им
бяло менче студена вода ” ^^®ързана с червен конец. Нал’ «яла диня. Всички бяха изненадани, умилени и заради доб
и седем еднакви китки за”  ̂ ® него. По същия начин изречената благословия. И бяха благодарни. И се сбъдваше 
гтп ------  всяко дете пя ----------  говор между крушовчани!“, защото те щяха да говорят за праз-

Като нямаше кой друг. аз св,„ „ 1 " "  ДУ^ич»

ДО гмямага китка в П р Г т!”  "  Г ™  ™ «
Ето ги и момиченцата -  неп.пп ситце за браш»

менени1Като зърнаха игтхите и коС тГ ^"’ Радостни, п,;
усещаше несигурност, затова най ня’ радост! Все п(

«»ог„ зф „« , „
Ьерекет по нивите^

" стш,,'
С^отр меж,)у з д „ , ,

Аз се наведох взеу г т-̂  '
"ари и бонбони. "

ика, ще разкажат за него и другаде, ще отнесат в сърцата си час- 
нца от преживяното и тя ще ги топли задълго. И ще ги възгордява, 
е българщината е жива още, че тя се възражда дори в тяхното 
одно тъжно селце Крушовица! За жалост в няколко къщи не ни 
•твориха. Въпрос на гледна точка.

Някъде следобед обходихме селото. Отвдохме на Горнака. там 
един вир хвърлихме китката, измихме котлето, „окъпахме“ най- 

•алката -  Бойчето, по обичая всяко дете й плисна шепичка вода. 
’азхладихме се всички с живителната вода. В определената къща 
аварихме богата трапеза и разхладителни напитки -  дар от двете 
ръчми -  на Васил и на Крум. Всички се нагостиха сладко-сладко, 

1ДОВОЛНИ и щастливи от добре свършената работа. Друснахме му и 
орце. А в душите на децата бе хвърлено благодатно семе и то 

цеше да даде плод, който да вкусят идните поколения на Крушо- 
«ица -  децата и внуците й!

И наистина, до вечерта падна росила, а после валя дъждец! Може 
1би случайно! Ала всички бяхме_мнш1-Горди и щастливи! Събраните ̂ И СЛОЖИХ в Ж

ме нито една къща обикаляме селото Не Децата си подешха -  по ^_лева. Остана им само един лев и той
срещаха смутени и у ч у л е 1 ° "  "  'Р^^а.' Хората"'нГ. ■ к ™ ^ " “ ™ В София, в църквата ..Св. Неделя“ си
™на. И как не! В илш ж ГЛ  " °™°Рени обятия с свегащ ш я запалих за здраве на семейството си, на крушовци

чисто, п р елТ ло 'п р ез  вТкоТете' ^ П е щ о  Т й ^ е7 л Т и Г  ^
живота и грижите на прадедите н и " Т  ’ ни з а !  г

лзи на умиление. Кака Иванка Тапепп**"^  ̂ мнозина бликвах Л  пикът легендата за произхода на Царевия род основополож- 
48 ^  на едно от д е - |  ^  " ^ ^ ъ л  тук, окован във веригите си (избягал

КОГА СЕ Е ЗАСЕЛИЛА КРУШОВИЦА
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от Самоковския затвор) е
селото е ‘̂ ьществувало отпред; ^«ДИ»н
вал вер_щ.е. Те са били зашзешГ« «У е раз
верига над огнището, а през 1968 г Атанас Ристев к» 
во от Спщг- ~ ^  ППРНРГ̂ »,,..-----
тел в музея

к а ,а л Г „ 7 Г Г “ " :Г л “ ™ ™ е а™ , 
м отла от насип. После, като се у т п ““ «Л

юг, а старото посемще% "  Г ,  се в „

к Г ш Г  котато в е Л е Т а Г ™  <"">къщичките в дола от турците). се крщ

Г: 1792Т Г " Р “  'Л  
се заселили ту . „ й?-оста„аГ ™ ™ “ Г “п ' Г “" ““
“  ™  ™ “. като Доказв^Г;;Г^;=;~^^ Професорът потвърж; 
ло махалите, „„ след това дълго вп е^Г  '“ “Р"™™  са избяга^ 
рел, за да закопаят в тамошните гр о б ! ,?  "  “Р‘ “>М" във Вак 
Циално в книгата си е споменал покойниците си. Спе

преселници от пожарищата и П а к а ? " п “  ''Р»""“ " “ » -  -е «
ЛИИ пр^з 1792 Г. е г о о я !  „ Г  При палежа от къплжа
камък. Оттам след като селищГтГопуГ” 
и ДО днес дьрвен сандьк в кТ щ аГ на Г  
още, че някой си поп тъосегт пп ^•'Чавчо Въртов. Разказват
во. Предлагали му Търнава нп място да се засели отно-
■УРНО заради г о р а ^ .Г а  “ 'в я р в Г  " ^ Р ^ ^ ^ - а  -  „ П
ГО предн 1737 г. са се „скрили“ тГк ’т  "«'Прозорливи хора м н о »  

спокойно. В ония смутни времена не дивели по
гората, овчарски кошари на тоТя  ̂ «мало тук из
чай Крушовица съществува от в е к ™ “ ''- ''’'''™- всички слу] 

Откъде произхожда името Кп от три века'
'■"■**■«' круша!',

« ' « „ ,/2 7 „ Т Г 'Г
,шет,т, ш  месттстшпе *'»сто. а щ ,„  Л

Крушови,,, Р , „ , у  ^ Гуи™ <Вч>М

Защо -  Крушовица
в  Крушовица круши ли виреят? 
Крушовци за круши ли милеят?
В Крушовица круши се намират. 
Крушовци за крушчици примират.

Разцъфтяла и пчели привлича. 
Круша бяла и гората кичи!
Зрели круши есени жълтеят, 
крушовци ги лапат и се аиеят!

Зиме за мезенце във туршийка 
с крушова препечена ракийка!
Сухи круши и в ошавец кусай!
На .иегдана и хорце подрусвай!

Ра.ю крушево до крушата оре!
Ех, че сгода -  крушата го спре! 
Сянка крушова унася в дрямка. 
Крушата е наша талисманка!
Тук, в Балкана крушите виреят!
Тук и крушовци от векове живеят!

1996 г.
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Стихотворението звучи колкото закачливо, толкова и сериоз
но и с обич! Едно от любимите ми е.

Крушовица се е сгушила в скутите на планината. Еднакво са 
отдалечени всичките й улици от центъра, почти еднакво. А какви 
дивни пейзажи галят окото наоколо! И ако ти се прииска да оти
деш до гората, са ти нужни само минути! Седиш си в двора, а ку
кувицата се задява с теб, или щурчета пеят песните си, косове ти 
подсвиркват, обажда се креслива сойка. Изкачиш ли се на юг от 
селото, виждаш част от Софийското поле и Стара планина, 

бърнеш ли взор на юг, Ребрината се е гушнала с небето. От тая
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''>Р« вьв

г ™ -::г ; - -^" А-«/? л// « , /  'Ч̂ ‘стлив^
■̂̂ ‘̂гоговея п \  ^̂ ^̂ '̂ ■̂ '̂<=чс1тс, “

> " « < « «  с " « - « С Г ' ’'""-
""  '"<"Л«„И, вьзх,т ^""'1“ ” "‘'п

‘' въздишки!

се горде^^
50 ^«лове Г :

изгубиш  с коне и волове примитивно -  с диканя, изпл1теня 
Жли букови пръчки. Зърното са отвявали на И  

рехвърлят по няколко пъти нависоко с лъпйр„о '  ‘^^Р^’ '^^то го 
овечето стопани са си купили ръчни веялки"

Най-старите къщи са само около шест '„ .  
лаве Чотев -  необитаеми, на Апостол И ^«Р ч о  Тасков и 
околин Стоянов -  полуобитаема и на Ганчо ~ «битаема, на 

'о влезеш, трябва да сведеш глава нТй 
а Мирчо, Славе, Соколин и Ганчо Те са еднп къщите
ядо Постол е повдигната няколко стъпала ® ^^мята, на
емята. Тая къща има широка с^яха, н а д в ; с е Г ^ “ ^ «

Уредба на стара къща
«ътре старата къща има чет„.

ьдето стават кръщенките, сватбите п е одаята
; - е  на семейството, хранят се чле-’

1осто™^в” ”*^ размери дори б^Т Г м ^^ кофтора.'остол. В неговия двоп е -  « метра, както е у лягтп
- н и я  насип. Тя е I / ,  със съдейки

^ Р о г а / а Г Г ™ е “  ^0 -

|д " 1 “ Г ”  Т у. «а л .™ Т „ * Г е™ „Т  
,  ади„ Г  ™ “’« ™  сляпа стена“ а ™“ ■= По

1 . 0 , г - -

По
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дъски, които разпре-
юк-

"Рибира ро " '  ® -^ьщата и ^ еп Т т Г
^̂ И|ди) 1̂ ,0 постелките  ̂ бабата и дядото -

' на които е с п я . .  'козяците, чергите, чучите (възглав-С П ^  през нощта
на сам и я п ^ ъ ст ен  под. И менно



Таванът е с гоеп "‘~— “ •
разположени бли^г.  ̂ Дължината ня гтвс <- " о л и „ „ „ ., : “

Украс"енГбоХс̂ Гна7

~ : с г ,: = = = = Ь ^ ^
омесване на хляба и м е с а д и - Г ~  Дървено корито с невестата е изживявала брачния си миг!
на тавана има куки, къдет ^ ®Ратата е кофторът На г Четвъртата стая от къщата е килерът -  ста

пръчки бебешки люлки пVп̂ У” закачали изплетените от " храни. В него държат сакуля с ръжено брашно и малко бяло 
РО*бите с„. Когато са В п ? ™ “ ’ ™  ™ « я г  „  о ™ „ ° „

усни домашни пити, краваи, колаци, баници! Къкрело е в огни- 
ето, запретано в жарта и гърнето с най-вкусната бобена чорби- 

Мили сладки спомени за неуморните ни баби, шетащи край 
нището, винаги ведри и внимателни с децата, усмихнати.

Третата стая е одайчето (Името само показва -  малка одая, т. 
стая). Тук в по-старо време са нареждали ковчазите-скриновете 
невестите етърви. Това е и „невестарника“ -  в тая уединена

стая склад за всевъзмож-

рашно (измолено от воденичаря за баница, защото ръженото не се
> 1Ш

аз) за цялата зима, купена от пазара в София, едрата сол, също за 
т а  година, която ще счукват на ситно в кутела от дърво, (в него

‘а куки кълетГ ^  ®
. ...........

бирал вечер у дома, ч ее^ ^ 1 ^ ^ ^ ^ ^  5уче, мъж^т не^^^ 'фчччте. газеният сандък (от дърво, прикрепил цяла тенекия

ка-столчГ“ ""^" стая се о с в т в а ’от видеГ^

че, светлината да падГдобпе'*и нТтоитакоТ^!'*^ ''® ^^ ” червения пипер), тук са нищелките, кросното" бърдото и
дантела, бродерия, плетиво ръкоделието в пъ.г домашно тъкане бало и платно, гребените-дараци и

соко и тясно кюпче от тенеки ’ кърпене) е поставе ‘̂ ^възможни други вещи, които на са за пред чуждо око.
запали фитилът, свети Сштни^’ Има и фитил и 1гя къщата на сърци есени висят под стряхата на сушина и

" г:;г„?гг«, * Р^^оделие с лии 1̂
Другата голяма стая е к  “ Р|

-  Т Г Т 1 1  “  Н  м  н “  « ь р к в а т а
кт̂ гт̂ т------  На слят! Мнозина крушовци са питат защо „църквата“

Защото е параклис. Във вакарелския район има сг
е извън селото.

топлят вода или млякпт на веригата"^“ ™^^** ~ чер|може би повече параклиси.'
гттл#̂"м;-гт»» о, 1сотле  ̂ —

само три църкви и

^зла врата'
•^ного куки 
ге котли са
Ш Я К О Т О ,  К(

'-льнце, когато са ^  '-'^лите котли к —''моа«с ш

носили вода от Гор^кГв " .1 Г ’“ " "» '  "Риятели-разкопал^ „аТречено™

Федите тук има много куки «злиза
И

прежди и какво ли още"нр’|  ̂ ®арени картос^^вТГ*^^^’ ”̂ ^  г, на Саве Шилев, била много набожна жена.
слънце, когато г . ^  белите котли ’ ®""Ц«ане —  'рисънило И сй,_ае откъм северната страна на гробищата имало

вграден дъ р вен  долап зт г ^ ,  на токя ппмспГ!^^’ ^!| ^  наистина открили и к о н ^ и  основи на сграда, навярно опу-

място за  стом ните с вод Г Г ' "  ̂ «его  Г в о Г '  " 1  с Г г Г ”'  т1 ;?^ етГ ^ ъ щ ото  м яст^ ^-^ оло 1890 г. круш евци
деви още качето сьс с ^ „ " ® ° "  Край сляпаи с т е Г Д  Л  '>™»“  "“̂ ьк параклис. В него на Дух“ всяка
Ратиия котел, подниците връшнм ^^^^ниата, глииеии с ъ л о й  попът от Вакарел отслужвал църковен ритуал, освещавал

“  се „екат = п ;Г Г и Г „ " „ Г ~  " С Г т а " т Д  'Г к Г х Т н Г  "
^  нерустия над жарава ------  сватбите и кръшенките са став54 наИ'1 затова ------------  кръщенките са ставали по къщите,

а в повечето време параклисът е бил необитаем. Ала всяка
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ето
ста

Освещаването
(Този разказ изпратих за в. „ Трета възраст “. Беше отпеча- 

1И със съкращения.)
Крушовица е малко селце, закътано в планината. То има око- 

3 0 0 -годишна история. Тук природата е приказно красива.Гор- 
лан в крушовчзни са вековните дъбове и многобройните кладен-

заради събитаето"лип^^^^*^^^^^’ ^^®^Рнали се изворна вода. На „Свети Дух“ отколе са освещавани
на този ден. И с умилен -̂ Уши грее »Дите на Светената вода, Стубела и Горнака. На този ден под ве-
параклисчето грееше м спомени за отко )вния дъб на фобищата са били благославяни от попове квасни-
Репродукции. Два^^веш^^ ”  ̂ и к о т /в ^ ^ ? ™  ‘ “ колаци, вити баници и казани курбан-чорба. Виели са се и
душите на богомолци ^Репкаха със свешит ' РамА ъш ни хора, имало е съборяни от околните махали,
нас Иванов Карамба/п?^ ®“^^®знето е документ^”  ̂ Шалева сънувала чуден сън -  край

Църквичката съ Фотоалбум, |юбищата е имало черква. Разкопали младежи, намерили икона и
и вещото ръководстк '̂Р^тн път, е дело “ родолюбивите крушовчани съфадили на същото място па-
Участие взеха Й о н ч о Ф и л и п о в  ™*̂ ВДативатг ^клис. Повече от 50 години населението си устройвало тук празни- 
строители, с участ Паун Стоян ^'^тивнс "• Девети^ятото място осиротяло и умишлено оставено
Вътре на видно мярт ™ ^^^Роволци помагяиТ " ® хората и сградата се рушели тухла по тухла,
Йордан Тупанлжиат ® Реставрираният Г  ^РУ^овица. зейнала фозота -  и в душите на хората, и на святото място,
погрижил да го рг Стоянов го намрп на дядо довършили родолюбците в Крушовица! На трудови

Откриването  ̂ '^Р^Достави за пяп ^ боклука и се участието на Офаничен кръг хора, под вещото
Диция. Тук беше  ̂ ^УРбан-чорба и ръководство и всеотдайност на Никола Ф. Николов за три години
»̂ а. Проплакваше „ »а Крушови феина отново и озари душите на хората от селото
н червена плюиген!  ̂ '^ного дарове бя Павлин^ ® и доброто начало.
Йовкова покривки в дар от Елин!  ̂ оставени. ЖълтИ,, « - ^а освещаването на параклиса „Свети

_ -  ..елк-ова и Дафинка възраждането на човеколюбивите отколешни
I ац ции на селото се стече мало и голямо. Макар и за един ден при 

^торените си се завърнаха много изселници от София и гара Елин
МнпТ Рисъстваше и бебе, и най-старата жена -  баба Павлинка. 
Много символично!

