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кл о к о т ни ц а
Преди 707 години!
Е д на величествена

борба и сждбоносна по-
беда. Тогава се кръсто-
саха оржжията на То-
доръ Комнина и Иванъ
f\сень 11.

Тамъ-при Кпонотни-
ца!... Императорътъ на
Епиръ се сгромоляса
подъ чиличения духъ
на българскиятъ войнъ,
И бръговегв на бъл-
гарската държава се
плискаха отъ иорскитв
вълни на тритв море
та - водниятъ обръчъ
на земята, която обе-
дини цвлиятъ българ-
ски нароцъ.

9 мартъ 1230 година!
Свътпа дата за нвно-

гашното величие на
българскиятъ народъ.

707 години отъ тогава!- Днесъ всички ние
смирено ще се понпо-
нимъ предъ образа на
И в а н ъ f\сеня 11. - И
предъ паметьта на хи-
ляцитв паднали въ теж
ка брань за родната
земя.- При Клокотницаl ...
дето нашитв национал-
ни стремежи ще бж-
датъ поласкани и вв-
рата ни възвърната-от
духътъ на великия И-
ванъ f\сень 11.

Златната монета на царь
Ив. F\сень II е първата за
сега известна златна бъл-
гарска монета. Съ нея се
потвърждаватъ откжслеч-
нитв известия отъ старо
време за сжществуване на
български златици (перпе-
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Iразкрие много за rолtма-
та победа, която Иванъ
F\сенъ 11 нанесе на гърци-
тв и издигна българската
държава на подобающа
висота. Много светилища,
още отъ езическата епоха
чакъ до сега, откриваrъ
на изследователя богат-
ството на народната ду-
ша. Тукъ по високитв
брвгове на F\рда се нами-
ратъ единственитв у насъ
високи дупки, чието пра-
исторично значение още
точно не е опредълено.
Множество монети, орж-
дия за работа, сждове,
стрели и копия, възкреся-
ватъ предъ насъ миналия
обшественъ животъ съ
неговитв най-голвии под-
робности. Да издири, запа-
зи и подреди всички тi;зи
исторични паметници, е
задачата на Хасковското
археологично дружество.
За осжщесrвяването на
неговата цепь ще трвбвв
да се приобщв гъ както у-
чения, така и простия, ка-
кто отдвпния гражданинъ,
така и общината. Съ об-
щи сили, нека се изгради
културното и стопанско
бжцеще на Хасковска об-

Археологическитt паметници
въ Хасковския край

Надали има друга об-
J

тв могили ще ни откри-
ласть въ нашето отечест- \ ятъ главнитв стопански
во, гдето археопогичнигв ' артерии, по които еж се
паметници да еж тъй мно- движили търговския об-
гсбройни и разнообразни. ивнъ и пълчищата на за-
Изключителното географ- воеветепигв- византийци,
ско и стопанско положе- кръстоносци, турци и др.
ние, което Хасковска об- Изучването на първиятъ
пасть заема я прави, още международенъ панаиръ
отъ най-стари времена а- въ Узунджово ще допри-
рена на велики събития. несе извънредно много за
Паметници разпръснати по гения на българския тър-
полето и Роцопигв ние и- говецъ. Многото крепости,
маме още отъ най-старитв чиито разрушени стени и
поселници на Балканския до днесъ стърчатъ по най-
попуостровъ. Множество неприсгжпнитв ивста на
навгробни могили при раз- възвишенията говорятъ за
копкитв ще ни откриягъ една отживвпа култура,
нови данни за начина на върху която е изградено
живота на твзи стари по- настоящето. Крепосгьта
селници. Пжтеунаэателни- при Клокотница ще ни
........,as.........,.,...,&18_,,,...,.,..,.........,..,,..,..,...... ...,....,,......,...,_,.._,....,...,.........,......,.........,....

ри).
Монетата, съ изключение

на пукнатината на единия
и край, е добре запазена.
Образитt. и надписитt, и
отъ дветt. страни еж ясни
и се отличаватъ съ тънка·
та си изработка и добрия
стилъ.

На лицето на монетата,
както се вижда отъ да ае-
ното тукъ изображение, е
представенъ царь Иванъ
F\сенъ II правъ, насреща, въ
дълга дреха, украсена с.!?'\
бисерни зрънца. На глава·
та му низка корона съ ви·

, сулки отстрани. Двсната
му ржка е поставена бпа-
гочинно на гърцигв, а съ
лtва,а улавя дългия мечъ,
който му подава стоящи·
ятъ до него св. Димитъръ
Солунски. '

Светецътъ е обпъченъ I
въ войнишко обпвкпо -

(Следва на 3 стр.)

Петъръ Карапетровъ

БИТКАТА ПРИ кяокотницх
Бъпгерскитв войски бв-

ха близко до Клокотница.
Освtтениятъ станъ на ро-
меитt. се виждаше. Без-
шумно бълrаритt налвга-
ха за последна почивка
предъ боя. F\сень не бъ
успtлъ да събере всич-
китв си сили, Съ него по-
надеждна бt само конни-
цата отъ кумани, около
хиляда войника и малко-
то тежка пехота. Време
за чакане нtмаше.

Чудна картина представ-
ляваше станътъ на f\сеня.
Малкитt, сухи, съ гладко

избръснати глави, кумани
лежаха между своигв 1<0-
не. F\ всвки кумански вой-
никъ водtше съ себе си,
по твхния воененъ оби-
чай, отъ десеть до дваде-
сеть коня.

Задъ куманитt спtха
съ своитt бойни облt.кла
малкото пристигнали вой·
ници отъ българското на-
селение. Облъчени въ бро-
ни, съ шлемове, които
покриваха главата до ппе-
щитв и оставяха лицето
открито, съ кржгли или
длъгнести заострени въ

пасть.
Д-ръ Гюлеметовъ

горния и допенъ край щи-
тове, твзи войници имаха
за оржжие дълги зелени
копия съ дълги жепвзни
острила, тежки мечове и
стрели. Нападащи стихий-
но, бъпгвритв се радваха
на помощьта на кунанигв,
които съ бойни викове
стремително налитаха съ
малкитt си коне всрвдъ
неприятеля и внасях а
смутъ, който бъпгеригъ
умtло използуваха.

Свикнали съ опасности-
тв на своето време, сега
всички войници препъ бит-
ката почиваха, заспали спо-
коенъ сънь, *

Предъ шатъра си F\сень
свика набързо военачал-
ницитв. Гукъ бвха освенъ
старитв Иваница и Сатца.
още Ивацъ, Войславъ, Ра·
дославъ и Смилецъ, все
храбри и прочути боляри.
Отъ водитепитв на кума·
нитt тукъ бъха Тертерий,
началникътъ на коннице-Г н

рта, родоначалникъ на бъл·
гарската царска династия,
братята Дърманъ и Куде-
линъ отъ Браничево и още
Шишманъ отъ Бдинъ. Съ·
ветътъ бt, кратъкъ, Всич
ко бв решено за пред·
стоящата битка.
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Днесъ, когато на меж-
дународния пжть: Виена-
Бtлrрадъ-София- Цари-
градъ, се изгради при Кпо-
котница малкия възпоме-
нателенъ стълбъ съ реле-
фа на rолtмия български
царь, съ вдълбани думи:
,Българино, знай,?е презъ

_ 1230 г, царь Ивань f\сень
11 срази гърцигв и обе-
дини българитв ", неможе
да не си спомнимъ за ca-
мi:trt. велики ,цtла на то-
зи царь и за великата бит-
ка при Кпокотница.