първия
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но укп светата сфада с иконите си и с двата свещника, скром- 
Даоотр съпругата на строителя и майка му баба Калина,
за пть̂ п. баници и погачи пълнеха храма. Обредната погача

грееше като елъяце -  „зяшно красива.
от умилени смирено и с блеснали очи. почти просълзен

- -е, придържаше в ръка свещицата на българската вяра и
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с жадна душа поглъщаше думите на светия отец. После с окъпана 
от благоговение душа целувахме кръста-разпятие и усещахме за
маяни живителната сила на росните капки по челата си от уханна- 
та китка от здравец, босилек и цветя, потапяна в бяло менче. Възгор- 
дяваше ни силата на българската вяра. От тая светена вода всеки 
си занесе да поръси у дома за здраве.

Фотографът Атанас Ив. Карамбашков засне всички моменти 
от освещаването на храма. И храмът отвътре със скромните ико
ни. И реставрираният иконостас на дядо Йодран. Откога ли е той? 
Колко човешки съдби е видял? Колко празници е осветил? Колко 
горещи молитви е чул?

Със сияйна усмивка ни грееше и юнският ден. И той вливаше 
благост и топлина в душите и сърцата ни.

И звъннаха наздравици и благопожелания! И разнесе се аро
матът на курбана от казана, приготвен вкусно от Йончо, готвач по 
семейна традиция. Нагостиха се около 150 души.

С пречистени души и с пълни сърца, с Библия под ръка, по
дарък от отеца, с вяра в доброто и непреходното се отправиха 
хората към домовете си -  по-богати, по-силни, с повече упование.

ГОРУНИТЕ -  ЖИВА ИСТОРИЯ

Тук дъбът е най-дълголетното дърво. Неизмерима сила и мощ 
олицетворява той! Древен е обичаят да се правят жертвоприноше
ния, да се строят черкви и оброчища до тях. И това се потвърждава 
за крушовските дъбове-горуни. Рухналият от старост дъб в училищ
ния двор е Оброчище Светого, тачен на Тодоровден. Дъбът на Кръста 
подпира с мощната си снага каменния кръст -  Оброчище „Свети 
Георги“, а столетникът на фобищата -  Оброчище „Свети Дух“.

От четирите братя великани два са оцелели -  на Кръста и на 
гробището пред параклисчето -  най-огромен великан.

Кой е по-стар от яките братя? Колко ли столетия са ги брули
ли ветрове и бури? В колко нощи са се унасяли в сладка отмала 
при птича песен? Разбира се, по-голям, по-стар е дъбът на гроби
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I щата -  на 800 години, висок около 10 м и с обиколка 6 м. Дъб, 
който се е родил още преди робството!

Малко по-младият му брат на Кръста е също много достоен. 
Той е на 600 години, с дебелина 4 м и същата височина.

В колко размирни дни те са били свидетели на нечуваните 
жестокости на поробителя! Или са били сборище на хайдушка 
дружина? Щастливци! Те знаят кой е бил войводата. Те помнят 
байрактаря. Помнят подвизите на дружината. Помнят тяхната грижа 
и болка. Ала мълчат. Искат да ни разкажат, нашепват легенди, ала 
ние не разбираме езика на столетниците!

Дъбовете помнят и кога се е заселило селото. И как е растяло. 
Помнят делниците му. Помнят празниците му. Помнят грижите, 
тревогите, недоимъка! И оная благост и доверие между хората! И 
голямата им любов към всичко българско и родно! Ала мълчат!

Помнят левенти момци и беловласи старци. Помнят красиви 
като гургулици моми, скрити тук от лошото око на похитителя тур
чин. Помнят и почернели старици, сгърчени край огнището, с веч
ната си грижа за семейството, неговото оцеляване. Ала не могат 
да ни разкажат!

Разкажете ни, о, корени на българщината, за онова далечно 
минало, за ония трудни времена! Разкажете ни за яката душа на 
нашите прадеди! За коравите им напукани ръце! За смелите им 
любящи сърца! За полета на волната им душа на горяни! За техни
те радости и скърби.

Кога са се поселили тук?
Откъде са дошли?
Защо са избрали това място?
Колко са били? Как са устроили живота си тук? Защо са кри

ели къщичките си в падините?
Горуни столетници! Горуни великани! Спътници, свидетели 

на историята на Крушовица! Бъдете благословени! И дано бъде
щата история на селото ни възрадва още повече!

И да се връщат към корените си крушовци по-често, та село
то да се оживи, да се засмее, да не тъгува!

Пенсионерите да прекарват тук старините си спокойни и горди!
Крущовци да обработват нивите си, та бащ ината земя да ли
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кува и да ражда повече плодове! Да я облагородяват още, и още!
Всичките ни празници да са тук -  сред дивната родна приро

да, окичени с минзухар и иглика, с мащерка и еньовче, огласяни 
от птичи песни и песните на щурчето, окъпани от изворна вода, 
погалени от зеленото кадифе на гората, от волния вятър и щедро
то слънце, озарени от прелестната усмивка на Баба Марта, възви
сени от вековната история на Крущовица -  нащето свидно родно 
селце, разлюляно от кръшни хора!

Амин! Дай боже!

И ГРОБИЩАТА СА ИСТОРИЯ

Преди петнайсетина години недрата на крушовската местност 
бяха изследвани от много сонди. „Геоложки проучвания“ взели от 
гробищата в селото няколко старинни паметни кръстове и ги отка
рали в музей ( не зная точно къде). Оказало се, че тези паметници 
са най-стари и с огромна историческа стойност не само за Софий
ския район, но и за цялата страна. И защо не! Нали селото ни 
открай време се намира малко на юг от Траяновия път, от Цари
градското шосе, от международния жп възел и днешната модерна 
магистрала. На единия хвърлей място от прапрастари времена са 
ставали уникални историческ^събития. Минали са Самуиловите 
войници и войската в Австроун^арската война през 1737 г. -  за
палват Пустосел и се връщат назад. И Освободителите през 1877 
г. са минали оттук, та някои крушовци са ходили до Вакарел да им 
се радват.

Не знаем защо първата църква-параклис е била в съседство с 
гробищата. Имало ли е там старо поселище? Баба Дафина Дилид- 
жачка разказвала, че уж край гробището имало старо селище. Кога 
е било това? Има ли връзка със заселването на Крушовица? И как 
се е наричало то?

Днес в гробището има много паметни стари кръстове. При кме- 
туването на Истилиян Митрев то беше оградено с мрежа и бетонни 
колове от добитък, с порта и вратник. Като не се поддържа вече, 
всичко рухна. Би трябвало по някакъв начин тук да се докара вода.
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НАЙ-НОВАТА ИСТОРИЯ

Най-новата история е преплетена със старата. И все пак от 
началото на столетието са се случили много неща, за които не съм 
разказвала. Според статистически данни между 1920 г. и 1926 г. 
прираст на населението не е отбелязан -  все са си 446 души. През 
1930 г. 7 семейства са се преселили в София. Оттук нататък хора
та търсят по-добър поминък и лека-полека населението намалява, 
идва масовата миграция и днес селото е почти обезнаселено -  
възрастните хора завършват своя жизнен път, а от пенсионерите 
почти никой не се завръща по родните места.

Благоустрояването на селото стана около 1980 г. -  центъра, 
паметника, асфалтиране, тротоари, засаждане на липи и брези по 
главни улици.

Двадесет и трима души са загиналите крушовци в Сръбско- 
българската война, в Балканската и Междусъюзническата, през 
Първата и Втората световни войни. Вечна им памет! Вечна слава 
на героите, жители на село Крущовица, заганали за Родината!

1885 г. — Сръбско-българската война
Никола Христов Узун Кюприя
Иван Николов Чотев
Стоил Д. Нейков
Велин Златков
Велин Я. Стоичков
Йордан Ив. Цветанов
Димитър В. Петков
Паун М. Лазов
Иван Г. Иванов
Таско Ст. Ваклев

1915/1918 г. — Първа световна война
Илия Ст. Иванов гр. Прилеп
Никола М. Дамянов Македония
Димитър Ст. Вучев гара Удово

61



Филип Златков Сърбия
Атанас Ст. Илиев Битоля
Атанас Г. Стоянов гара Удово
Стоян А. Динен Македония
Георги Д. ненков 
Цветко П. Стоянов 
Димитър Стоянов

1941/1945 г. -  Втора световна война
Асен Йорд. Милев София
Стоян Н. Лазов гара Симитли

Заслужава да се отбележи участието на четирима крушовци, 
стигнали по време на Втората световна война до Унгария -  Ата
нас Янев (раняван, останал куц), Йордан Велинов, Ристоско Май- 
ков (бил в плен) и Благой Йорданов. Дядо Цене Царев бил военно
пленник в Гърция в по-предните войни.

Кооперация „Пробуда“ е основана около 1947-48 г. в се
лото. Инициатори били Коле Стоянов, Стоян Ценев, Стоил Ценев, 
Недко Златанов и др. Председател станал .Коле Стояцов, а касиер- 
счетоводител Зашко Зашев. Деловият капитал бил на частни лица 
и за да са повече член-кооператорите, членували и семействата 
им, като това на Зашко Зашев. Закупували стока от Ихтиман и я 
превозвали с коне и каруци със снопяни ритли. Снабдявали и 
кръчмите със стока. Кооперацията по-късно била прехвърляна най- 
напред към Вакарел, по-късно -  към Чукурово.

Когато национализирали казаните, от Ихтиман докарали ли- 
нове, пълнели ги с джанки и печели ракия, която продавали в 
кръчмите. Продавачи в кооперацията били Стоян Ценев, Стоил 
Ценев, Коле Божилов, Борис Стамов, Славчо Въртов, Йонка Йор
данова, Петър Спасов, Цветко Въртов, Занка Зашкова, Стоя Йош- 
кова. Трънка Цветанова, Стефан Йовков, Боряна и Станко Чоте- 
ви, Венко Михайлов, Цвета Мильова, Стефан Шалев, Васил Ива
нов -  син на Бояна и др. Имаше и „Плод-зеленчук“ в старата кръчма
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на Стоян Налбатски. Там дълго е продавала Мара Истилиянова и 
за няколко месеца Вита Никифорова.

В крушовската кооперация имаше, както се казва, „от пиле 
мляко“. Даже мебели -  гардероби продаваха. Стоката вече извоз
ваха с камиони на РПК. Голяма заслуга за изобилието на стока 
имаше и Стефан Йовков като доставчик на РПК. Печеният търго
вец докарваше стока даже от София. Преди това беше пръв по
мощник в кооперативните дела на Зашко Зашев.

Пощенски услуги е имало в Крушовица още от около 1918 
г. Първият пощальон е бил Сотир от Селянин. След него е бил 
Димитрачко от Поповци, после синът му Цветко. Два пъти седмич
но разнасяли и вземали писма от Вакарел -  Крушовица -  Чукуро
во -  Борика. През зимата ходели с пушка, за да се пазят от вълци. 
Спас Тренчов от Чукурово е бил също пощаджия.

Крушовци, които са разнасяли писма и вестници, са били 
Тончо Стоянов, Симеон Петков, Георги Лазов, Цветан Павлов и 
Стоян Шалев. Те носели и пенсиите. През 1993 г. в селото въвеж
дат телефони от телефонната централа в Габра. Много къщи ста
наха телефонни абонати. Голяма е заслугата на кмета Йончо. Всички 
са щастливи, защото тази културна придобивка улеснява живота 
на старите хора. Първият телефон за ползване в селото е бил на 
кооперацията през кметуването на Цветан Павлев през 1977 г. с 
дериват у Йосиф Ганев.

Електрификацията на селото е станала през 1947 г. Брига
да за няколко дни е вкарала електричеството в селото. Събрали са 
медни съдове за претопяване. След „виделото“, след газената лам
па, най-сетне е светнала истинска светлина -  електрическата круш
ка. Отначало са слушали земни радиостанции. Първото радио е 
говорело на мегдана 1938 г.

Водоснабдяване. Единствената чешма, построена през 1939 
г. от собствен резервоар, залепена за сградата на училищния двор, 
църцореше като кранче ракия. На чешмата хората замръкваха и 
осъмваха на опашка за вода. Оставяха котлите „да пазят“ ред, ала 
се случваше ,да изчезнат“ някои котли.

Такъв празник е било през 1939  годи н а , когато в селото
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бликнала чешмяна вода, че се намерил художник да нарисува пред 
чешмата с менците баба Паунка и баба Велика. После крушовци 
видели на Пловдивския панаир изложена рисунката с двете баби.

М играцията. От 1957 г. нататък крушовци си закупуваха 
места на гара Елин Пелин, събаряха бащините си къщи и ги „пре
насяха“ там. Миграцията се засилваше все повече и повече. Мал
ко хора се преселиха в София, още по-малко -  на Побит камък. 
Само Стоян Гудов, Мария Костева, Истилиян Митрев и брат му 
Мито останаха в Крушовица. На гара Елин Пелин сега има ул. 
„Крушовица“ -  в памет на опустялото село.

Строежът на жп линия Вакарел -  Чукурово започна през 1955 г. 
Линията бе тържествено открита на 9.IX. 1957 г. Спирката се на
рича „Раздолци“ по името на местността. Крушовци взеха дейно 
участие в строежа, а после работеха по подържането.

Новото училище. Като се изселиха маЗ^~вфушовци и през 1962 
г. училището се затвори, остана да стърчи недовършена и ненужна 
училищната сграда. Само малката учителска стая беше измазана и 
в нея учеха по 5-6 деца последните две години. В салона на при
земния етаж хората гледаха филми на подвижно кино от Нови хан. 
„Прозорливи“ хора от селото скоро харизаха сградата на Завод- 
16 в София. Сега работниците почиват в „почивката станция“ и 
ни гледат отвисоко, без уважение дори. Селото осиротя за кой ли 
път. И трудът на хората -  строители на сградата, сякаш не е стру
вал пукната пара. Уви!

Още за благоустрояването на селото. То е започнало „слу
чайно“. На Йонка Йорданова съпругът й Димитър Георгиев е бил 
шофьор на министъра на финансите през 1968 -  69 година. На 
път за Крушовица, министър Димитър Попов и Йонка слезли от 
колата да повървят малко пеша за удоволствие. Завързали разго
вор за изровения път и трудностите по пътуването по такъв път. 
Министърът „укорил“ Митко, че не е поискал от него да помог
не на селото. И решението било взето -  да се отпуснат 40 хиляди 
лева за асфалтирането на пътя и благоустрояването на селото. 
Всъщност всичките пари били 180 хиляди, отпуснати на три пъти 
но 60 000. Лично Йонка е носила молбите при Иван Палийси и 
на следващия министър Белчо Белчев.
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На 7 април „инициативен комитет“ започнал да действа за усвоя
ването на парите. Началото било сложено 1979 г, а до 1984 г поста
виха последните бордюри по тротоарите. Мегданът, където се съби
раха селските говеда, мръсен и изровен от пороищата, беше превърнат 
в красиво оформен площад с три цветни лехи, зелена площ и памет
ник на загиналите във войните крушовци. Останалото място бе ас
фалтирано. Площадът фее нощем с модерно осветление.

Крушевският площад е наша гордост. Липи и борчета растат 
и го разкрасяват още повече. Борчетата посади Цветко Въртов -  
беше щатен градинар. Почти всички улици имат тротоар и липи 
или брезички по тях. От 28.1Х.1985 г. и Горнакът беше подновен, 
горичката зад него оградена като парк, а от западния край на парк- 
чето водите от три извора бяха хванати в чешмичка, която заслу
жава да носи името на Никифор Стамов -  Никифорова чешмаГТова 
момче, пъргаво и ръкато, е взело много дейно участие във всички 
работи по обновяването на селото. Уви, през 1993 г. коловете и 
мрежата от сградата на Горнака изчезнаха яко дим! И най-тъжното 
бе, че крушовец ги е окрал. Грозно звучи, но мнозина се облагоде
телстваха по нечестен начин с разни строителни материали. Гос
под вижда, а Ганьовщината ни е национална черта.

За казаните. Село без воденица, без дарак може, но без каза
ни за джанкова ракия не може! Даже доста хора са имали казани — 
Недко Златанов, Стоян Налбатски, Георги Димитров, Апостол Ива
нов, Никола_Сгщсов, Велин Николов и Атанас Ристев. Дядовечовият 
казан е бил за рачел. През 1956 г. били национализирани и казатгге 
на крушовци и поставени в сградата зад общината. Ползвала ги е 
кооперацията. Сегашните два казана -  голям и манък, били монтира
ни в специално построена казанджийница в Долчината през 1965 г.

Военното поделение. То съществува на крушовска мера от 
1967 г. и заема част от горите и ливадите на селото зад жп лини
ята под Ребрината. Крушовци притичват там и за лекар, и за дру
ги услуги, а някои от тях работят там. Понякога пътуват с техния 
автобус до София.

Вилите на Ш ипката и Гладно поле. При комунистическо
то управление властимащите си избраха тази планинска местност
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и се заселиха на крушовските имоти още от 1963 г. Даже вилите им 
са се сврели неканени в самата гора. Та твърдят новите поселници, 
че това били пустеещи земи и те ги облагородили. Как не! На Шип
ката дори и аз съм жънала през лятото на 1957 г. А Гладно поле 
макар и гладно, крушовци го стопанисваха, защото дворовете им 
бяха пълни със стока, защото няма по-свято нещо от бащината земя!

Заглушителната станция е на пътя между Крушовица и Со
фия. Старее заедно със селото още от 1952 г. И там пазачи са били 
Стоян Янков, Стоил Ценев и др.

Уранодобивът е най-новата „придобивка“ на селото от 1988 г. 
И те префасонираха, унищожиха част от родната природа. И тук 
изкарваха хляба си някои крушовци.

Мина Чукурово е дала хляб на мнозина крушовци. Григор 
Недков пък беше платен профпредседател, а^Иетоди Д р ^ тррв -  
директор.

Автобусна линия Крушовица -  Елин Пелин -  само в праз
ниците. Беше тържествено открита през 1985 г. с питка хляб и сол 
по стар народен обичай. И като е старешко село, не са могли да 
намерят момиче да поднесе питката. Има и снимки на събитието. 
Всяка събота и неделя и през празниците автобусите идваха в се
лото сутрин и вечер препълнени. Сега никой не помисля да пъту
ва, че е скъпо.

н о в и  ЗАСЕЛНИЦИ-ВИЛАДЖИИ

Първите заселници-виладжии са дядо Иван Драганов, заку
пил стара къща от Славе Михайлов, Рз'м ен^^а5ов^-^щ ож ник, 
закупил и реставрирал пак стара къща от наследниците на Пешо 
Йонев. (Само художник може да реставрира стара къща с толкова 
любов и автентичност, че да ти е драго да влезеш вътре и от възхи
та да онемееш.) Георги Тахтаков възстановил полуразрушената 
къща на Славчо Въртов също с голямо умение. Двамата военни 
офицери Ангелов и Атанасов, работили в това военно поделение, 
прекарват старините си в китни нови вили и дворове. Общият брой 
заселници е около 25 и расте.
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Висшисти. Над 50 души млади хора с висше образование от 
крушовско потекло! Това ни прави чест! Пословична е жаждата на 
крушовци за образование и просвета. И в габренското и във вака- 
релското училище учениците ни, макар и прехождащи, бяха за при
мер, с много добър успех. И ето сега между най-ученолюбивите 
има художници, лекари, инженери, прависти, икономисти, учите
ли, следователи, прокурори и др.

Крушовци и чужбина. Още преди 10 ноември 1989 г. Огнян 
Минчев (на Катя Шалева син) емигрира нелегално в САЩ -  Лос 
Анжелис. Иван Никифоров Тонев е от няколко години в Чикаго. В 
писмата до чичо си Борис пише, че макар Чикаго да е милионе) 
град, от Крушовица по-хубаво няма! Родната ни Крушовица, свид- 
ното ни селце! В момента в Австрия е синът на Рашо Паунов и 
дъщерята на Стоянка Кюпева. Методи Мильов е бил на работа в 
Монголия, и Цветан Павлов. Душко Станков и Спас Бонев са шо
фьори на международни тирове. Може би има още.

К руш овски пейзажи по екр ан а  на БНТ, Крушовските 
дъбове-столетници и красиви пейзажи се появиха на екрана на 
БНТ. Кметът Йончо е канил няколко пъти „горското“ да маркира 
дъбовете, но те нехаели. Сетил се и писал за столетниците до 
телевизията. През 1988 г. дошъл екип и ги заснел. Чак тогава 
отговорните хора дошли и маркирали двата великана сред дъбо
вете, та вече знаем, че са на 8 и на 6 века.

СЪВРЕМЕННИ СЪБОРИ

Съвременните събори стават всяка година по стара традиция 
с голяма носталгия по отлетели години! Всичко живо се завръща 
към корените си, па макар и за броени дни. Една година даже има
ше заря от военните с литературно-музикална програма от Тонка 
Миладинова, изнесена от крушовски деца-гости. Друг път читали
щето на Габра украсяваше празника с изпълнения на певци и танць
ори. През 1993 г. фотографът Атанас Иванов Карамбашков засне 
събора с камера. Тогава дечица също изнесоха програма.
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Оживява се селото за ден-два по съборите. Люшва се кръшно 
хоро на модерния площад. Срещат се и си стискат с възторг и 
умиление ръцете роднини, приятели, познати. В душите нахлуват 
спомени, откъртват се въздишки, проблясват сълзици... Хубава, 
отколешна традиция!

ОБЕЗЛЮДЯВАНЕ НА КРУШОВИЦА

Крушовица е било шумно, весело, жизнено селце. Конски тро
пот, скрибуцане на коли и весел глъч на подранили работари ог
ласяше селото преди години. Ранобудни петли ни будеха от сладък 
сън. Звън на хлопки и хлопатари огласяше улици и поляни. Тъпа
ни и гайди ехтяха. И детски глъч отвред!

Прибра имотеца на крушовци ДЗС. Лапна го АПК. Хората се 
уплашиха и запустиха бащиното огнище. Тръгнаха другаде да 
съграждат щастието си. Намериха ли го? И лесно ли им беше? 
Това им струваше цяло състояние, живота, младостта. Прокудени 
от бащиното огнище, сега се завръщат за малко с трепет и ностап- 
гия по отминалите дни.

Всяка година хората намаляват. Та нали тук живеят само възра
стни! Сега в Крушовица живеят 45 души -  20 мъже и 25 жени. 
Само тази година се откъснаха шестима!

Тьжно село
Тъжно село, празно село 
от години занвмело! 
Улиците — пусти, глухи, 
няма срещи за разтухи!
На мегдана сред селото 
тамо, тамо е теглото! 
Стари дядовци и баби 
гледат, гледат с очи слаби 
няма ли да стане чудо
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селото да се разбуди?
Всеки двор красив е, верно -  
вила и гараж.,, модерно, 
ала пролет разцъфтяла 
съща булка овдовяла! 
Дървеса венец изплели,

V IСх^вете се разпели, 
по селцата, ах, тъжат 
и с надежда се тешат 
сто петли да си ги будят, 
млади хора да се трудят, 
детски вик навред да екне, 
слънце весело да гшкне 
и стада да се разлеят, 
и звънчета да запеят, 
глъч из улици да тича, 
а-бе-ве дете да срича...
На мегдана, то се знае -  
радост да се разиграе, 
та село да оживее, 
пролетта да се засмее!

1990 г.

Затова Крушовица е тъжно село. Обезлюдено тъжно селце. 
Само от старци и някоя козичка.

И почти никой не смята да се завърне тук! Да стъкне запус
тялото бащино огнище! Разлюбихме вече бащината земя и макар 
че ни я връщат, никой не я иска! Е, тук-там лете по нивите е ожи
вено...

Колко ли години живот остава на Крушовица?
После ще живее сама!
Пуста и тъжна, тъжна...
И... разплакана!...
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ПЕРСПЕКТИВИ

Общественици предвиждат разширяване плана на селото. Ще 
се заселят повече виладжии! Даже и за тях важи старо изискване - 
високи дувари от камък и дървени порти -  високи, ковани, с шап
ка. Да се запази старият облик на селото!

Ала дворовете и улиците пустеят. И няма изгледи да се съжи
вят, защото виладжиите са тук само лете. А коренното население 
напълни с къщи и народ гара Елин Пелин. Там пенсионерите, бив
ши крушовци, са пуснали корени. Всеки родител иска да помага 
на децата и внуците си и да е около тях.

А вековното село Крушовица? Какво че има природа с неиз- 
казана хубост! А нашите корени?

Обречени са на забрава. Да тъгуват, да плачат за своите ко
ренни жители крушовчани! Да плачат за някогашното село, пълно 
с хора, смях и врява, пълно с делници и празници! '

Затова народът мъдро е казал: „Кой каквото сам си направи, 
никой друг не може да му го стори!“

ЛЮБОПИТНИ СЛУЧКИ

Включването на любопитни случки в книгата като че ли се 
наложи само по себе си. Всичко, що е „през глава минало“, не 
може току-така лесно да се събере. За всичко и не може да се пише 
в отделните раздели. Като моля за извинение и ви уверявам, че не 
от клюкарски пристрастия съм събрала този материал, позволете 
да ви предоставя мили спомени от онова далечно минало! И сами 
ще се убедите в добрите ми намерения, щом не съм писала нищо 
за убийствата или любовните истории в селото.

Дядо Йоне, прадядо на Йончо Стоянов Михайлов, е учел във 
Вакарел в края на робството. Прехождали са пеша до Вакарел и 
обратно с Илия Крайнички и с други крушовчета. На „Благеса
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локва“ ги причаквали турчета, вземали им хляба, биели ги и не ги 
пускали да ходят на училище. Някои останали на квартири, а ба
щата на дядо Йоне го записал да учи в Самоков. Така ученолюби
вото момче завършило „високо“ образование за времето си. Ста
нал бирник на цяла Самоковска епархия. Веднъж, като пренасяли 
парите от данъците от Самоков към София, скрити в дисагите на 
коня, конят „изгубил“ ездача си по неизвестни причини. Когато 
бил хванат от случайни хора, го предали на дядо Йоне, мислейки, 
че е негов. Честният крушовец познал коня на колегата си и го 
върнал на стопанина, без да потроши ни грош!

Дядо Йоне е един от основателите на Потребителната коопе
рация във Вакарел през 1908 г., също и на „дружбашите“ в Кру
шовица, а брат му Стоимен -  на БКП в селото.

Внукът му Йончо, кмет на селото, предприемчив млад мъж, 
има много заслуги за селските работи. През 1964 г. на 4.IX. се 
открива паметна плоча на борците преди 9.1Х.1944 г. по негова 
инициатива. Това станало в местността „Чучура“ на събор. Избра
ли най-красивото място сред природата. Чешмата под Горнака е 
правил Йончо с Никифор и Владо. Чешмичката до гората зад каза
ните на мястото на сонда е негово дело през 1962 г. Предлагам 
името й да бъде Новата чешма. Първата, най-старата, единствена 
чешма в селото край мегдана е обновена и с дървена пейка до 
нея от Йончо, а тая година (2000 г.) -  от Симеон Кюпев.

На Гергьовден се налива вода от две реки и с нея се граши на 
овцете с трици, та да тече млякото им като река!

Когато замервали млякото на Гергьовден, овчарите изчак
вали да се съберат всички и чак тогава всеки обръщал ведрото 
си с дъното нагоре, за да се види, че е празно и няма вода. А ако 
някой добър овчар надои повече мляко, се чудели как да го об
винят в лъжа, вместо да признаят умението му да храни по-доб
ре от другите стоката си.
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Някога, като са учили дечицата в училище, всяко дете всеки 
ден през зимата носело „под мишка“ по едно дърво за огрев. Всич
ки деца са носели поред нещо за ядене и хляб за учителя.