Презъ хиляди години то-
зи сгълбъ ще напомня на
пжтника великата епопея
на б ъ л г арския народъ,
ведно съ епопеитt при
битката при F\хело и Шип-
ка. Иванъ f\сень JI, синъ
на f\сеня I - освободите-
ля на българитв огъ ви-
зантийското робство, е ца-
ря обединитель на бъл-
гарското племе. Блаrода·
рение на неговата поли-

1230

1937

тична сржчность и дър-
жавническо умtние, тои
можа въ скоро време да
се наложи, като един-
ственъ господарь на Бал-
канския полуостровъ и да
ржководи сждбинитв му.
Неговото приятелство е
било желано и търсено
накто отъ папата. така и
отъ патриарха, както отъ
латинския императоръ въ
Цариrрадъ, така и отъ ви-
эантийснитв им nератори
въ Никея и Епиръ. Битка-
та при Клокотница му до-
несе неувехваща слава.
Рвцко въ историята на на-
родитt нма битки съ та-
кова грамадно политичес-
ко и стопанско значение.
Това събитие е ознаме-
нувано съ надписа въ но·
восъградената църква въ
престолния му градъ Тър-
ново „Св. четиридесеть мж-
ченици".Разрастналата тър-
говия е наложило да се
даде специално оризмо на

Стр. 3
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(Продължение отъ 2 страница)
ризница и плащъ; съ двс- ' следъ бпвскаввта победа
ната ржка св. Димитъръ надъ гърцитв при Клокот-
придържа короната на ца- ница въ 1230 год.. когато
ря. Въ лвво отъ фигурата българската държава дос-
на царя се вижда надписъ тигна н а й-г о л t, м а та си
разположенъ въ отвесенъ мощь и разширение, кое.
редъ. Той гласи: Иоанъ то пъкъ допринесе много
f\сень царь. Въ двсно е за стопанското и иконо-
изписано името на . свете-
_ца св. Димитрие.

На опаката страна на ?10-
нетата се намира изобра-
жение на Исусъ Христосъ
въ цtлъ ръстъ, бпагоспа-
вящъ съ двсната ржкв и
държащъ Евангелието въ
лввата. Отъ дветв му стра-
ни се чете надписа: Исусъ
Христосъ царь на славата.

Тази златна монета е би-
ла отсечена, както за това
ни поцсещатъ изображе-
нията на царя съ неговия
войоственъ патронъ св. Ди-
митъръ Солунски, който
му вржчва корона и мечъ- сиивопъ на n о б е да,

Дубровшкитв търговци,
отъ което, както и отъ
други схщо паметници, се
вижцатъ n р едtлитt на
българското царство, ко-
ето се е миело отъ три
морета, сжщо така и да
отсече златни монети .зла-
тици • съ образа си.

Иванъ f\сень II е приз-
натъ отъ съвременницитt
си за най-великия южно-
славянски господарь. Из-
граденитв отъ него църк-
ви, манастири и крепости
осгавягъ дълбока диря въ
българската история и све-
дочатъ за величието на
българския народъ.

ническо издигане на стра-
ната. Нарастналитt тър-
говски нужди на Бълга-
рия наложили отсичането
и на златни монети, необ-
ходими 1< ат о платежно
срвцство при външната
търговия.

Зпатнигв монети винаги
еж били показатель за и-
кономическото преуспвва-
не на една страна. До то-
гава въ нашитв пазари и
на изтокъ господствува
златния солидъ и перпе·
рата на Византия; златни-
тв монети н<t византийски-
тъ императори дълго па-
зили своята стойность на
международно платежно
срtдство. Ето защо отси-
чането на златни монети
отъ Ив. f\сеня е отъ го-
лtмо значение. Съ твхъ

· се давало и изразъ не са-
мо на икономическото про-
цъвтяване, но и на поли-
тическата мощь на държа-
вата ни.

Златната монета ни сви-
детелствува, че ние един-
ствени следъ Византия сме
сънли златни пари на Бал-
канския полуостровъ.

Т. Д. Герасимовъ

КЛОКОТНИЦ11-нме, вiч-
на rордость намъ!

на Иванъ f\с.еня, бвше не-
чувано. Сгжпкването на
мирния воговоръ и бър-
зото нападение безъ обя-
ваното на война, навлиза-
нето въ земята на бълга-
ригв и жестокото отнася-
не къмъ пленницитt, всич-
ко това се струпа като
градоносенъ облакъ надъ
българския царь. Умраза-
та, която отъ ввнове бв-
ще закърмена между бъл-
гари и ромеи, сега избух-
на съ страхотна сила. Ро-
меитt опустошаваха, па-
лtха, рушаха, избиваха,
дигаха плячка, доволни отъ
Устрема, съ който Киръ
Теодоръ Епирски ги по-

веде въ страната на не-
чиститв скити. Наемници-
тв му опустошаваха зав-
падвнитв области :съ не·
наситния бвсъ на хищни·
на, избиваха мирното на-
селение и оставяха трупо-
ветв за храна на гарвани
и псета.

Твэи вести шетаха изъ
стана на бъпгаритв. Изпи-
ти, гладни бвжанци поч-
наха да се явяватъ, да раз-
казветъ съ пълни уста отъ
дадена храна и да сипятъ
проклятия.

Станътъ на българигв
заприлича на пчеленъ но-
шеръ още преди зора.
Вълната на умраза и жвж-

да за иъсть заливаше, и •

утринната молитва бв пъл-
на съ закани за кървава
разплата.

Утро то бв студено,
влажно.

Ввтъръ свиреше и раз-
гонваше облацитt по си-
вото небе,

Събуждаше се и ста-
нътъ на ромеитt. Гржб-
ниятъ екъ се сплиташе съ
молитвопвнието на войни-
цитв. Море отъ остриета
и шлемове се простираше
по полето, пълзtше по
височини, вмъкваше с е
между храсти и гористи
ивста, И отъ това море
избухна предизвикателенъ

звънъ и тропотъ на коне.
Крвсъцитв на наеиницитъ
рвзко се отдtляха отъ об-
щия шумъ и запаленитt
ииъ стрели свиствха меж-
ду двата стана.