Учителят Харалампи Щърбев от Самоков бил много беден. 
Водел пеша децата до Вакарел на комка. Времето било студено, а 
той нямал балтон и се загръщал с вехто одеало по пътя.

Учебната година започвала по-късно есени и завършвала по- 
рано пролети, защото децата били воловарчета.

Баба Ана, майката на Нано Пандурски, била от Пасарел от 
богато семейство и донесла зестра жълтици. Криела ги в шише, 
заровено в земята, похлупено с камък и пак земя отгоре. Проверя
вала с игла дали парите са там. Умряла внезапно и никой не могъл 
да ги намери.

Около 1981-82 г. брахме дърва за жп линията срещу Чучу- 
ра.Всяко семейство си отсече по един доста дебел дъб. Само Цвет- 
ко Въртов не отсече своя дъб -  оставил го да расте, дожаляло му 
за хубавото дърво.

Дядо Игнат -  Гаче бил коруджия, полски пазач. Човекът си 
гледал доста усърдно работата. Често-често сварвал немирните во
ловарчета залисани в игри, а стоката -  на пакост. За да накаже 
децата, той ги карал да играят „ушато хоро“ -  да се заловят за 
ушите и да играят, а той им думкал „мелодия“. Сетне обирал тор
бичките с хляб на провинените и ги отнасял в общината, за да 
платят бащите им глобата.

По време на войните заради реквизициите крушовци си кри
ели житото под листниците.

Поповете светели вода и са ръсили за здраве още на: Великден
-  за яйца, като острижат овцете -  за вълна, след вършитба - за жито, 
на Илинден -  за сирене (по една цедилка на овчар). Овчарите носи
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ли последно седем цедилки сирене (т. е. 7 овчаря) на прпЛ щ ор 
Сивков от Вакарел. Попът бил свидлив, сипал им на дъното на чаш
ката ракия, овчарите се обидили и престанали да го даряват.

На Наса Божилова пра-прабаба й гощавала през турско ня
колко турчина и едно дете. Детето било злоядо, бабата го подканя
ла и без да иска, го обидила. Един от турците я халосал по гърба 
със стол и жената останала саката до края на дните си.

През 1915 г. овчари имали егрек на Търсевица. Били младежи 
и слезли в селото на седянка. Кучетата „забравили“ да пазят стадо
то и тайничко слезли при тях. Егрекът бил нападнат от вълци. Ко
зите избягали в Мильово краище. Вълците удавили 40 овце, а ос
таналите заедно с магарето прекарали чак на Арабаджийска поля
на. Чукуровци чули звънци и им съобщили къде са овцете.

През 1947 г. вълча глутница нападнала овцете от егрек на Мар
кова орница. Бил на Петко Чотев и Никола Велев. През нощта, 
като се кюскали за първенство, кочовете сами отворили егрека и 
овцете избягали. Вълците удавили 30 овце, а останалите прекара
ли чак до Брънковци.

През 1949 г. мечка стръвница удавила крава на Крайниците и 
на Йордан Николов на Айдука. После пострадали и крави от Нови 
хан.

Недко Златанов и Атанас Карамбашков отишли на пусия за 
лисици. Вместо лисици, в тъмното застреляли две телета. После ги 
платили на дядо Янко и дядо Боко.

Заради овчарлъка едно време е имало много кучета в селото. 
Къща без куче не е имало, а някъде имало и по 6-7.

Когато са продавали ниви едно време, са мерили на рала — 
едно рало (колкото можеш да изореш за един ден = 2 дка). Ливади
те пък -  с копрали, а сградите -  на педи.
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Много моми са крадени за невести. Найден Въртов е открад
нал Стоянка Павлова от параклисчето, където през пролетта мо
мичетата почиствани храма. Крадена е и Кула на Петър Въртов. За 
да не я върнат близките й, била скрита в гората. И до днес това 
място носи името Кулиното одайче — срещу Чучура.

Някоя си баба Танда била магьосница. Годеницата на брата 
на дядо Постол била „омагьосана“ и се поболяла. Годеникът из
дебнал бабичката на Горнака и я посякъл, както си наливала вода.

На Паун Майков на прабаба му бащата е насилван за пари от 
турци и е заклан, защото не ги е дал. Издал го Богоя, дядо на Аран- 
гел и Мито Ристакьови.

В училищния двор е имало голям дъб столетник „Светого“. 
Бащата на баба Костдинка Апостолова като дете се катерил по 
дъба и паднал от високо. Три дена бил в несвяст. Майка му плака
ла горко и молила Господ да й поживи детето. Обещала курбан за 
Рш1ския манастир. Детето наистина оздравяло, пораснало и създа
ло свое семейство. Ала все им умирала едра стока -  я юница, я 
крава, я вол. Купил две волета и пак едното умряло. Слатинската 
гдедачка с^ а  ги подсетила за забравения курбан. Бабата се стрес
нала, спомнила си, прекръстила се и поискала прошка чрез молит
ва. Избират най-хубавото женско шиле, Иван Въртов им услужил 
с конска каруца и изпълнили най-сетне обета си към манастира. 
Всичко се оправило.

Дядо Мильо Стоянов направил раз^й  (стан за домашно тъкане) 
само с тесла. Толкова сръчна и точна била ръката му, че и с ренде 
толкова гладко не можело да стане. Когато група майстори правели 
къща нжому, той приготвял изкусно с теслата федите, докато те зидат.

В къщата на Катина Къцова имало седянка. В приказките на 
младежите станало дума за гробищата и че е много страшно там. 
Сторили облог, който иде дотам, да донесе икона. За награда -  
часовник будилник от стопанката. Смелата девойка Люба Кюпева
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откликнала на предизвикателството и тръгнала. Двамата й братя 
Спас и Цветан я последвали след малко, без да знае тя, да я охра
няват за всеки случай. Когато Люба донесла иконата, й отказали 
часовника. Тя си го взела сама от кутията на стената и си тръгнала 
победоносно.

Своите „герои“ и забавления са имали и мъжете в кръчмата.
Дядо Нано Пандурски е играел върху масата с пълна чаша 

вино върху главата, без да я разлее. Местните музиканти са им 
свирили, а дадо Павел Паунов дърпал конците на своите кукли 
под такта на тамбурата си. Играели са на комар и като били бедни, 
залагали орешета.

Според поколения крушовски стари хора на река Търнава до 
Побит камък е имало ^еркезко село. По неизвестни нам причини 
(може би кърджалийски набези или палежи) селото и владенията 
му били изоставени. Настанал спор между Нови хан и Крушовица 
чие да бъде мястото между река Търнава и Пясъчната кариера. 
Говори се още, че новоханци дали подкуп на сина на поп Руско 20 
овце и той минал с кон за граница не по реката, а по Пясъчната 
кариера -  днешния път за София.

Турци отишли неканени в къщата на един човек от Млечанов- 
ци. Наредили на жените какво да им сготвят, а мъжете изгонили. 
Разтревожените стопани веднага дотичали в Крушовица при Де
лията от Царевия род. Защитникът на слабите тутакси им се при
текъл на помощ. Изкъртил заключената врата с ритник и посякъл 
турците с брадва. Натоварили труповете на кола и ги хвърлили 
далече от селото. Не за пръв път турците търпели ударите на Дели
ята. И решили веднъж да го затрият. Българин от Издирастовци ги 
завел на кошарата му и го посочил тайно, уж, че искат да им надои 
мляко. Смъртоносно ранен от турците из засада, преди да издъхне. 
Делията успял да претрепе с тоягата си единия от тях. Каква физи
ческа и духовна сила, достойна за възхищение от поколенията! На 
мнозина е известна по-нататък историята с отрязаната глава на 
комитата, набучена на кол чак в Самоков...

75



око-ЛО 1 8 7 ™  Тук са“ Т  л Г “ ''" ' ™ °  ''айтаново
давало за всеки ярем (чиЛт селище, и ниви. На ковача се е 
ок . брашно, ^ а  *"»■  '»
то от „лявата жито дв^ Г . Г "  ' 7 ' " ' ’ ™  -У”” ”
ХОДИЛ на даоба“ пя ^РУ“ °®ският ковач обаче е

и з о с т ;г :  „ ™ г г : г  ^

В=л„ а 7 :  Г  ̂  ™ "Ра-
-» . завьрза„„ ^ Г с Г Г / р ^ Г т Г ™
стръмното, ала тя понякпгя •, «мечка търкулвали по

търкулва;™ я отново. дГкато с т и г Г Г у " п Г ^ ^  ^
който цепел планинатп Яя п Уреченото място с трясък,

но, дъбчетата секли мно™ н С о  Х е Г я Л Г “
(кютюци) редовно почистияпи I изсъхналите дънери

с е .  .ора^ :  в о Г = Г : Г Г з а “ т7 с”  ”- '

Около 1960 г  „а Четърлъка паднал п>гм и убил 7 кози^

ра. Н еГ» ;Гте ?,Т б р ?ш Т вГл  "  ™“ " " "  ‘  “ " Р °™ « « а  а Габ- 
пуснал „а м е «  а '̂ р ^ “? р ; 1 ~  " Р «  ' « 8  т. „

вио „е „скал „а о ^ е ^ н  д Г п Г р в Г Г е ? .::» ™  ' ' Л  
говорят, чак тук да се чува. „Заплашил“ ,е  ще “ б ! ”  ®  !
у о  лъже хората. Скоро след това такова рГдиГс!
Чуклучки, Атанас Ристев, Йордан Н икпп^. п !  - 
имал усилвател та се чувалп пял Даже бай Йордан
цата. двор и чак на ули-

в а р ," а Т „ е р ™ Г 1 Г т “ ^ ™ “Р™ »'» лукс. Воло-
половина напред. Сутрин времето п стъпки и
петли и звезда Зорница "  ™ и трети
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з а „ а ,? е Т а " а “ л“ Г : Г „ 1 Т ™Вече казах че терзии в Кпут “ омче-чирак от своя майстор, 
му Спас и дядо Велин. , СИНЪТ
шин, игли и огромни ножици” за 7  напръстник, ар-
стникът и иглите се съГпТнГя’ »^"Рь-
правоъгълна, около две педи лълг^ ‘̂ "^Цнално ушита „соленица“ -  
от бало. В еданиТкраГе л ^ Г  ”
скрие вътре напръстника и няб ’  ̂  ̂ завършва с връв. Като
бн.ка „аТуло и "  Г з Т в ^ в ^ Г Й н Т т Г ^  
приготвят балото и усучат вървите за и Т  като
дома да им шие дрехи Постилат в т™ ®”кат терзията у
вгрху нея и терзтта сяи  да Г б  “ “ *=
ДНИ „аред. Т а м ^ т о :;„ Т и :а С :™  Г р 'Г “'- “

коя п ?рГ и Т дГ н ь“ б :д Г е":„"б ?ш ": т ~ " ™-
гамук, от който майките им тъкали платно зТжеис ”

- а т а  „ л а к !  иеутГш Го Г с 7 ;з Г л 7 а  " о т Г к Г  =

ш иел® Т “старТ 'бГ о“Г п Г  "Р^“'“ '™ Те
поличка -  да им топли н Р вече момченца нещо като

п и « а т  на Г  Г м Г ет“  “  Г „ Г  “
не са носили панталонки.

» а е л Г к :Г а ;Г ” иГ^^^^ “

^ "р« ^  "ж™"::™::.." 
Царева. знаела баба Севета Апостолова и баба Цвета
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Всяко лято момите белели платно на реката. Спаска Карам- 
башкова била малка, но майка й я изпратила да се учи и да бели 
тяхното платно. Набухали момите с бухалки платното, проснали 
го на слънце и решили да разхладят снаги във вирчето -  голи- 
голенички. Оставили малката Спаска да ги пази. Детето се смаяло 
от красивите момински тела и чак когато къпещите се разнищели 
и се опитали да се „изпокрият“, видяло двама овчари как се радват 
на пищната гледка и „откраднали“ дрехите на къпещите се. Моми
ченцето заплакало сърцераздирателно, молейки се за дрехите, и 
момците ги върнали. Спаска ги занесла до вира и хукнала разпла- 
кана чак в селото в прегръдките на дядо си да се утеши, а старецът 
я милвал и се усмихвал под мустак.

Пак Спаска ми разказа, че когато била 7-8-годишна (р. 1926 
г.) страшна дизентерия уморила почти всички деца от техния на
бор. Тя едвам оцеляла.

Доста по-рано от тоя случай, около войните, на баба Гоца 
Царева починали от лоша шарка за една седмица три невръстни 
деца. Боже, опази!

На река Габра е имало три воденици. Едната е била на дядо 
Зашо Дилиджачки, а другата -  на Йордан Милев -  все около по- 
горното течение на реката, където слиза левият път на Габра. Тре
тата воденица е дето слиза млечанската река в Габра и е била на 
Павел Паунов и Георги Налбатски. После била продадена на чо
век от Бальовци. Крушовските водни воденици били строени око
ло 1900 г., а работели до 1930 г.

Зашко Зашев и Стефан Йовков -  чиновници в кооперация 
„Пробуда“, отворили фурна за месене на хляб в Крушовица през 
1959 г. Дядо Павел Паунов е бил майсторът на сградата. Всички 
крушовци участвали на трудови начала. Кооперацията се грижела 
за производството на хляба, работата вървяла и брънковчани взе
мали хляб оттук. Бай Нацо бил голям майстор-хлебар. Още от дете 
е работил и изучил занаята в София. Майсторът му бил много до
волен и му предлагал едната фурна, но той отказал, защото го ма
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мели родният край и алените вакарелски фути. Петър Терзийски 
се научил от него да меси хляб и работил няколко години. Фурна
та западнала заради изселването. През 1998 г. Васил Иванов отно
во меси хляб няколко месеца.

Всичко тече и се изменя. Имаше много лястовичи гнезда под 
старите стрехи на крушовските къщи. Сега оредяха или почти изчез
наха. И, 0 , чудо! Лястовичките издебнали Рашо Паунов, когато не е 
имала още стъкла новата му къща и на белия таван си „иззидали“ 
гнездо. В къща приказно красива лястовички две щастливи на тавана 
бял и гладък дом си построили сладък. О, да бяхте го видели! Лясто- 
вичките летели в човки с „тухли“ чудновати да иззидат тук палати 
Кой знае колко години ще „живее“ лястовичето гнездо, ала в хола на 
щастливия стопанин от високия таван фее къща-талисман!

За цял район е любопитно нашата Мария сама колко много 
стока отглежда. Благоговея пред Мария -  селска жена, изтъкана 
от сила, воля и вяра! Завидна е верността й към земята и животни
те. Прекланям се пред дните й, натежали от труд, жадните й нощи 
за сън, празниците на душата й -  обичта към Вакла, Злата, Мърку- 
ша, грижата за новороденото агънце, теленце, насладата от целув- 
ката-близване, ласкавата й дума за всяка живинка. Дивя се на не
наситното й око -  да е пълен дворът със стока -  сити теленца да 
мучат, палави агънца да се прескачат, кученца да пролайват! Учуд
вам се на силните й мишци на пастир, косач, дървар... Цял живот 
сама -  омаяна от една чиста селска любов и грижа, вярна на земя
та, на природата и на себе си.