Нвквкво нетърпение се
вмъкна между войската
на f\сеня. Съ упорита во-
ля той задържаше още
людетt си, които бвха го-
тови да умратъ, вмtсто
да поэвопятъ грубия прис-
мtхъ на епирцигв, Подъ
прикритията на щитове тв
вече прибвгваха, облада-
ни отъ предизвикателство,
пускаха стрели, смtеха се,
крещtха съ цвпи гърла,
безъ да ивпизагъ на от-



_Стефанъ Кадиевъ

ЛЕrЕНДА за ИЗВОРА НА -ниМФИТ\
Изворътъ бликаше отъ

подножието на оrроменъ
мраморенъ канъкъ, чие-
то чело блt.стеше на ме-
сеца като грамада отъ
сребро. Надъ шумолящи-
тв води се надвесваха ки-
чури отъ жълтурчета и
незабравки, подъ лунни·
тt. лжчи тt. стояха замеч-
тани за любовь, копнt.ещи
за ласки девойки.

Гората, привела клони,
притаила дъхъ, rлухтt.ше,
наострила любопитно ухо.
Не е всвкидневна случка:
царскиятъ синъ, влюбенъ
аъ водната царица, сед-
налъ на единъ пънъ край
извора, седи и се разго-
варя съ нея.
- Тя самата, седнала на
мраморния канъкъ надъ
извора, решеше дългата
си коса съ златенъ гре-
бенъ и се усмихваше. Дру-
гарки, облечени въ лунни
пжчи, сепвха до нозетt. и
и мълчаливо вързваха цвв-
тя на ввнецъ.- Отъ както те вицвхъ, ·

азъ станахъ rлухъ и спвпъ
1

за сввта, казваше бавно
Jцарскиягъ синъ, подпрt.лъ

брадата на дланьта си.
f\зъ нищо друго не виж-
дамъ предъ себе си, ос-
венъ тебе. Затворя си о-
чигв - тt. виждатъ мра-
морния камъкъ и на него
-тебе. Отворя ли ги.презъ
всичко, що ме заобикаля,
азъ пакъ виждамъ тебе.
Погледна ли небето, ти
вече се надвесвашъ надъ

мене отъ неговия връш-
никъ. Обпацигв се огъ-
ватъ за да очертаятъ ус-
мивката на твоитв устни.
f\зъ те виждамъ да се но-
сишъ като бвпе пара надъ
копията на моитt. войни-
ци, усмихната, благосклон-
на. f\зъ чувамъ шумоле-
нето на твоята тога презъ
разлюлянитt. листи на го-
рата, чувамъ ехото на твоя
гпасъ презъ всвки звукъ,
който докосне ухото ми.
f\зъ те чувствамъ разпо-
ена въ цвпата вселенна,
въ всичко около мене -
въ слънцето, месеца, звез-
дитв, плвнинитв, храната
ми, копието ми, щита ми-въ всичко. Какъ би трвб-
вало да ти говоря, за да
ти разкажа, копко много,
много те обичамъ?

Царскиягъ синъ протег-
на ржце да приrърне но-
зетt на нимфата. Тя бав-
но се навдигна и рхцетв
му прегърнаха 1<а?1ъка.
Водитt на извора зашу-
мtха по-силно и тя спо-
койно му отвърна:- Поласкана съмъ, о,
царски сине, мое мило, ху-
баво момче, отъ честьта,
която ни правишъ съ тво·
итt хубави чувства. f\зъ
съмъ жена. И за жената
нвма на сввта по-rолt.ма
радость отъ любовьта на
мжжа.

Но ето, мое мило, ху-
баво момче, твоятъ соб-
ственъ бпвнъ кове жило-

, то на твоята горчива болка.

Ти можешъ да мислишъ
и да мечтаешъ за мене-
едно Ьтъ множеството мон
имена е Мечта. Ти мо-
жешъ да ме обичашъ на
воля, да ме гледашъ въ
всичко, което те заобика-
ля, да пълнишъ вселена-
та съ мене и да побирашъ
въ мене цвпата вселена.

Но, мое мило момче, ти
не бива да ме цоносвашъ!

Ние двамата сме жите-
ли на две различни цар-
ства и непроходима про-
пасть ни раздtля

Въ минутата, въ която
ти rокоснешъ моето бед-
ро, азъ ще умра.

Тогата ми ще се разси-
пе на хиляди лунни лжчи,
а твпото ми ще се раз-
бие на изворна пtна.

f\зъ ще изчезна отъ
кржгозоре, небето ще ста-
не сбиралище на водни
вари, гората- разсадникъ
на мълчаливи дървета, об-
лацитt. надъ копията на
твоитt. войници - обикно-
венъ пжтенъ прахъ. Съ-
нищата ти ще станатъ без-
смисленни кошмари, а цt,
пата вселенна-кухо прос-
транство, гдето нахалость
се състезеватъ бопеэненни
човвшки амбиции.

Мило мое момче, азъ
схщо те обичамъ и зато-
ва ти казвеиъ: никога!

Царскиятъ синъ подпря
челото си до мрамора и
заспа.

Тогава нимфата се над·
веси безшумно надъ него,
погали му косата и го цв-
луна по челото.

На другия день по пж-
теката къмъ извора бър-
заха майстори.

Tt. разбиха мрамора и
направиха н а д ъ извора
сводъ.

И на свода издълбаха
думитt., които нимфата
продума на царския синъ:- Любовь - блt.нъ-дей-
ствителность - никога!

Селяни освкоха гората
и изворътъ пресъхна.

Царскиятъ синъ отдав-
на бвше умрtлъ, а спе-
циални закони забраниха
на нимфитt. да пребива-
ватъ около изворитв, ка-
то самитt. твхъ преимену-
ваха "суевtрие ·.

Само мраморниятъ сводъ
остана да устоява на врР.-
мето.

Ввкъ следъ ввнъ се
търкаляше край него, 1<а-
то отмвреното падане на
зърното отъ броеницата
на брадясалъ монахъ. По
гладкото му, лъскаво че-
ло не оставаше никаква
следа.

Много хора идваха тунъ,
при пресъхналия изворъ
и цъкаха съ удивление:
нали всвки отъ насъ е е-
динъ малъкъ царски синъ,
зарtенъ по пжтеката меж-
ду 'блtна и цействитеп-
ностътв, и э п ълненъ съ
много любовь и оrраденъ
съ непроходимо „никога".

И презъ вt.коветt. нито
единъ сепянинъ не пос-
мtя да откърти камънитв
отъ извора и да ги сло-
жи за сгжпапа на кжща-
та си.

Една свещенна легенда,
останала наввки дежурна
при входа на пресъхна-
лия изворъ, го пазеше де-
нонощно отъ покушение.

крито.
f\сенъ и военачалници-

тt. ясно съзнаваха труд-
ностьта на боя, който пред-
стоеше. Теодоръ Комнинъ
очакваше нападението имъ
за да се удавятъ въ же-
лtзнитt и многобройни
редици на легионитt. му.
Пи сън'ьтъ на стрелитt.
стана по-остъръ, по-чесгъ,

Рогътъ на f\сеня проеча
и се посрещна съ пвсни,
викове и р ьмжението на
куманитt..Станътъ въ мигъ
се преобрази. Съ разввто
наметало f\сень се иосв-
ше предъ редицитt. на
своята рать. Задъ него ле-
гвше ноннинъ, който стис-

наше въ ржце копие, на
което бв нанизанъ нвка-
къвъ пергаментъ, скрепенъ
съ два царски печата и
два подписа съ ч -рвено
мастило. Видътъ на този
перrаментъ люшна каго
буря бранницитв. Ръмже-
нието с е превърна въ
дивъ вой на хищници, раз-
лютени отъ вица на кър·
вава локва.

Мирниятъ договоръ!
Оскърблението на Тео-

цоръ Комнинъ.
Яростнитt. викове ста-

наха неудържими.
Царыъ даде знекъ.
Бt. решилъ да пусне ку-

ивнсната конница въ на-

падение.
И въ единъ мигъ тя се

понесе, полетt.. Размахаха
се кжси копия, мечове.
Конницата се разстла, раз-
кжса се на дълга върво-
лица, стремително полетt.
на ромейск1-1я станъ.

Посрещна я смъртоно-
сенъ дъждъ отъ стрели,
кжси копия, желtза и ка-
мъни. Конницата не cnpt.
Ударитt съ копия убива·
ха конетt. Куманитt. па-
даха, стенtха отъ болки,
гърчеха се въ нозетt. на
своитt коне. Ромейската
пехота изс1<очи изъ стана
и съ бързи тежк1-1 стжпки
се насочи срещу напада-

' телитt.. Епирцитt. напра-
виха опитъ да ги обгра·
дятъ. Конницата за мигъ
се закова, разколеба, огъ·
на се, и съ изплашени у·
дари по конетt. удари на-
задъ. Наемницитt на Киръ
Тодора ги последваха, го-
тови да ги изтрtбятъ до
човt.къ. Без.)едието, кое·
то настжпи между кума-
нитt., се отрази и на е·

пирцитt. Tt се нахвърли·
ха върху бt.гащитt групи
КОННИЦИ, които пищt.ха
пронизително и л о в к о
движеха щитоветt. си.

Изведнъжъ едно раз·

р
о
n,

,Ц,

?I
n1
П;

де
махване на копие, единъ -се
викъ и роrовъ знакъ о· -На



Ганчо Петровъ, учитель въ гимназията

Клоиотнишиитъ тържества
Нека всички се пригот-

·вимъ за деньгъ, когато
пце стане тържественото
откриване на паметната
.колона при моста въ с.
.Клокотница - Хасковско,
съ барепиефа на най-ве-
ликия б ъ л г а реки царь
презъ 11-то българско цар-
·ство- Иванъ f\.сень 11. Съ
тази скромна паметна ко-
лона ще · се 'Обезсмърти
името, гопвмото пвло и
заслуги на тоя великъ

-бъпгарсни цврь и най-ве-
·че бележитата дата 9122
ивргъ 1230 гоц., на която
дата съ единъ гигантски
звмахъ Иванъ f\.сень 11 раз-
-гроии армията на Тодоръ
'Комнина, взе въ ппенъ го-
лtма часть отъ нея, цв-
лия обозъ, щаба и импе-
ратора съ семейството му,
тури кръсгъ на епирсната
империя, обедини напъл-
но българския наропъ и
тласна границигв на Бъл-
чврия до тритt морета: Чер
но, Бtло и f\дреатичес1,о.

Ние ще ч е с т в у в а-
ме сжщо паметьта и се-
беотрицанието на тогаваш-
нитъ български синове
паднали около Клокотни-
цв и на всички ония ге-
рои до последната война
дали живота си по бран-
нитв поля въ Тракия, Ма-
кецония и Добруджа за
-свобэцата на поробенитt
братя и величието на Бъл-
гария. Този день духо-
ветв на пвцнапигв борци
и тоя на Иванъ f\.сень 11,

ще витаятъ надъ насъ,

надъ България и всички
заграбени земи отъ нея и
ще шепнатъ: .Българи!
забравете вашитt тжги и
неволи на тоя тържес-
твенъ день и бждете гор-
ди, самоувtрени, честни и
достойни синове на наро-
да, който има най-славно
минало отъ всички народи.

Не се срамете и не се
о гчайвайге отъ наложено-
то ви оскръбление. Стига
унижение, вдъхновете се
отъ своето сввтпо мина·
по и заживtйте съ нацеж-
дата, че България е била,
ще бжце и првбжце, за-
щото тя е съчетание отъ
всички богатства и при-
родни красоти и защото
българския нароцъ е тру-
цопюбивъ, пестепивъ, чес-
тенъ и войнственъ, а на
бойнитt поля храбъръ и
непобецимъ •.

Но за да пребждемъ ще
трвбва да уеднаквимъ на·
шитt разбирания, да слв-
емъ душитt си въ една
о б шобългарска-национал-
на душа, да се взремъ и
видиме ясно, че когато
всички се обединимъ о-
коло родната държава и
подириме личното си щас-
тие и благоденствие въ
нейното заздравяване, мощ
ность и величие, тогава
ще се убедимъ, че трвб-
ва да живвемъ, работимъ
и дадемъ всичко за Бъл-
гария.

f\ко направиме това, то·
гава и ония, които извър-
шиха великата неправда

Стр. 5

надъ насъ, и тия които я
крепягъ днесъ, ще се у-
вtрятъ, че цвпокупниягъ
български неропъ е си-
пенъ и непобедимъ въ во-
лята си да живtе въ миръ
и разбирвтепство и е здра-
во сплотенъ въ духовна-
та си, културна и стопан-
ска общность.

Духоветt на паднапитв
плеада борци за родина-
та ни, ще спохождатъ и
эвмигв, които неспревед-
ливо и безсрамно бвха от-
кжснаги отъ обятията на
майна га България, за да
будятъ въ мпвди и стари
високото съзнание за ве-
личието на българския ге-
ний и да закрепвагъ. вt-
рата, че скоро ще пад-
нагъ безсрамнитt мирни
договори и ще възтър-
жествува правдата.

Неспокойнигв духове на
тия безпримtрни борци
за прославата на твхното

I г---?-
1 ... .

скжпо отечество ще ни
шепнатъ още, че днесъ
утре и винаги ца не из-
падаме въ отчаяние, а да
заживtемъ съ мисъльта,
че бжпащето на осенете-
ното ни свято отечество
зависи отъ насъ, отъ всич-
ки достойни и родолюби ·

ви чада на родината. То-
зи е завета на всички, ко·
иго оставиха коститв си
по различнитt краища на
Балканския п-овъ съ вв-
рата, че умиратъ за вели-
чието и благоденствието
на България и да напра-
вятъ живота на следва-
щитt поколения по-щаст-
пивъ, по-свtтълъ, по-чес-
ти, ъ и човtченъ.

Съ тия завети трtбва
да живtемъ ние и бжца-
щитt поколения, като по
този начинъ, ще възвър-
немъ честьтв, мощьта и
величието на нашия на·
родъ и държава.