Едно време крушовци отглеждали свинете си стадно — живот
ните сами си търсили храна по гората, водени от свинар. Всеки си 
заплащал таксата на свинаря и сутрин ги изкарвал, а вечер си ги 
прибирал.

Георги Иванов Ценев подари на параклисчето всичките си ста
ринни домашни иконки — цяла кутия, които фамилията му е събра
ла и почитала може би от един век и повече! Каква прозорливост -
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вярата на българина да не гасне, а тия ценни старини ще радват 
богомолците в божия храм!

Цветан Павлов и Заре Паунов избират лесково закривено 
дърво в единия край, подходящо за бастун, края на дръжката офор
мят като птича глава, заострят човка, пирографират целия бастун 
и той става много красив и полезен предмет за подпиране.

Паун Стоянов и Велин Йовков (дядо Вечо) са известни сел
ски майстори на дървени вили за сено, зъбачи за състъргване на 
сено и овчарски тояги.

Крущовци са любознателни и сговорчиви. Вече два пъти хо
дят групово на екскурзия до Рилския манастир. От първата екс
курзия имат и обща снимка, която уголемена стои в кръчмата до 
общината.

Може определено да се каже, че обичат и общи празници, за 
да се веселят. Още през 1983 г., когато църковните празници още 
не се почитаха, по предложение на Цветко Въртов за Поклади на 
новия площад горяха както е по обичая не дърва, а гуми. За същия 
празник подготвихме сценка „Трите баби“ по Елин Пелин, хумор 
и някои песни. Бабите в сценката бяха Боряна Станкова, Трънка 
Цветанова и Магда Арангелова. Играха доста добре, убедително. 
Дойдоха крущовци и от гара Елин Пелин -  многобройна публика.

Погребали дядо Стамо Стоименов с любимата му гайда. Най
ден Въртов и Което Ристакьов рещили да се сдобият с хубава гай
да, отворили гроба и я „откраднали“!

През 2000 г. крущовци се радват на кметуването на Иван Слав
ков от Габра. Кметът всячески се стреми да ни направи живота по- 
привлекателен и поносим. Организира посрещането на празници 
като Нова година, 8 март, събор на „Свети Дух“, курбан на „Свети 
Дух“, екскурзия само за 5 лв. до Рупите и Рилския манаста^П ^ 
неизменно черпи за празника или поема парични разходи. През 
зимата редовно разриваще със снегорин улиците от сняг, навреме 
се справя с водопроводните проблеми на селото. Тук си подадох
ме молби за лични карти, доставя вестници в дните, когато е тук, 
ежемесечно плаща телефонните такси на абонатите в Габра.
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Стефан Златанов взел удостоверение за основно образова
ние като частен ученик. Бил самоук цигулар, основател и сподвиж- 
ник на БКП със Славчо Въртов. До бакалничката си отделил стаи- 
ца за библиотечка -  инициатива и дейност, достойна за уважение 
и възхита! Сам събирал оттук-оттам малко книги за прочит от хо
рата. И училището после имаще малка бибилиотека, която изчезна 
яко дим след закриването му.

Същият бай Стефан и Павел Паунов купили от Пловдивския 
панаир балканска вършачка -  по-дребна мащина, която върщее 
без ток, с мотор, ала изкарва по-едра сламата. Обслужвала е це
лия район, чак до Бърдо е стигала. Купена е около 1940 г. и рабо
тила около 10 г. -  до национализацията. Скрили си само мотора и 
го приспособили да движи банциг.

Имало е и „гладна“ върщитба -  стопани, на които брашното е 
свършило, карат на вършачката кола снопи още преди вършитба
та.

Сега банциг от години има Борис Кафеджийски, който вече 
е отстъпил занаята на сина си Георги. И бай Лазар (мъж на Ла- 
зарина Чотева) има дърводелска работилница и е много добър 
дърводелец.

Както е описал театралните прояви на крушовските младежи 
Б. Николов, искам да вметна, че вечеринки без Мария Стефанова 
нито са започвали, нито са завършвали!

Крушовките -  по-възрастните жени в семейството, почита
ли своите мъртви роднини. На Бъдни вечер, преди да се стъмни, 
дори да има сняг до пояс, те са приготвяли вечеря специално за 
покойниците си -  също постна, за да раздадат „за Бог да прости“ 
помежду си. На три-четири места в селото по съседство си раз
дават греяна ракия, постни сърми, зелник с кисело зеле, ошав и 
разчупват питка. Тези чудни залъци са най-сладки за децата и не 
ги забравят за цял живот! Тук е планина, зимата идва по-рано и 
на гробищата е невъзможно да се отиде, затова са разнасяли така. 
На Великден на гробовете оставят ведикденско-яйце, а за Чере
шова задушница непременно мляко с ориз.
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г
в  по-далечно минало жените почитали паметта на покойници

те си през два дни -  петък и събота, по време на задушница. В петък 
отивали с обреден хляб „на черква“ на оброчище „Светого“ в памет 
на умрелите. В събота на другия ден разнасяли на фобищата.

Поп %сил_Велинов-0 1 --Кру-аювица е бил учен за времето си. 
Даже е разказвал, че богати неспособни семинаристи са му давали 
пари, за да се яви вместо тях на изпит. Преди 9.IX. 1944 г. е бил 
преследван като комунист и не е смеел да замръкне в родния"си дом
— криел се по гората и роднини. След „победата“ комунистите го 
карали да се откаж^от христовата_вяра7но той не го направил. Бил 
е поп в Маненкьово, Пазарджишко, после в София, кв. „Дървени
ца“. Опитвал се е да пише нещо за Крушовица, но нямам данни.

Колчо Стойков разказва как овчарете се забавлявали една нощ с 
него. Бил на 15 г. и все нему „се падало“ да пази егрека, докато по- 
големите идат на седянка. Знаем, че на егрека се спи на подвижен одър
— специално пригодено дървено легло на четири дървени крака и с две 
по две дървени дръжки за пренасяне от едно място на друго. Има и 
врата, която нощем се затваря. Останало момчето да пази овцете, лег
нало си, но не било заспало. Завърнали се седенкярите Костадин кожу- 
хара и Цвеган Николаев, заключили вратичката на одъра и го отнесли 
на гробищата. Уж се кикотели тихо, но овчарчето ги познало и се спо
таило. Като им омръзнала шегата, го върнали обратно, ни лук яли, ни 
лук мирисали, убедени, че никой „нищо“ не е усетил.

Иван Стоянов -  Депута' / | 1е е получил последното си име току- 
така. Като млад е бил избран за общински съветник към Ихтиман 
и пеша е ходел на сесии във Вакарел.

Дядо Тоно Царев бил мобилизиран еднократно през Сръбско- 
българската война да закара военни муниции чак до Сливница с 
волска кола. И разказвал на наследниците си как е пътувал до там 
няколко дена.

Кара Танас Делиятд.бил много здрав, силен и бърз. Като се 
наемете заек из стадото му, той успявал да го настигне и хване.
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Първите къщи в Крушовица едно време се отоплявали с кюм- 
бета, иззидани със сурови тухли -  кирпич и кал. Вътре пушекът се 
стелел свободно и е излизал по малко от малките правоъгълни или 
квадратни отвори -  прозорчета, препречени с гъсто наредени дърве
ни пармаци. През тях едвам прозирала дневна светлина. Вечер 
натъпквали процепите с парцали да не духа.

Най-старата къща в Крушовица според баба Севета Апосто
лова е тяхната. Строила я е баба й Паунка, т. е. три поколения 
назад. Нейната снаха сега е на 87 години. Следователно, къщата е 
на около 130_години, със сигурност строена още през турско. Това 
са едни от най-богатите семейства в селото, с повече от 100 дка 
гора! Тук за строеж е сложен качествен здрав материал -  плет, яки 
като желязо дъбови греди и мертеци.до 12 летра. И до днес къща
та е обитаема и доста просторна. Само прозорците са сменени. И 
още една любопитна подробност, потвърждаваща тезата ми, че е 
най-старата къща в селото -  ниско долу зад огнището в десния 
долен ъгъл има четвъртит отвор (сега зазидан, но личи и на сним
ката на огнището). През този отвор се е отоплявала голямата одая 
от огнището -  на самия отвор е имало винаги жар в мангал. Така е 
било преди да се появят кофторите от ламарина.

Най-старото семейство в Крушовица е това на баба Малина 
и дядо Борис Стамови. Те са на около 90 години, женени през 
1937г, т. е. семейството им е на 63 години.

Искам да ви разкажа за баба Костадинка -  на 87 г., от Царе
вия род -  упорита и борбена. С руменец на бузите -  лице краси
во, с малко бръчки. Не, че на тая възраст не охка, но не се преда
ва, не бездейства нито за миг. Пролетта сама си белоса кухничката 
и у „кащи“. И зеленчуци отгледа в градината си през лятото, и на 
нивата ходи на копане. А цветята й -  кое от кое по-хубави и цъфтят, 
цъфтят! А тя им се радва като на деца.

Работила е цял живот безотказно. Била е години наред слугиня 
в София. Като мома е жънала с дружките си на богати стопани в 
района. З амерваля е мпякпто ня бачията на Гергьовден наравно с
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мъжете. Орала е нивите си. Било през Втората световна,война. Са- ' 
молети понякога са обстрелвали ниско-ниско над Софийско. Тя била 
на орще^ Воловете се изплашили, побягнали и счупили далото. 
Върнала се от нивата без време плачейки, а свекър й я утешил, че не 
е виновна. Работила^ е в ДЗС като телчарка. шилегарка^ И по 
^РД^РУ^нето на жп линия Вакарел -  Чукурово..И какво ли още не
-  като всяка селска жена! Цял живот на трудов пост!

Децата и внуците й я уважават и й помагат. Ала само в събота 
и неделя и през отпуските. И тя ги обича. От „камиче“ чорба ще 
свари, ама ще икономиса левец и ще го подари при подходящ слу
чай. И ще опере след тях работните им дрехи, спалните чаршафи. И 
е скрила де що има работа -  не обича да им досажда. Сама коси 
бурени. И счупена дръжка на сечиво сама си поправя. Подзцца мал
ко дувара и нареди падналите керемиди. Замаза с кал и слама цялата 
стена, надупчена от оси, качвайки се на стълбичка с няколко стъпа
ла. Докачи четката и останала блажна боя и боядиса портата и пей
ката на улицата. Мечтае да се поправи сайвантът, че ще падне. Със 
зъби и нокти брани уредбата на стария дом. А когато си „почива“, 
плете тарлъци и чорапи за всички. Изкусно кърпи скъсаното. И тек
стовете на песните от младо време е съхранила паметта й, и мили 
спомени за отколешни времена. Яка българка, стожер на домашно- 
то огнище. С труд е израснала и ще се труди докрай!

Изумена съм, че жените в Крушовица сами са си правили под- 
ниците. Съберат се петнайсетина жени, донесат заденати на гръб 
глина от Кутлите, възпретнат ръкави и цял ден бият и месят глина
та на един куп, газят я с крака, докато стане годна за извайване. 
После си я поделят по равно (за по една подница). Всяка жена си 
я отнесе у дома и сама я майстори като грънчар. Като изсъхне 
хубаво, я изпича постепенно на жарта в огнището, докато стане 
годна за опалване, та да пекат квасници в нея, похлупени с връшник.

Извини ме, читателю, но съвсем не се чувствам неудобно, че 
често споменавам баба Костадинка -  тя наистина, макар и необ- 
ра,здданад_е природно интелигентна и надарена, жив извор на 
мъдрост. Възрастната жена ми разказа, че през целия си живот не
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се_е_кавала с никого. На никого за нищо не завижда, не намира 
необходимост да се кара, за да се доказва. Не, че не е изтърпявала 
несгоди и обиди, просто е една жена с достойнство. А и заради 
прекаленото трудолюбие няма време да злобее.

Както знаем, в Крушовица начално училище „Отец Паисий“ е 
открито 15 години след Освобождението, а първата училищна сгра
да е построена околоД920 г. Оттук следват два извода -  щом селото 
има тристагодишна история, то около 200 г. е било без училище. И 
че крушовските малки ученици са учели в различни селски къщиЛ? 
^ и н и .  Баба Севета е казвала, че и в тяхната къща е имало „учили
ще“, освен упоменатите от мен вече къщи. То е било за^зв^години -  
в първите години на откриване на училище в селото. Учителят бил 
от Македония, семеен, с бебенце. Баба Севета била момиче и за
помнила, че майка му дошла на гости чак от Македония, облечена в 
различна от нашата носия. Одайчето на къщата била квартирата му, 
а офомната стая -  „училище“, там живеели и стопаните на къщата! 
Ами да, чинове и шкафове не е имало, а и колко ли са били ученици
те, сигурно само момчета, седнали срещу своя учител на чуча на
право на пръстения под! Палавниците успели да се „скрият“ от по
гледите на възрастните и издялкали с ножчета резки по юклука, вра
тите и долапите, затова стопанката прекратила съществуването на 
училището, а спомен от онова далечно минало останал -  учителят 
си бил наковал в одайчето дюшеме, което съществува и до днес, 
„говорейки“ ни за културата на бившия му обитател.

Във Вакарел учели в прогимназия Цветан Павлев, Ване Апо
столов и други момчета. Родителите им слагали в торбичките и нещо 
за ядене. Момчетата стигат до Благеса локва, накладат си огън и 
на жаравата нагреят сланинка, похапнат си юнашки, наиграят се 
до насита и са върнат по някое време обратно. Днес тъй, утре тъй, 
накрая... останали да повтарят класа.

Баба Костадинка си спомня как се е учела да пише с калем на 
плоча с две лица -  с кутийки по смятане, и на редове по писане.
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Като усвоят тия начални знания, пишели на тетрадка, имали си и 
буквар и читанка. Учители им били Харалампи Щърбев и сестра 
му Вера от Самоков. Като влезел учителят в клас и там се виели 
облаци прах чак до тавана, подканял всички деца да „приготвят“ 
на чина разтворена дланта на едната ръка и получавали с пръчка 
по един силен удар за назидание. В междучасията момичетата оти
вали под вековния дъб в училищния двор и играели на „комбаци“ 
и „амбарчици“, а момчетата на „гоненица“. Това е било около 1923 
г. и дъбът „Светого“ още е съществувал. Момчетата-пастирчета 
през лятото играели на „джилик“ и „свинкя“.