Коnоиата-nаметиикъ при с. Кnокотиица

бърна назадъ куманитt.
Tt се нахвърлиха изново
на враговетt си. Изнена-
дани, разколебани, роие-
итв се спрвха. Куманитt,
/Наведени к ъ мъ земята,
·препускаха, хвърляха прим
l<и и свчехв. Зповещитt
варвари всвха смутъ въ
Ромеитt. Tt б ьрзаха да
отстжпятъ, за да срещнатъ
пехотата на българския
-Царь, която използува из-
ненадата имъ, за да ги
-превърне въ отчаяни тъл-
пи отъ обезумtли люде.

Конникътъ съ мирния
доrоворъ на копието сиъ 'Се Носtше всрtдъ стана,. .на императора ведно съ

други българи, които опи-
саха кржгъ и обградиха
защитницитt на самия им-
ператорски шатъръ. Гъв-
кави и по-леко въоржже-
ни, българитt сипвха лов-
ки удари върху люспести
брони и шлемове.

fl. боляринътъ Войсилъ
вече бв успвпъ да се яви
до самия императорски
шатъръ. Шатърътъ на им·
ператора бtше здраво за-
щитенъ. Имаше наемни
рицари, имаше и мнозина
отъ военачапницитв, Им-
ператорътъ лесно не пада
въ ппенъ. Около неговия
шатъръ бойцитt се erжс-
тиха. Чуха се викове-.,за

имперагора". Женски пи-
съкъ се донесе отъ вжт-
решностъта му. Войсилъ
?здигна сtкира и разсБче
шлема на изпрtчилия се
рицаръ. Той бt близо до
цельта си.

Но Войсилъ не съгле-
да, че задъ него се появи
часть отъ блестящата гвар-
дия на императора. Той
не забеляза, че всичко би ,

било изгубено, ако не бв
дошла неочаквана помощь
qтъ Иваница и конницитt
му.

Съ меча си Войсилъ
прорвзв шатъра. Импера-
торътъ съ семейството си
бв предъ него. Женитt

плачеха. Теодоръ ги пог-
лепна. захвърли държа·
щия мечъ и постави рж-
це на лицето си.

Тържественъ викъ се
изтръгна изъ устата на
Войсила. И м п ераторътъ
ллачеше.

Воиницитв влачеха пре-
далитt се военачалници.

Войсилъ запали факла,
размаха я. Тржбни звуко-
ве пронънгвхв. Императо-
рътъ съ прекраснитt си
дъщери бt иэведенъ отъ
шатъра. Знакъ отъ трж-
би се даде. fl.сень знаеше
вече, че императорътъ е
плененъ.



Стр. 6
ИЗВОРЪТЪ НА нив еигв

Нашата страна блика съ
остатъци отъ стари тра-
кийски, римски и визангий-
ски паметници. Но, за съ-
жаление, малко отъ твхъ
еж изцвпо запазени. Единъ
сравнително добре оцв-
лвпъ панетникъ е • Изво-
рътъ на нимфитt• при с.
Каснеково. Между населе-
нието е известенъ съ тур.
ското му име Гяуръ-бу-
наръ. Квкто се знае, съ
прозвището • rяуръ • за-
воевагелигв турци еж име-
нували „невtрнитt", спо-
редъ твхъ, християни. Оба-
че панетникътъ, нареченъ
таке, е предхристиянски.
И а1<0 все пекъ е „из-
воръ на невврнитв", то
това се дължи или на об-
стоятелството, че турци-
тв-кръстници не еж могли
да правятъ гънката разпи-
ка между християнски и
езичес1<и светилища, 1<ато
еж смtтали и еднитt и
другитв за • невврни ", или
защото този паиетнинъ,
въпрвки езическия му про-
изходъ, е бипъ вече пре-
върнатъ въ християнско
светилище, както е и сега.
До извора, край ввковенъ
01<сенъ - мал1<ото пара1<·
писче Свети Спасъ.

Между другигв божест-
ва, старитв грани еж по-
читали нимфитt. Твхниятъ
куптъ е гвсио свързвнъ
съ бога Сабазий-Дионисий.
Pi понвкога и съ f\фроди.
та. Нимфитt еж били по-
читани 1<ато по1<ровител1<и
на извори-в и въобще на
водата. И наистина, какво
би правилъ трвкиецътъ-
зеиедвиецъ, лозарь и л и
скотовъдецъ, безъ живо-
творната вода? Безъ би-
стрия изворъ, безъ лжкв-
'тушния потокъ, безъ изо-
билния дъждъ? Ка1<ъ би
живtлъ? Съ своя нераз-
витъ още умъ и стариятъ
тракиецъ не е моrълъ да
си обясни эаконигв на ми-
росъзданието и всич1<0 е
предоставялъ въ ржцетв
и волята на създаденитt
отъ неговата фантазия бо-
жества. Главно подъ влия-
ние на страха и чувството
на несиrурность, душата
на тракиеца е била под-
чинена на редица много-
пики божества: Героя -
1<онни1<ъ-по1<ровитель на
лова, Дионисий-на лазя-

та, Семела - на земята и
др. Pi както ни е извест-
но, повътъ, лозарството,
земедtлието и скотовъд-
ството еж били гпавнитв
източници за прехрана на
старитв балкански обита-
тели. f\ покровителството
на изворигв и водитв из-
общо, както споменахъ, е
било предоставено на ниф-
фитв. Затова и твхнитв
светилища (храмове) се
намирали винаги край из-
воритв, покрай рвкитв и
въ гориститв и планински
влажни ивста. Въ тtзи
избрани мtста, гдето кло-
кочи душата на природа-
та, еж обитавали богини-
тt-нимфи. Край Марица-
Хебросъ на тракигв, бли-
зо до rp. Паэарджикъ, е
имало старо тракийско се-
лище съ храмъ, въ който
били накачени много ка-
ме:нни плочки съ образи-
тi; на нимфи.

Почитането на нимфитt
преминало не само между
елини и римляни, но и
между спавянитв. Нашитв
вили и самоаили, които
водятъ потеклото си отъ
тракийската езическа ре-
лигия, сжщо така живв-
ягъ край рвкиг], и иэво-
ри+в. На твхъ нашиятъ
народъ е посветилъ мно-
жество кладенци изъ го-
ри и планини. Tt общу-
вагъ съ овчари и юнаци.
За тtхъ се пtятъ пtсни
и раэказватъ приказки.

Но н е к а се върнемъ
къмъ нимфитt на старитв
грани и да разгледаме твх-
ния изворъ при Каснаково.