Играта „комбаци“ се играе с пет малки обли камъчета. Какво 
удоволствие е да ги избираш -  от хубави, по-хубави! Има серия 
моменти и правила на подреждане и грабване на камъчетата с по 
един комбак във въздуха. Има и игра и с по два комбака, които се 
гонят във въздуха -  същинско жонгльорство!

Джилик се играе с 25-сантиметрова пръчка, плоско издялана 
от двата противоположни края отгоре и отдолу съответно на еди
ния край и с тояжката се бърка в продълговата тясна дупка, където 
пряко нея лежи джиликът, та се изхвърля с все сила надалеч. Ако 
не го хванат, взимат го от земята и трябва да улучат тоягата, поста
вена сега пряко дупката. Ако не улучат тоягата, играчът има право 
три пъти да удари джилика от земята, вдигайки го с тояжката, по
сле брои колко крачки е спечелил.

„Свинкя“ е малка пенюга (част от корен на дъб). Удря се с 
тояга и „свинкята“ отскача до някое дете. Двете деца си сменят 
ролите.

Повече подробности за тия детски игри не зная. Винаги се 
излъчва победител. Едно е сигурно, че тия макар и простички игри 
на глед, са забавлявали и радвали много бедното и отрудено детст
во на нашите прадеди и са спомагали да развият у тях сръчности, 
съобразителност, стремеж за победа, взаимопомощ и укрепване 
на физическите им сили.

В миналото семействата раждали много деца, но и много уми
рали от лошо гърло, шарка, дизентерия и редица други заразни
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болести. На баба Маргита Ценева починшю момиче Парашкева и 
майката не могла да го прежали. Синът й Георги един ден и довел 
от София слугинче -  снаха Парашкева. Зарадвала се старата жена, 
сепнала се и рекла: -  Парашкева, моята Парашкева се върна!“ При
готвила нещо набързо да хапнат и посегнала да свали от полицата 
блюдо (калена писана чиния), ала го изпуснала и то тупнало на 
земята. Посегнала втори път -  пак същото! От радост и скръбни 
спомени милата майчица получила удар и останала парализирана 
до края на дните си.

Всички сме чували, че въшки са пълзели по дрехите и главите 
на хората едно време, та даже и днеска не са изключение! Може 
би заради лошите условия на живот, заради многото семейства с 
деца в една къща, заради войните и нивото на културата на хора
та... Не, че не са се стремели да се изчистят от тия паразити, но не 
им се удавало лесно при липсата на ефективни препарати. Главите 
са си миели със суха хума, попарена с газ и оцет. Дрехите се па
рели с вряла вода. Сапунът в някои семейства е бил на „почит“, 
само свекървата е решавала кому и колко сапун е нужен. А гади- 
ните им пиели кръвта и често вечер над жаравата в огнището ста
вал неповторим церемониал -  изреждали се семейство след се
мейство, събличали дрехите си и ги изтръсквали над жарта, а по
падалите въшки издавали звук като пуканки.

Когато ходели на воденица в Новоселци, крушовци съчета
вали изпълнението на всичките си нужди. Мъжът си пази ред и 
зърното в колата и воловете, а жената отиде до пазара, продаде 
някоя кокошка, извара, яйца и масло и си купува всичко, що й е 
необходимо. Занесе и прежда на бояджия, на плетачка -  да й упле- 
те дреха. А предишните години като ходели на Пасарел и Калково 
на воденица, чакали ред дори по цяла неделя! Стопанинът чака ред 
и пази имуществото си, а стопанката или някое от децата пасе во
ловете през деня. Ако се свърши хлябът, там меси набързо питка.

Като се оформи и грейна красивият нов площад, се наложи и 
излъкът край него да се обнови. Панко, съпруг на Катинка Шегут-
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ска, го иззида с обли камъни, а с макарата и скършения покрив над 
нея, на фона на зеленината изглежда фантастично красив и допълва 
интериора на местните забележителности в центъра на селото. О, и 
през тая сушава година и при честите аварии на водопровода ни 
беше чудесен източник на вода за миене и разливане!

Традицията си е традиция, ала и беднотията не е лесна! Та нали 
има пословица -  Сиромах човек -  жив дявол! Като целува невеста
та ръка, по традиция и до днес при ръкостискането се оставят пари 
в ръката й. Сега пари и дребни, и едри -  колкото шеш! Ала в мина
лото като броела грошове от сватбата си, често младоженката била 
разочарована -  между тях се търкаляли просто пулове-копчета. Ама 
разбира се, как да подадеш празна ръка за честито!

Пазаруването за украсата на носията и разни други накити е 
ставало чак в Самоков. На порасналото вече момиче купували от
там съшо и ковчаг -  дървен писан сандък-ракла, за да го пълни с 
чеиз, сукмани и дрехи, и дарове за сватбата си.

Годеницата е на почит в момковия дом. И както е с годежната 
си китка с вплетена в нея жълтичка над ухото (та всеки я забеляз
ва), свекървата я води на пазар там. Купува й дребни подаръци -  я 
гривна за ръката, я кърпа за главата. Ако е по-богата и щедра, ще 
й купи сребърна гривна и шамия с пулени ресни! Ако не -  евтина 
гривна и забрадка без пищна украса. И нали са били скромни и 
възпитани да почитат старите хора (културата и възпитанието не
минуемо идва и от слугинските години), болката и излъганите очак
вания са притаявали дълбоко в себе си. У дома сръчните момин
ски ръце ще изплетат набързо дантелка и ще пришият сами свете
що кръгче пул! О, често пъти жълтичката за китката на годеницата 
зад ухото, дар от свекървата, и пендара на шията й са били взети в 
заем, истината скоро след сватбата лъснала за най-голямо разоча
рование на булката! Нещо повече -  сватбените пари са поисквани 
за нуждите на по-младия девер в заем и с времето всичко се е за
бравяло по много причини -  и заради невъзможност да се възста
нови сумата, понякога и поради нежелание и хитруване -  ако мине!
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На пристаналата мома се казва „пристануша“. На нея се гледа 
като на фешница, която няма право да участва в празници, сватби и 
да Ифае хоро, докато мине под венчило, за да не бие фад по нивите.

Дядо Златан и дядо Васил тръгнали на пазар към Самоков. 
Златан намерил подлога от цървул по пътя и поканил спътника си 
да я вземе, но той отказал. Повървели известно време и Васил се 
оплакал, че си е загубил подлогата. Златан тутакси му услужил с 
подлога, но срещу 1 лев.

Наистина селата на България са много тъжни заради обезлю- 
дяването, ала най-много липсва невинното детско присъствие, бо
гатото излъчване на красота и жизнерадост! Така на Новата 1982 
г. малките момченца Кирчо и Венелин сурвакаха наред по къщите 
и възрадваха всички крушовци.

На Йордановден 1997 г. отидохме с Кръстанка в параклисчето 
да запалим празнични свещички за здраве. Никой друг не дойде с 
нас. Дръжката на вратата беше извадена за ,двойно“ заключване от 
крадци. Беше студено, имаше сняг, пък и Кръстанка водеше кучета, 
та като влязохме, оставихме вратата леко открехната. В един мо
мент Кръстанка бутна вратата и се оказахме заключени. Ключовете } 
висяха ненужни отвън. Боже, милостиви! Далеч от селото, в тоя 
мраз никой нямаше да се сети за нас. Щяхме да пукнем от студ! А 
как щяхме да се справим и с другите нужди на това свято място? В 
преддверието имаше две малки прозорчета с железни решетки. Про
зорчето в олтара беше високо и също с железни решетки. Нямахме 
дори ножче! Плакахме, чукахме по ламаринената врата, плакахме, 
чукахме... Скоро щяхме да припаднем в несвяст от отчаяние. Ре
шихме, че прозорчето на олтара ще поддаде по-лесно и заудряхме 
със свещниците. Ала то беше високо, силите ни напускаха и всичко 
беше безнадеждно. С последни сили удряхме и удряхме... По едно 
време забелязах, че парче от свещника е отчупено. И там, където е 
заварявано е грапаво. Грабнах го, пробвах и вратата се отвори! Бяхме 
спасени като по чудо, ала премазани от отчаяние и безнадеждност,
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от ридания и вопли, от непосилни опити за излезем от зловещия 
капан, който сами си бяхме устроили, И най-вече бяхме убити от 
мисълта за нашата зла орис -  самотата, тъй като на никого не лип
свахме и никой нямаше да ни потърси...

През 1997 г. почина на работното си място Симеон Иванов 
Мишев от София. Крушовица с природата си има притегателна 
сила. Човекът не е очаквал, но споменал, че ако умре, искал да 
бъде погребан тук. И близките му изпълниха желанието му.

Радваме се на вековния горун на гробищата, но за да живее 
още дълго и да ни радва, е забранено близо до него да се копаят 
нови гробове.

Изповед

Крушовица тая нощ будува -  
гледа ни със светнали очи!
Стъпките на празника дочува!
Може ли тогава да заспи?

Ще се изприкаже на зората, 
слънцето сълзите ще суши!...
Утре тя ще бъде най-богата - 
пълна с хора и със веселби...

Не тъгувай, Крушовице мила!
Радвай се поне на ден благат!
Майко наша, ти си ни родила 
и сърцата ни за теб туптят!

юли, 1993 г.

Всички знаем за събиранията на Царевия род на Побит камък. 
Би трябвало да им завиждаме, но с благородни чувства. И да вземем 
пример от тях! И не съвсем. Като тях крушовските родове да си
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устройват вълнуващи празници. Да търсят и да не забравят корени
те си, да носят дълбоко в душите и сърцата си образа на родослов- 
ното дърво! Ала празниците им винаги да са свързани с чувството 
на принадлежност към крушовските корени и родното селце! И тия 
празници да бъдат не другаде, а тук, сред дивната ни природа!

Едно време събор, празник без свирджии и кръшни хора не 
са минавали. Нека да има еди-кой си род родова среща. Ала какво 
пречи след обяд за веселата част да се присъединят всички кру- 
шовчани? Да има сговор между родовете, а не както са враждува
ли едно време Въртовци и Йовковци.

Кой е инициатор и как е възникнала идеята за празниците на 
Царевия род? Спонтанно, да не кажем случайно. Отначало са се 
събирали на първи януари всяка година синовете, снахите и вну
ците на дядо Стамо Тонов в дома на всяко следващо дете по стар
шинство. И сами били възхитени от тия общи празници. После 
Никифор прочел или видял голяма родова среща, предложил иде
ята, избрали инициативен комитет, издирили царевци от близо и 
далеч и минисъборът станал през лятото на 1965 г. с 400 души, 
докато събирането на дядо стамовата челяд било от 30 човека.

Проснали щастливците направо на зелената морава месали с 
бухнали погачи, вити баници, шарени кексове, лакомства всякак
ви, звъннали наздравици с люта домашна ракия и руйно вино, 
зацвърчали за добавка две скари за кебапчета, гръмнала музика, 
люшнало се вълнуващо нанизано хоро с беловласи старци, яки 
цареви мъже, буйни и безгрижни младежи, скокливи дечица и ек
нал просторът от викове и весел смях, а ехото ги грабнало и оба
дило през доловете от рид на рид през китна Крушовица, чак на 
Ребрината, кацнала горе на най-високото място, за да обгърне с 
влюбен поглед цяло Крушовско!

Пардон, в началото на срещата Никифор разказал на всички 
историята на Царевия род и гората зашумяла учудена и умилена 
заради откъртените въздишки от дълбините на душите и сърцата 
на възрастните хора от тоя род, заради родовата обич в очите на 
царевите мъже, заради учудените плахи усмивки на жените и де
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цата, заради дългите прегръдки и бликналите сълзи! Празничният 
ден дори не успял да побере всичко, що искали да си кажат възрад
ваните души и сърца на хората. Ала гордите пламъчета в очите го 
сторили по-бързо! От този ден тук се събирал Царевият род и тех
ният празник привличал и очите, и усмивките на случайни излет
ници.

-  Четири пъти празнувал големият род с 250 годишна история! 
И жадува за още срещи! А Йонка Йорданова Царева, като работе
ла в монетния двор, поръчала за всички красива значка с изобра
жение на родословното им дърво за последната им среща през 
1989 година. Браво, Цареви родолюбци!

5. Крушовци като балканджии са залесявали борчета през годи
ните срещу заплащане. През лятото на 1951 г. залесявали далече от 
Крушовица, близо до жп линията и Вакарел. Този ден останал паме
тен за хората. Родило се бебе на боровете -  Живко Станков Мит- 
рев. Майката Стояна работила до обяд, а после си тръгнала, защото 
усетила, че ще ражда. Спряла я кантонерката, че селото е далече. 
Скоро бебето се родило -  изплакало и поело първата глътка въздух 
сред гората. Няколко жени си свалили белите кърпи от главата, за 
да увият бебето, а пънчето му отрязали с нож и го завързали с коса 
от плитката на една от жените. Родилката отишла пеша до родилния 
дом във Вакарел. Там докторът и всички останали били изумени.

Диалектни думи, които говорят крушовци: вук и вуци, мом- 
ляче, баче, излък, Крушевица, мащрапа -  меден тас с дълга дръжка 
за гребане на вода от Горнака, чуча, раст (вековен дъб), матеница, 
вратница, пулпас, люляла, турта, бачвам, топузи(дърво за коледу- 
ване), кацак, фута, кондак, калци, виделе, белосвам, пенюга, санье 
(шейни), жъто (жълто), суо, малрчо и др.

Река Габра е известна и като Луда Габра. И наистина, има та
кива спомени. Знаем, че от Крушовица е имало коларски път за 
Пасарел, Калково и Самоков за ходене на воденица и пазар. И 
самоковци са слизали с конски каруци, натоварени с дървен мате
риал по същия път през Крушовица за към полето. През 1945 г.
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бай Цветан е бил кмет. В стаичката на кметството се сушил мокър 
удавник... Валял пороен дъжд един ден и реката бучала страхови
то. Самоковец от Широки дол се връщал с прдзна каруца за към 
Самоков. Ала тогава не е имало на пътя над Габра мост. Опитал се 
човекът да премине и едва не се удавил. Водата отвлякла каруцата 
и конете надоле с див рев, а каруцарят дошъл тук мокър, смазан и 
отчаян, да дири помощ!

{^р^ш^а Маринова Николова била състезателка по спортна 
акробатика -  женска тройка. През 1978 г. се класират на първо 
място на Републиканско първенство в разряд КМС (кандидат май
стори на спорта). За първи път в историята на акробатиката в Со
фийски окръг е постигнато класиране н ^ -в о  място и е покрита 
нормата за „майстор на спорта“. През 1979 г. на Мариана е при
своено званието „майстор на спорта“ и е най-малка по възраст -  
13-годишно момиче.

През същата година е включена в националния отбор и уча
ства в международен турнир „Волков“ в Минск, където се класи
рат на III място след женските тройки на СССР и Полша.

Крушовци търгували и с дървени въглища, като ги продавали в 
София. Мястото, където ги приготвяли, наричали жижница. Горене
то ставало бавно, без достъп на въздух. Жизници имало и по гората, 
и в много дворове в селото -  в една жижница добивали въглища 
повече семейства. Дъбови дърва, дебели колкото човешка ръка, бли
зо до дланта, се нарязват на по 20-25 см дължина и се изфаждат в 
кръгла купчина с отвор в средата -  за запалване, и с по-малки отво
ри в основата -  за достъп на въздух, да гори бавно. Повече дърва -  
голяма жижница, по-малко дърва -  по-малка жижница. Затрупват я 
отвсякъде с пръст, леко влажна, та се набива наоколо и запалват 
огъня. Гори една седмица, като я открият, ако има жарава, я гасят с 
вода. Пълнят чували и хайде на пазар! Чукуровци прекупували 
дървените въглища от селото ни и хитрували в София, като ги про
давали -  в чувалите слагали и боклук. И до днес има следи от жиж- 
ници в двора на Нано Пандурски и Апостол Иванов. Славчо Въртов 
и Нано П. сами си ги продавали, прекупували и от крушовци.
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Бай Борис разказва, че като ходели с волска кола или санье 
(шейни) да продават дърва в София, минавали два дни. Като 
тръгнат предния ден, преспят в Горублянското ханче. На другия 
ден са в София -  оттатък „Орлов мост“ или „Дървеница“. По пътя 
си не срещали нито едно МПС или много рядко по някое. Било 
около 1930 г.

Когато топели восък от питите, пчеларите използвали само 
водата от „Дупката“ -  била най-подходяща. Натрошените восъчни 
пити слагали в завързана торбичка и притискали в котел с вода над 
огъня. Разтопеният восък плава над водата. Бърка се с ръка и той 
полепва, ръката се потапя в студена вода. На китката на ръката се 
натрупва огромна восъчна ръкавица.

Всеки анекдот крие мъдростта на времето си. Та разпоредил 
някога дядо Господ хората да могат да свалят главите си в скута, да 
се пощят от въшки сами -  за удобство. Търкулнала са от скута 
главата на един злополучен старец на земята, свинята я грабнала и 
изяла! „А, така не бива!“ -  отсякъл всевишният. И наредил снахи
те да пощят в скута си главите на свекъра и свекървата. Изводите 
за теб, драги читателю!

ЗА ПРОИЗХОДА НА ИМЕТО 
НА РОДА „ЦАРЕВЦИ“

Може би мнозина се съмняват в произхода на името „царев- 
ци“ от „парцал“, замогнал се като „Цар“ ( по преданието за праро
дителя дядо Петър на тоя род). И има логика! Да се замогнеш чак 
пък като цар от нищо!

Съществува и друга версия според Марин Николаев, която е 
много по-вероятна и убедителна. Въпросният род съществува пре
ди 250 години! Дядо Петър е от с. Доспей, Самоковско. И Паисий 
Хилендарски е от същия край или поне е бил там със своята „Исто
рия славяноболгарска“. Според преданието дядо Петър е защитил
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честта на красивата си сестра, като е посегнал на турчин и е бил 
окован във вериги в Самоковския затвор. След толкова робски го
дини- вече последното столетие от тях -  нима е толкова просто да 
вдигнеш ръка срещу поробителя? А дядо Петър е бил навярно ду- 
ховно извисен и физически силен и издръжлив! Откъде идва това? 
Роднинска връзка ли с чутовния монах_от Хилендар? Или природна 
даденост на праотеца дядо Петър, та макар и необразован, имайки 
връзка или среща, ако щете със словото на въпросната история, да 
е разбрал от този текст за славната история на българския род, за 
славните български царе! И бидейки окован в тежките си вериги и в 
затвора да е повдигал духа на онеправданите там чрез това магиче
ско слово, което е държало буден духа му и му е помогнало да избя
га и да пропътува толкова дълъг път! А когато в Крушовица са сва
лили тежките му вериги и са го укривали съчувствено, той все така 
пламенно и с благодарност да е разказвал на тукашните хорица, 
наплашени от турците и избягали от пожарищата на Цустосел (Ва- 
к ар ^ ) по саите си, че и ний сме имали славно минало и славни 
царе! И те, нашите прародители, първите заселници на Крушовица, 
са слушали възторгнати и умилени думите на тоя бунтар против 
турско робство и от благодарност, че им е отворил очите за тая 
истина, са го наричали „царо“, носител на царска вест за славно 
минало, нещо тъй хубаво, желано и галещо слуха, душите и сърца
та на наплашените крушовци, сврели се в ниските си колиби край 
Богоец -  турчин да не забележи дори и пушека, който се виел, изли
зайки от глинените процепи!...

Или в дните на безкрайните робски векове само мечтите на 
предците ни за незнаен юнак, или мъдър и силен цар, както се 
казва в приказките, може да победи многоглавото чудовище, ла
мята на робството, що бълва пламъци из устата си и сее ужас и 
смърт! И ето, между тях е такъв юнак -  дядо Петър -  избягал от 
турския зандан, влачейки тежките си окови към селото на своето 
спасение... същински цар в сравнение с техните уплашени души, 
силен като добър цар от приказките... царо... царо...

Или, освободен от веригите си, дядо Петър им се хвалил:
-  Аз не се боя от турците, от никого не се боя! И от царо им 

не ме е страх!
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А удивените слушатели на бунтовното село коментират по
между си:

-  Чухте ли го, бе, чухте ли колко е безстрашен ... царо?
Един прякор винаги е точен и възниква ненадейно и спонтан-

но!
Тогава, преди 250 г. окованият в тежки затворнически вериги 

бунтар великан не е бил дядо, а млад и силен българин, със свобо
долюбив дух, непокорен... на име Петър!

Е, убедих ли ви с Мариновата и моите версии, че не е възмож- 
но в ония робски години да се замогнеш от „парцал“ на „цар“?
Пък и къде ти тук, в планината, на бедната камениста почва богат
ство като за цар?

А „Царевци“ са наистина упорит, силен, борбен, прогреси
вен, водещ род в Крушовица!

Нека припомним още две много вероятни неща;
Силният дух и физическата сила на дядо Петър са се преро

дили в сина му Атанас -  Кара Танас-Дел^та, който за жалост не е 
оставил поколение.

Красотата на оная красива мома българка от с. Доспей се е 
повторила при баба Занка Ганева -  най-красивата мома билГв цял 
®5*^^Р®^>_Рзсарел и Калково. Генът е много важно нещо и се пре
дава през поколешята, никога не се губи! *

Тъкмо се зарадвах, че открих подробности за съхранението 
на прословутата верига на дядо Петър, описани малко по-горе, 
ето ти разочарования -  проверено е, веригата не била в музея в 
Карлово! Къде е тогава? Пази ли се още? И кой трупа дивиденти 
от нея? Пак ли виси като веригало над огнище, или я яде ръжда в 
някой ъгъл, скрита от хорски очи? И защо?

Общували хората помежду си в ония далечни времена и на 
роднински, и на приятелски начала -  на сватби, на събори, пък и 
на пазар чак в София, Самоков и Новоселци (Елин Пелин), макар 
и да ходели пеша на далечно разстояние! Отишъл дядо Иван Въртов 
на роднинска сватба в Пасарел. Пийнал си старецът яко и весело
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му било. Ала тръгнали на „поврътки“ сватбарите и него не го взе
ли. Разсърдил се той и поел пеша обратно за Крушовица. Било 
зима... И бялата смърт застигнала пияния сватбарин по пътя. Ко
гато усетили липсата му и го потърсили, било вече късно...

Преди доста години Райна Борисова Стамова и семейството 
и слушали радиопредаване за Паисий Хилендарси. Казали, че чу- 
товният монах бил родом от село Доспей, Самоковско, и че имал 
^ а т ,  хвърлен в турски ззтдор в Самоков, окован в тежки вериги 
откъдето изчезнал безследно. И дядо Петър е от същото село и със’ 
същата история на затворник, изчезнал „безследно“, т. е. умишле
но, не потърсил роднините си никога, за да не се издаде! За едно 
село повече съвпадения_са невъзможни.

Мнозина от мъжете на „Царевци“ -  снажни и красиви, са били 
на служба при царския двор. Даже Луко Ганев има снимка на кон 
като служител на царя. Затова у „Царевци“ имало снимка на Фер- 
д»^нд. Навярно любопитните са коментирали така: " '  '

-  Снимка на царо у тях бе, у Царевци...

Името на Копанкъовци пък води началото си от един техен 
прадядо, който носел широки чешири, които му стаяли като копа
ня, когато е седнал.

Също така някой си старец от Шалевци обичал за по-топло да 
си увива глава със шал и ето ти прякор... шалевци.

Жена пък от Чотевци милвала детето си и го наричала галено 
„на мама чопето, чотето“... и така... Чотевци.

Името на Пращилци може би произлиза от пращило, 
завързвам пращило. Произходът на много от имената на кру- 
шовските родове са очевадни и затова не ги споменавам, ала 
колко бих искала да разгадая имената на Дилиджаци, Карам- 
башкови, Чуклуци. Пращилци може да означава и нещо суро
во, като гори да пращи, но коя е истината? Ето защо записаната 
истина не се забравя и е истинска история. Колко много кру- 
шовски тайни ще останат неразгадани!
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Василка, дъщеря на баба Донка Ганева, омъжена в Издирас- 
товци, е сега на 70 години, ала е голяма търговка, трудолюбива и 
оправна жена. Ходила е чак до Божи гроб. Обиколила е много 
държави.

Стоян Николов (Бизо) бил на война. Избухнала мина и постра
дал кракът му -  окуцял. Всяка година сменяли безплатно спещ1ална 
обувка на куция му крак, отпуснали му и инвалидна пенсия. По 
онова време парите били много кът -  не е имало пенсия у всяка 
къща. А добрият човек често услугвал с пари на приятели.

На Церова могила се намира каменен кръст, известен ката 
„Йовков гроб“. Каква ли тайна крие и той?

Колко интересни имена на крушовски местности! Точни, бо
гати и поетични! Възхитетелни! Плод на вълшебници-кръстници!

Хайде да погадаем заедно! Написала съм ги в обединяващи 
групи. Сами разгадайте общото. Или ги пренаредете както на вас 
ви се иска. Повече варианти, повече яснота за произхода на име
то. важното е да се замисляме над такива нещо. Наслука!

Беличково орниче Раздолци Вуковец
Шипков валог Присойки Мечина дупка
Церова поляна Опаленици Ягнилница
Церова могила Разсулки
Карамфилен поток Широкото разсуле Гладно поле
Мачките Маковища

Банчовец Орничето
Груов валог Куманица
Грушни камък Близначка курия Буревица
Криви поляни Заова сая Лютовица
Кишки валог Лазаров скок Благеса локва
Смрадлива поляна Сръбски орници
Селската ливада Мъртвилото

Грознатец
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Н еразгадаеми:
Дзиндзалово усое 
Сърбол 
Сварковец 
Препикола

Самара е име на вир и скала, която прилича на самар -  огро
мен самар. Там били намерени останки от постройка, навярно виж- 
ка, наблюдателен пост, когато България е била разделена на Кня
жество България и Източна Румелия, но поречието на Габра е било 
граница. Недалеч е и гара Побит камък, а произходът и на това 
име е свързан с това време. А близо до Побит камък на река Търна
ва нашият Григор Недков всяка година урежда честване годишни
ната от Съединението на България (Със завидна енергия урежда 
голям събор-надпяване на цяла Елин-Пелинска община -  чудесен 
родолюбив празник по традиция вече).

Румен Гаш а^в -  художник виладжия, се радва на Круиюви- 
ца силно и искрено. Обича старините й -  плевник с навес, зимник, 
кошара... Нарисува дъба на Кръста, родни пейзажи... В старата 
кооперация има негова картина подарък. Малко са селищата с 
написана история, още по-малко -  с пано на обществени места! А 
щедрият творец нарисува пано „Крум Страшни“ пред кръчмата на 
крушовския зет Крум — да му се любуват и крушовци. И външната 
стена при входа на параклисчето е изографисал, и две стилни вази 
е подарил за нуждите на Божия храм.

Родолюбци е имало, има и ще има! Иван Чавдаров е младеж 
студент. Радва се на селцето си и милее за него. Сетил се и боядисал 
горната част на излъка на сред село. Направи нов дървен капак на 
водоизточника и така го разкраси, без да вдига шум около себе си.

Наследниците на дядо Стоян (Таре) са големи родолюбци. Осо
бено внукът му Стоян. В новата си вила на таванската стая е подре
дил много старинни предмети и съдове -  ибрици -  2, стомни -  2,
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гърнета -  5, глинени делви -  5, окарина -  I, ракатки -  2, калени 
паници, млекарски гювеч, бъчва с две дръжки, делвета -  2, дърве
ни бокали -  2, буталкя, дървени лъжици, трикрако столче, бъкли
ца, бакърено котле, тенджера и тиган, кратунка, дарак за вълна, 
фенер, радио „Пионер“.

Цветен Стоилов Ценев ме учуди колко добре познава всяка 
педя земя от Крушовица. Продиктува ми 113 наименования на 
местности по съседство, като се започне от Обекта: Буревица (Танка 
мишена). Равнище, Гола могила, Малата локва, Крапия дол. Шум
ната могила, Грознатец, Припиколо (шопска пътека за Нови хан). 
Кленовете, Великата, Червените брегове. Петлето, Груов валог, 
Смрадлива падина. Мъртвилото, Широкото странье (най-много 
дренки има срещу Чучура), Самара, Острата скала, висока 4 мет
ра, взривена от войниците, Цонев валог, Орманлийско (до ново- 
хански път). Манастирско, Чучура, Криви поляни, Мечина дупка. 
Буката (имало кладенче), Налбатската заградня (градина, бахча), 
Догански път. Широкото разсуле, Величково орниче. Селската ли
вада, Кьораво усое, Налбатски алчак, Маковища, Младенец (водо- 
поище). Торищата, Сръбските орници (секли са тухли тук), Гаче- 
вите растета, Ристевата курия, Постоловото усое, Горни и Долни 
тополи, Лазаров скок. Седлото (намирали са парчета от грънци), 
Марковата нива, Слатината, Шипков валог, Въртовия бостан, Ююн- 
зовия поток. Върлата стран. Грамадата, Русулките (под Динева мо
гила), Динева могила, Динева поляна, Маринчето, Стубела, Кут- 
лите, Горнака, Могилата (към селото), Бойчова нива, потока. Ку
чешки гробища, Раздолците, Пешуница, Ребрината (поляните гора), 
Постоловата ливада. Дълбокия валог и Смакнатото, и Груовец, и 
Джагаливата ливада, и Близначката курия -  все във военното по
деление, Барутните погреби (ново име), Черемчийско ниве, Лю- 
товица. Зеления поток, Бачището (сонда намерила златна жила 
много дълбоко). Попова курия. Мостовете, Виера, Церова моги
ла, Божиловата нива. Церова поляна, Йовкови поток. Шипката, 
Грушни камик, Карамфилкьовец (име на човек). Рипа вода, Гладно 
поле, Габера, Маркова орница, Славчовица, Светената вода, Ор-
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ничето, Герови круши, Куманица, Завоя, Чукарата, Сварковец, 
Шетрийца, Ягнилица, Стубела-кладенеца-Златанова бахча, Енда- 
ците. Върбите (водопоище), Дзиндзалово усое, Дилиджачката дол- 
чина, Ристевия кладенец, Гуджо, Шалевото вървище. Определено 
мисля, че мнозина ще са благодарни на Цветан, че им спомня с 
умиление за тези родни места!