На северъ отъ истори-
ческото селище Кпокотии-
ца, на около часъ и поло-
вина пжть отъ Хасково,
има rолtмъ карстовъ из-
воръ съ две. врепа. Нес-
пирно ту.еъ блика студена
и бистра вода. И сгаритв
траки не еж могли да на-
мtрятъ по-подходяще мt-
сто за светилище на ним-
фитв. Полянката между
двата извора (врелё) е из-
равнена и обградена съ
нржrла каменна с те н а.
Върху главния изворъ е
издиrнатъ сводъ отъ крв-
сивъ червеникавъ конгпо-
мератъ. По грижливо из-
дълбано улейче водата отъ
този изворъ е отведена
край стената въ втория из-

воръ, който е само об-
rраденъ въ попукржгъ, но
сводовъ по1<ривъ не личи
да е имало. Отъ втория
кпвденецъ водата излиза
навънъ панъ по каменна
вада. Отъ двсната страна
на входа ще е ималр нt-
каква постройка, ввроятно
храмътъ на нимфитв. Ce-
ra еж запазени само 1<у-
пиша отъ rрадежни ка-
мъни.

Че това е светилище
тъкмо на нимфитв, ни по-
казва не само неговиятъ
строежъ, мtсто и харак-
теръ. За сжщото ни го-
вори и добре запазениятъ
надписъ по лицевата стра-
на на свода. Така, разкри-
тото с в е т и л и щ е на
нимфитt край село Кас-
накове, е би л о за-
трупано отъ смъкващата
се пръсть и е било почис-
тено тепърва следъ наше·
то освобождение - къмъ
1900 година.

По всичко личи, че кла-
аенцитt и светилището въ
днесъ запазения имъ видъ
c;r;. били построени къмъ
края на 11 ъ р в и я ввнъ
следъ Христа отъ нвной
романизуванъ вече тра-
кийски първенецъ, наки-
чилъ се съ много имена-
тракийски и римски. Pi
името на неговата съпру-
га е чисто латинско, Са-
миятъ надписъ,отъ 1<ойто
научаваме горнитв сведе·
ния, е написанъ съ гръц-
ки букви и въ български
преводъ гласи:

На добро щастие!
Титъ Фпавий, Кири-

на, Бейтинентосъ, Есбе-
нвриосъ и неговата съ-
пруга Клавдия Монта-
на, като направиха то-
зи нладенецъ, посвети-
ха го на нимфитв и на
Rфродита.

Близко до извора има
една отвесна като кладе-
нецъ карстова пропасть,
наречена Кир1<ова дуп1<а.
Наричатъ е още и Киръ-
Тодорова, че ужъ въ нея
се криелъ Теодоръ Ком-
нинъ или Киръ Тодоръ по
време на борбитl; му с1,
българския царь Р?сенъ 11.

Ка1<то ни е известно отъ
историята, 1<рай без1<рай-
нитl; и пагубни за наро-
дитl; войни на бал1<анс1<и-
т1; династии, се намtсили
и латинцитi;. Подъ форма-
та на ?<ръстоносци, на

призвани освободители на
Божия rробъ, rолtми тъл-
пи о..-ъ графове, рицари и
други бездi;лници нахъл-
тали въ Бал1<анс1<ия полу-
островъ и впоследствие се
настанили 1<ато завоевате-
ли. Превзели дори и ви•
зантийс1<ата столица и ос-
новали своето Латинс1<0·
царство, а въ по-голi;митt.
крепостни градове, 1<ато
Пловдивъ, Солунъ и др.-
независими графства по
западно-европейс1<и обра-
зецъ. Византийцитt се за-
държали въ Ню<ея и Епиръ
Започнала една борба на
ВСИЧl<И противъ ВСИЧl<И.
Единъ случай отъ тази
борба е и сражението при
съседното село 1<ло1<отни-
ца между епирския владе-
тель Киръ Тодора и бъл-
гарския царь f\сенъ 11.

Селото Кло1<отница, пре-
1<ръстено отъ турцитl; въ
Семизче, се намира на rо-
лtмия пжть отъ София за
Царигрздъ, близо до Хас-
1<ово. Pi старото селище
е било по на юrъ 1<ъмъ
1<репос1ыа.

При водослива на Ба-
ненс1<ата рtка съ Гид111<·
лийското дере се е врt-
залъ Гугошовиятъ ямачъ
и е образувалъ една ес-
тествена 1<репость, върху
1<оято е било построено
здраво у1<репление отъ Rа-
мъ1<ъ, тухли и хоросанъ.
Вtроятно, отъ римлянитi;.
Мtстото и досега се на-
рича Хисаря. На изто1<ъ
отъ Хисаря, задъ Гиди1<-
лийското деое, възвише-
нието отъ Кара-Махмут·
лийския ямачъ се нарича
Трапезица, която ни на·
помня за търновс1<ата и
едноименница.

О1<оло тази 1<репость
станало презъ 1230 г. го·
лtмото сражение между
византийци и българи и
се зааършило съ пълното:«
поражение на първитl; и

пленяването на тi;хния ла·
1<ом ь владетель.

П. Делирадевь

КЛОКОТНИЦR -
свещенно и св-втло
име за българския
народъ, което нито
в-вкове, нито буритt
моrатъ заличи!
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Иорданъ Нанчевъ-адвокатъ

и л о и от ни ц а пред.И· Т·Р и -В ь и а
Старитв жители на Клонотница. Езинъ, нрави и

обичаи. Кэюкотница презъ 1665 година
Нвискиятъ пжтешесгве- длъжни да м/ плащатъ 2

никъ Герпехъ, който презъ или З аспри; за ввнчава-
1578 год. на връщане отъ не, ако неввстате е мома
Одринъ е миналъ no стария - 12 аспри, ако е вцови-
римски пжть, пише след- ца-24. Освенъ това трвб-
ното за селото Семизче вапо да ппащегъ на спа-
{Клокотница): хията или на чауш и на,

На 15 юний стигнахъ въ които тукъ имвтъ свой
Харманли-едно малко 110- ,,Тимаръ", за всвка сватба
шо селце. Кжщитt му по- най-малко 34 аспри. Про-
крити съ суха трева. На столюдието много се оп-
16 минахъ no единъ пжть лаквало, че въ последно
между много гжсталаци и време свещеницитв имъ
храсти и сгигнахъ аъ Се- тъй строго „прегледвали·,
иизче. Малко селце, съ щото никой да се не же-
лоши кжщи. покрити само ни два пжти и, ако нt
съ трева. Тукъ жив вятъ кой вдовецъ или вдовица
изключително б ъ л г ар _и. еж направили това, безъ
Преди Семизче минахме волята и знанието на све-
презъ друго едно селце, щеника, глобявали ги съ

·

разположено на единъ по- много пари. Но, ако нt'кой
токъ (ввроятно това Е.> се· иска позволение отъ све-
лото Вирово {Virni)-нape· щеникв, пакъ трвбвало да
чено „Ютбучетъ", изчезна- плаща, но и въ танъвъ
ло отдавна, за което споне- случай свещеникътъ не по-
нава пжтешественика Ве-
недиктъ К у р и п е ш и ч ъ
(1530 год.).. Гукъ женитt
българки иматъ обичай-
щомъ ВИА!!.,Ъ, че присти-
тетъ- чужденцtl -'да ·изли-
затъ на купъ отъ селото
и да носятъ хпвбъ въ
видъ на малки колаци,
които тв наричатъ .,пога-
чи", за да ги продаватъ
на чужденцитt. Други но-

"

сятъ млtко, месо, риби и
каквото иматъ. Ржкввитв
на ризитt ииъ еж шити
съ червена коприна, пръ-
ститt обкичени съ пръс-
тени, по ушитв аспри и о-
бици, около шията-нани-
зи отъ аспри и сини кв
нъчега.