Цитат на проф. Гунчо Гунчев: „Некои избегват при саите 
(кошарите си) -  (след палежа на Вакарел 1737 г.. Така са се 
заселили например първите жители на с. Крушовица, според 
преданието на старите хора на това село, което се пази. “

На 24.XIIЛ877 г. (малко преди Бъдни вечер) Вакарелци по
срещнали освободителните войски на генерал Шувалиев от отря
да на ген. Гурко. Нямаме сведения, но не е изключено и крушовец 
да е отърчал с китка цвете за братушките.

Във Вакарел има санитарен участък от 1900 г.. а от 19_30̂ г. се 
оглавява от лекар. Стоматологичен кабинет има от 1952 г. Това 
означава, че при нужда и крушовци са ползвали лекарска помощ.

Обща площ на Вакарелско -  141,4 кв. км.
Надморска височина на района -  от 630 до 1099 м.
Гара Вакарел -  824 м.
Крушовица -  825 м надморска височина.
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ПОСЛЕСЛОВ

Книгата за Крушовица написах с много любов и всеотдайност!
И се чувствам толкова щастлива! С пречистена душа, по-богата и 

горда!
Пречистена заради събраните бисери на простите човешки взаимо

отношения между нашите прадеди. Заради техните делници, изковани от 
обща грижа и труд! Заради техните непринудени празници, пълни с ду
шевност и красота! С вяра в Бога и доброта отстоявали българщината. 
По-богата, защото узнах толкова много за живота на крушовчани. И 
изпях най-хубавите си стихове за тях! И съм благодарна на съдбата, че 
ми е отредила да прекарам тук по-голяма част от земните си дни! Да 
помогна и на вас да узнаете повече неща за историята на родното си 
селце! Да ви приобщя още повече към родната природа -  извор на здра
ве, сила, красота и на толкова незабравими спомени за отминали дни!

Горда съм, че родното ни село Крушовица и живото зелено кадифе 
на гората, която гали окото и обгръща къщята му, е най-хубавото райско 
кътче на земята!

Горда съм и с нашите вековни горуни, които столетия наред мълчат, 
ала сякаш нашепват приказки за живота на българина тук и са жива исто
рия на земята ни още от Второто българско царство. Когато застана до 
тях, усещам възторжено омаяна необикновената сила, която внушава яката 
набраздена снага на родните горуни, силата на техните дълбоки корени и 
крепката закрила на красивата им огромна корона! И величието на българ
ската земя!

А поколенията на това вековно селце ще се учат едни от други на 
истински човешки ценност, за да преуспяват в личния си живот!

Най-голямото богатство не са парите, а родовата памет и благодар
ност към предците за достойно извървения път!

Яки корени дълбоко 
пили живина!...
Млади стволи нашироко 
греят с красота!
Корени, душите и сърцата 
завладейте!
Млади стволи, с красота ни 
дар дарявайте!

август 2000 г.
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РЕЧНИК

Аба -  късо мъжко палто с ръкави.
Басти -  плат, разпределен и зашит на отделни еднакви ленти, 

втькнати една след друга, използван за украса на риза.
Бачвам -  ден, когато взимат всичкото мляко от бачията от дадена 

къща.
Бачйя -  място, където доят овце.
Белбсвам -  с белосия, бяла глина, разтворена във вода се маже с 

кожено парче по стените.
Бричове -  вид панталон (мъжки).
Бърдо -  част от тъкачен стан, през чиито зъбци са прекарани ни

шките от нищелките.
Ведро -  специален ламаринен съд с дръжка за доене на мляко.
Виделе -  тенекиена кутийка с фитил за осветление.
Вйер -  вир.
Воднйк -  открито място за стомните под долапа.
Гайтани -  усукани, пришити вълнени конци за украса на дрехи
Гиздосйя -  гиздав, накичен, накичена.
Гривица -  извита в полукръг -  отворен, коса, втвърдена със захар, 

до челото или ухото на момата.
Грушни -  грухам, троша.
Гугли -  кожени островърхи калпаци.
Гумно -  широко, равно, чисто от трева, пометено дворно място за 

харман.
Гушки -  венец от сламата от Бъдни вечер, прикрепен на дърво за 

плодородие.
Гърчени цървули -  по-голям размер, позволяващ много да се 

нагърчи.
Гюведж -  огромна глинена „тенджера“ без капак за разливане на 

мляко.
Девер -  брат на съпруга на невястата.
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Диканя -  правоъгълен плат от пръчки, слагат се тежести, за да 
скършва, вършее снопите.

Долап -  вграден дървен шкаф.
Дувари -  огради на двор, зидани с камък.
Етърва -  жената на брата на съпруга на невястата.
Жежка ракия -  греяна със захар ракия, пие се при целомъдрие на 

моми.
Замервам (мляко на Гергьовден), т. е. общото количество мляко от 

овцете се приравнява на бройни единици, на една овца.
Извезвам -  бродирам.
Каварма -  вкусотия, приготвена от вътрешните органи на прасе.
Кади -  опушва с тамян върху ръжен с жар срешу зли сили.
Калесари -  от калесвам, каня.
Кйлци -  шарени женски чорапи без ходила.
Кацак -  в края на плитката завързана пара или манисто против уро

ки.
Квасец -  вид мая за хляб.
Квасник -  вид хляб, приготвен с квасец.
Кенар -  домашно тъкано платно с красиво втъкани шарки.
Кйшки -  киша.
Кобилица -  двуметрово дърво, огънато в средата да приляга на 

рамото за носене на вода. В двата края има куки за закачване 
на стомни и котли.

Ковьбр -  тъкан или бродиран правоъгълник, слаган над леглото за 
украса.

Козяци -  постелки, тъкани от козя козина.
Колак -  обреден хляб, подобен на геврек.
Кбндаци -  с тях се завързва фугата за талията.
Кондури -  стари дамски обувки с широко токче и каишка за за

копчаване.
Контоше -  късо дамско палто, украсено с лисичи кожи.
Кори за баница (диаметър -  80 см).
Краг -  кръгъл дървен „капак“ с дръжка за размесване на тесто и 

точене.
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Кросно -  обло дърво 2 м, с диаметър 20 см, с прорез в средата -  
на задното кросно се навива основата, на предното -  изтъка
ният плат.

Крушова туршия -  вкиснали гнили круши във вода.’/! СО5А
Кутел -  цилиндричен дървен съд с дървено чукало за стриване.
Късна доба -  среднош.
Кюп -  висок голям глинен съд за хранителни продукти.
Литаче -  детска лятна „рокля“ без ръкави.
Люляла -  четири здрави заострени тояги се забиват на нивата в 

земята и между тях се връзва бебешката люлка.
Мачки -  цвят на върба.
Месап -  правоъгълен домашно тъкан плат за покриване на хлебно 

тесто.
Навои -  бели правоъгълни парчета от бало, навити около мъжки 

крака, засукани с вълнени дебели върви.
Нйщелки -  2 или 4, повдигат се и се свалят на макари с краката 

при домашно тъкане -  през тях са проврени нишките, осно
вата.

Нощовй -  дървено корито за месене на домашен хляб.
Оброчище -  от обричам, свещено място -  дъб, за някой празник.
Одая -  голяма стая.
братник -  дървен факел с прикрепена слама за горене.
Ошав -  компот от сушени плодове.
Ператен котел -  голям черен котел около 50 литра, в който греят 

вода за пране.
Перустйя -  кръгло или триъгълно желязно издънено столче, забо

дено в огнището.
Пбдница -  глинена тепсия за печене на хляб, която се поставя 

върху горещи въглени.
Пулове -  кръгли лъскави тенекиени украшения за сукман с раз- 

лична големина.
Пулпас -  домашна бебешка люлка, изплетена от пръчки, завърза

на за тавана.
Разсулки -  ширини.
Рогато колаче -  колак, украсен с тестена „връв“, в края завърнато
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като рог.
Ручбк -  приготвена храна за ручок, означава и време за закуска на 

нивата преди обяд.
Сая -  кошара.
Сакуля -  голям, здраво изтъкан чувал, събиращ до 200 кг жито.
Свбтка -  плитка.
Сейр -  преднамерено наблюдение с цел похвала или порицание.
Силях -  мъжка кожена препаска -  пояс, широк 20 см.
Спаня -  купешка, мека, в красиви цветове прежда от вълна.
Старойкя -  подкумяк, втори кум.
Сукман -  зимна старовремска женска дреха без ръкави, от бало, 

украсена с талатър, маниста или гайтани.
Сърк -  дебело дълго гладко дърво, прикрепено под стряха -  върху 

него са намятани сплитове царевици да се суши.
Топузй -  гладка дълга тояга с дървено кръгче в долния край -  върху 

него се нареждат и нанизват колаците при коледуване.
Труфи -  добавя, струпва.
Турта -  домашна пита.
Тюл -  мрежа за бродиране на дантела -  килийките се получават 

чрез завързване.
Фустанела -  лятна старовремска рокля.
Фута -  престилка.
Хамкам -  ловя с отворена уста яйце или халва на конец в движе

ние.
Целомъдрие -  до момента на сватбата момичето не е било с мъж.
Чардак -  окастрен бор, на него закачат пръстените и наричат.
Чешйри -  мъжки „панталон“, широк и силно набран в кръста до 

коленете, а надолу тесен по крака.
Чучи -  възглавници.
Щавени цървули -  без четина (косми) от свинята.
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Излька край площада  -  
1928 г.



Очакване на церемоният а (Осемстолетен горун)
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Освещаване на рест аврирания иконостас
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Отец И ван освещава олтара

Освещаване на курбана
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М ома вакарелка

Крушовска мома 
във вакарелска носия

8. Крушовица 113



М оми във фустанели

М ома в сукман 
и бяла фута
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Мома в сукман и зелена фута

Крушовска булка -  
ж ени се за французин. 

Това е старата 
крушовска носия, заменена  

с вакарелската по-късно
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Крушовска сватба Момково хоро
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Огнището у  „кащи^^- 
кот ле на верига^ перустия, 

ператен котел

Кутел, връчва, ведро, буталка, гюведж
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Овчарски ямурлук, бърдо, 
нищ елки със скрипци, дарак, 
кросно, поднушки, хурка  
и трикрако столче
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Вайдулски дечица с ръководителката си -  1993 г.

Щ астливи сред цвет ят а си

120

ч

Изглед към М аковища

Най-старата къща на дядо Постол
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Н аследена лю бов  
и сигурен доход

Верни прият ели и помощ ници
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Крушовци на Р илския манастир
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„Крум Страшний*' -  пано в Круш овица (худ. Румен Гашаров)

Старото училищ е
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Спонсори на книгата

1. Иван Станоев -  снимки за корицата
2. Атанас Карамбашков -  снимки
3. Иван Атанасов-син -  снимки
4. Валентин Стефанов Димитров
5. Рашка Йорданова Петрова
6. Бойко Йорданов Петров
7. Рашо Атанасов Паунов
8. Светла Станкова Стоилова
9. Църковно настоятелство „Света Троица“ Нови Хан
10. Семейство Ивелина и Красимир Славеви
11. Иван Славков Петров
12. Мариана Маринова Николова
13. Душко Станков Паунов
14. Семейство Атанаска и Димитър Догузански
15. Венелин Цветков Иванов
16. Наследниците на баба Донка Ганева
17. Трънка Цветанова Павлова
18. Теменужка Маринова Николова
19. Теменужка Петрова Спасова
20. Спаска Петрова Спасова
21. Ангел Петров Спасов
22. Васко Стойчев
23. Тони Илиев Николов
24. Стоян Тончов Стоянов
25. Йончо Стоянов Михайлов 

'^иле Йорданов Благоев

1^  .

27. Георги Иванов Георгиев
28. Занка Павлова Зашкова
29. Иван Никифоров Тонев
30. Виктория Арангелова Тонева
31. Тони Никифоров Тонев
32. Атанас Никифоров Тонев
33. Йонка Йорданова Николова
34. Светла Димитрова Георгиева
35. Рени Димитрова Георгиева
36. В памет на Асен Георгиев -  правнук на Спас Мичов
37. Снежана Станкова Паунова
38. Димитър Найденов Стоянов
39. Възкресия Зашова Митрева
40. Д-р Александър Алексиев
41. Павел Цветанов Павлов
42. Анчо Стоянов Янков

Гордея се със спонсорите на книгата ми! Благодаря за дове
рието към мен! Благодаря, че в тия трудни времена за всички ни, 
вие отстоявате една печеливша кауза -- настоящите и идните по
коления да четат и знаят за живота на предците си и да черпят 
мъдрост от тях! Да се научат да събират и съхраняват спомени за 
родовите си корени за в бъдеще. Хвала, крушовски родолюбци!

А в т о р к а т а
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На тая снимка авторката е на 20 години. 
Точно тогава, на 20 август 1955 г., е дошла 
тук с вързоп дрехи пеша от Доганово -  род- 
ното си село, придружена от майка си баба 
Ката -  да заеме учителско място в селото. 
И прегърнало младото момиче с голямото 
си сърце Крушовица, 36-те й ученици и 
пиш,ната природа тук, за цял живот!
След миграцията, до пенсионирането си, 
е учителка в София, ала жадува

За дгор със здравец и мушкато, 
за бор, зареян в синевата, ,
а ябълка във плод огряла, 
или под бял кит омаляла; 
във слънце пременена чука, 
за сън през кикот на капчука, ’ 
а всяка сутрин с „ кукуригу “ 
петле неспало да ме вдига; 
за квачка с пиленца пискливи, 
за плач на агънца игриви, I
за морен труд и с.мях в полята, ' 
пресекнал с песен чудновата,
Ъа весел глъч и тъпан в село 
сърцето ми е зажаднело!

Ето заш,о сега, макар и самотна, в допир с природата и мили 
спомени, прекарва в Крушовица ш,астливи старини!

Цена 3 лв.