Семизче лежи -въ една
приятна долина, презъ коя-
то минава рвчица, богата
съ риба. Тукъ има една
малка дървена черквица,
вънъ отъ селото, която е
изгорtла. Останалъ е са-
мо оптаръгъ, гдето кр ьша-
евгь децата и благосла-
вятъ сватбитt си. Свеще-
ннкътъ имъ е отъ друго
Село. Единъ бъпгаринъ
nрнвечерь ми разправяше,
Че епинъ свещенинъ мно-
го пжти трвбва да се гри-
жи за 6, 8 и 10 села; за-
това близкигв села се съ-
?аm, заедно на черква.

кръщаване rt билио

t

зволявалъ на драго сърп-
це. Зарапи това видъхъ вь
това село млади жени -
вдовици, на възрасть 30
години, Защото се женятъ
на 12 и 1З--Т-одишна въз-
расть и селянитt казватъ,
че незнаяли какво върши
свещеника при литургия-
та. Той не ги училъ нито
.Отче нашъ ", нито „де-
сьттвхъ заповвци •, или
нвщо друго, тъй щото ни-
то единъ на хиляда не
знае тия нtща, само зна-
ятъ, че еж християни. Но
той строго бдялъ за пос-
титв и не поззолявалъ на
мирянитt да ядагъ месо.
Когато нвкой умре, пакъ
трвбва да се двватъ пари
на свещеника. f\ко почи-
налиятъ е богатъ, взематъ
отъ имота му по 5-6 та·
лера и, когато еж оплакали
мъртвеца, прогуляватъ {?)
тия пари и пакъ се разве-
селяватъ п о м е ж ду си.
Презъ rолtмитt празцни-
ци се събиратъ следъ
свършване на литургията,
веселятъ се, хвалятъ Бога
и светеца, когото тачатъ.
Особенно уважеватъ Св.
Богородица и своятъ по-
кровитепь Св. Никола.
Кnокотиица въ 1665 rод.

На 1 май 1665 г. Рико,
секретарь на английския
поспаникъ графъ Велхи-

ензенъ, пристигналъ съ
посолството отъ Обрихъ
въ Семизче.•Тукъ живв-
ятъ, пише той, християни-
българи. Презъ тоя день
бtше праздникъ. Тамъ се
спрtхъ да пренощувамъ.
Едва спрtхме и отъ кж-
щигв наизскачаха жени и
ни донесоха баница, как-
вито печатъ на вжгпенъ
между две керемиди и ги
наричатъ на твхиия еэикъ
.шарлаиа". Други пъкъ
донесоха яйца, млtко, ви-
но,-съ една дума всичко,
което се намираше въ си-
роиашкигв имъ кжщи.
Презъ него день бtха си
облвкпи най-хубавитъ дре-
хи, и като ги глецахъ,
спомнихъ си онвзи стари
ар1<адийски пастирки, кои-
то съмъ вижцалъ нарису-
вани въ старитt картини.

Облеклото ииъ е дъл-
га дреха, ошита 'отъ ша-
ренъ платъ и съ увисни-
ли рхкави. Ржкавитt на
ризата ошити оrъ дебело
платно и нашарени съ
коприна.

Косата имъ е сплетена.
Нtкои отъ твхъ си нани-
зали въ косата дебели
черупки, събрани отъ мор-
ския брtгъ, а пъкъ на-
края свързали косата си
съ коприненъ ширитъ и
съ дребни сребърни ниш-
чици. По богатитt си на-
шарили главитt съ стари
сребърни монети, зашити
на конецъ една следъ дру-
га. Сжщата премtна но-
сятъ и на шията и на рж-
цетt намвсто к о р а л и
{мерджани). Колкото вре-
ме пжтувахме между тв-
зи хора, ний нtмахме нуж-
да отъ храна; навсtкжде
ни приемаха радостно и
охотно обработвагь земя-
та, развъждатъ много до-
битъкъ и добре разби-
ратъ полскитt си работи.
f\ за това, при свобода
живtятъ миренъ и без-
гриженъ животъ, като нt-
матъ и много турци по-
между си. Употрtбяватъ
древенъ славянски езикъ
или илирийски. {Рико е
славянинъ и познава доб-
ре тtзи езици).

КЛОКОТНИЦF\- това
е гръмъ и трi;съкъ отъ
българския духъ вър·
ху коваренъ злодей!

Стр. 7

СТАРАТА UЪРНВИЦА
Недалечъ отъ паметника-·

колона на царь Ив. f\сень
11, потулена въ пазвитt на
китнитt Родопи, стои на
стражъ, нtмъ свидетель
на много възходи и паде-

- ния на народа ни, стара
църквица.

Построена въ споменъ
на величавата победа надъ
р о м е и т t, т я к р и е
въ своята скромность без-
с?1ъртния подвигъ на f\се-
ня 11.

На запа,пъ отъ нея нt-
кога се е издигала F\сено-
ват? крепость, върху коя-
то знамето - конска о-
пашка на воля се развt-
вало.

Днесъ тамъ е тихо, пу-
. сто!

Звънътъ на камбаната
не се слива вече съ дрън-
ченето на златния мечъ
на f\сеня, нито пъкъ гру-
биятъ гласъ на боилитt
нарушава покоя на вtко·
ветt...

И все пакъ, тукъ всичко
говори, мълви за гордия
Българинъ.

Предъ погледа ти се ни-
жатъ безкръйнитt върво-
лици български витязи, у-
стремили nогледъ на югъ,
за да кичатъ челата си
съ неувtхващи,r венецъ на
славата.

И тебъ се иска да имашъ
1<рилетt на орела, да пре-
хвръкнешъ на юг ь и цt-
лунешъ земята, кждето еж
бродили великитt бъЛl'ар-
ски царе-да се вrледашъ
отъ висотата на орло-
вия полетъ въ бистритt
води на Егея; тогава, само
тогава ще почувствувашъ
копнежътъ, който е ки-
пtлъ въ гърдитt на бъл-
гарскитt войни - ще по-
чувствvвашъ тогава отъ
где иде гигантската мощь,
която е въодушевлявала и
крепила войнишката ржка
на F\сеня 11.

Стерата църнвицв смирено
мълчи - таи подъ б"Sлап1 си
премi;на спомена зв великнТ'Б
д"Sла, за чутовни подвизи v
п1я почти мистична тишина
нарушава само чучурът на чеш-
мата, чиито води буд?,ъ вi;ков·
ния сънь на нвшиrt дi;ди...

Тукъ вс"&на стжпка е споменъ.
светиня, оросене съ нръвыа
на великит!; български боили.

Иди и се поклони предъ та-
зи светиня!



Стр.8......----------------------------·---------------------
Георги ?в. Боевъ-

Вепининтъ подвиrъ на царь Асенн
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При тържествата за ос-

вещаване колоната на мос-
та при село Кпокотница,
въ паметь на победата на
българитв надъ rърцитt
въ 1230 година, въобра-
жението ни отново ще лит-
не седемстотинъ години
назацъ и презъ непро-
гледния мракъ на петвt-
ковното ни робство, зали-
чило почти всички памет-
ници отъ нашето велико
минало, ще дири връзка-
та между миналото и на·
стоящето.

Въ легендитt, народни-тt ни пвсни, наименова-
нията на мtстности и въ
всвки случайно захвър-
ленъ камъкъ имащъ видъ
на нtщо старинно, ще пи-
римъ следи и отпечатъци
отъ Иванъ-f\сеньовото вре-
ме. Така и вследствие на
това, народътъ вtрва, че
пещерята надъ .Изворе на
ниифигв" е последното
скривалище на Киръ То-
дора Комнина и че нре-
постыа наречена .F\сено-
ва крепость", е построена
по повелята на великия
български царь Иванъ f\-
сень 11. Попъ сжщигв под-
буди, като ученици преди
30 години, дирtхме връзка
между мtстностьта • Маръ-
баиръ" и дъщерята на И·
ванъ f\сеня, Мара или Та-
мара. Обаче всичко това
исторически не отговаря
на истината.

Споредъ едно предание,
разказано ми отъ покой-

ния ми баща, пещерятв
надъ . Извора на нимфи-
тв" носи своето име ,Кир-
кова дупкв ", отъ единъ
неинъ постояненъ обита-
тель, нвкой си Кирка, кой·
то билъ душевно боленъ
и отбвгвалъ общението
съ хората. Сnоредъ друга
ггънъ легенда, тя е е била
тайния изходъ на феодал-
ния замъкъ, останки отъ
чиито основи и днесъ още
стоятъ при .Извора на
нимфитъ". Въ ежщата ле-
генда се говори и за f\ce·
новата крепость, отъ кое-

I

то следва да се заключи,
че и тя е, може би, фео-

_даленъ замъкъ, останалъ
още отъ римското влади-
чество, но иэползуваиъ
отъ бъпгаритв като стра-
жеви псстъ и крепостна
опора при битката презъ
1230 година.

Едно само прецание го-
вори за битката между
българитв 1-! гърцитв при
Кпокотница, а именно :
.По Георгьовъ день бtше.
Сипна се зората. Отъ
къмъ село Бариево (днесъ
не сжшествувв, обаче на-
мирало се между с. с. Квс-
наново, Гор.-Изворъ и Я-
бълково) дигна се вих-
рушка! Дойдоха седемсто·
тинъ юнака, съ еднакви
коне и еднакви дрехи. Иг-
раха талимъ (военни У,nра-
жнвния) и сетне стана го·
лtмъ бой. Заминаха на
юrъ и не се върнаха". Ка-
то се вземе предвидъ, че

Иванъ f\сень II е
действувалъ съ хи-
ляда куиански кон-
ника и следъ раз-
биване на гърцитв
е заминалъ на югъ,
съ право може да
се приеме, че пре-
данието говори и-
менно за тази кон-
ница. Заговори ли
се за КЛОКОТНИШ·
ката битка, у всв-
киго изниква rолt-
мия интересъ, к ж-
де точно е станала
тя, канъ еж били
разположени вой·
скитt и на кое
мtсто точно е ппе-
ненъ Киръ Тодоръ

Този въпросъ за-
нимавалъ и покой·
ния ми баща, кой-
то е учителству-
вапъ осемь години
въ село Клоках-
ница, пред и ос-

вобождението. Отъ лични
изследвания и разучени
предания, баща ми бt до·
шелъ до следното заклю
чение: Гърцитв по онова
време еж били по-добре
въоржжени и си служили
съ леки, с вgли, когато
бългеригв еж действували
съ грубо ковани стрели
съ уши. Лети стрели,
гръцки, се намирали най·
м н о г о въ мtстностыа
.Маръ-Баиръ", на северъ
отъ ръката „Терзъ-дере",
по южния снатъ на f\се-
новата крепость и до са-
мата воденица до кре-
постыа. Ковани стрели,
български, еж намирани ,най-много по дtсния брвгъ
на рвката . Терзъ-дере",
около днешната черквица
.Св. Троица", старата аяз-
ма и хребета отъ дtсно
на крепостыа. Отъ това
се идва до заключението,
че бъпгаритв еж заемали
хребета на мtстностыа
• Маръ-баиръ•, самата кре-
пость, западния край на
днешното село Клокотни-
ца и хребета на Касненов-
ския и Добрички кайря-
ци, въ форма на подкова.
Въ тази именно жел-\;зна
подкова еж били вкарани
гръцкитв войски, подмам-
вани отъ куманската кон-
ница и разбити. Часть отъ
гръцката войска, иэгпеж-
да, се е измъкнала отъ
подковата и залостила на
цвсния хребетъ отъ кре-

'"'
постъта, кждето се водилъ
жестокъ бой. Български-тt ковани , стрели, нами-
рани най-много тамъ, еж-
се сипели като градушка
върху гърцигв и поспед-
нитt не можейки повече
да устоятъ, отеглили се
по посока на банитв, кж-
дето били настигнати и
доунищожени.

Теодоръ Комнинъ, мно-
го естествено, е билъ ппе- 7

ненъ въ този обръчъ и
то на мtстото на старата
аязма. Това эаключение се
налага, като се има пред-
видъ, че Иванъ f\сень 11,

като разуменъ и набоженъ
царь, винаги е уввковеча-
валъ бележити за българ-
ската история пати и мtст·
ности съ черкви и манас-
тири. f\ко по негова no·

,веля е построена черква·
(та .Св. 40 мжченчци" въ

Търново, въ паметь на
победата надъ гърцигв,
нима той е осгавилъ са·
мета Кпокотница и нвсто-
то, гдето е пленилъ Тео-

1 цоръ Комнинъ, не озна-
1

менувани? По царска по-

j

веля е била построена 1--
черквата при старата аяэ-

-ма.-.аа ?мъ е билъ
центъра на rръцкатаТой·

I
ска, а и една е само ста-
ринната черква. попадаща
въ стратегическата бъл-
гарска подкова.

Съ издигането паметна·
1 та колона при Кпокотницв

се увtковечава една ве·
лика дата отъ нашето ге-,
роично минало.

Нека Клокотница стане

I
свещенъ нароценъ олтаръ
и напомня на младото по·
коление, че народъ, 1<ой-
то е създалъ „Клокотни·
ца · е билъ великъ и пакъ

1ще бжде!
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КЛОКОТНИЦF\
историческа р t. на,
която и днесъ нж·
пи родна земя, нt.ж·
но я милва и тихо
ни шепне за древенъ
българени станъ, за
славна победа!

Печптниuп " Ч И К Ar О
•

Хасково-----


