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РЕАЛНА И САКРАЛНА ГЕОГРАФИЯ.  
ПРОЦЕСИЯТА С МОЩИТЕ НА СВ. ИВАН РИЛСКИ В СЕВЕРНОТО 

ПОДНОЖИЕ НА РИЛА ПЛАНИНА ПРЕЗ 1469 ГОДИНА 
 

Росен Р. Малчев 
Асоциация за антропология, етнология и фолклористика „Онгъл” 

 
Настоящият текст има за цел да продължи работата на автора по топографското 

идентифициране на местата, през които преминава процесията с мощите на св. Иван 
Рилски от „Царевград Търнов” до Рилската обител през 1469 г. (Малчев 2000b; Малчев 
2002; Малчев 2009), като се съпостави книжовната география на „Разказа за пренасяне 
на мощите на Иван Рилски в Рилския манастир” от Владислав Граматик с възможната 
действителна география на маршрута; да се потърсят техните сакрални пресечни точки, 
значими за общността на православните българи от първите векове под османска власт. 
Акцентът тук е поставен върху северното подножие на Рила планина и планинските 
подходи към Рилския манастир.  

Причините за многогодишното изследване на поставените проблеми се коренят 
в основополагащото значение на култа към св. Иван Рилски за изграждането на 
българската концептуална картина на света и функционирането на българската 
менталност. Конкретен тласък на работата през последните няколко научни сезона 
дадоха теренните етноложки, палеографски и иконографски проучвания на Асоциация 
„Онгъл” в селища от западната част на Самоковския регион, подпомогнати финансово 
от Община Самоков (2004-2006 г.) и Фондация „Възраждане на Белчин” (от 2007 г.), и 
източната част на Сапаревобанско (ААО, ГИМ 2004-2009), както и издаването на 
значителния труд на чл. кор. проф. Иван Добрев, дфн, „Свети Иван Рилски”, т. 1. 
(Добрев 2007)  

Досегашната работа по идентифицирането на реалната география на пътя на 
свитиивановите мощи през 1469 г. в отсечката „Царевград Търнов” – „славния град 
Средец” води до доказването на няколко важни твърдения, които ще бъдат изложени 
вкратце. 

1. Процесията напуска „царствения български град Търново”, преминава 
чудодейно р. Росита и достига дунавския град Никопол (Трифонов 1940; Кузев 1964), 
където е посрещната тържествено от жупана Богдан и неговите съграждани. След 
отслужената литургия в домашния параклис на велможата всички отиват в „църквата 
на името на светеца”, явно градски храм, който носи името на Рилския чудотворец 
(Малчев 2009). Описаните събития свидетелстват, че през втората половина на XV век 
славата на св. Иван Рилски е жива в гр. Никопол – последна столица на Търновското 
царство (1393-1395 г.) и след това център на османския Никополски санджак.  

2. След Никопол религиозното шествие се отправя към Враца и Врачанския 
Предбалкан, част от историческата област Загоре (Малчев 2009, бел. 1) и т. нар. от 
Владислав Граматик „европски земи” (Трифонов 1922: 106; Иванова 1986: 389; Малчев 
2009, бел. 2). Там това знаменателно събитие дава нов живот на вероятната стара 
религиозна (църковна и фолклорно-християнска) почит към Светеца – възстановяване и 
развой на Бистрешкия (и евентуално Мътнишкия) манастир, фолклорен местен култ с 
център селата Стубел и Липен, цикъл легендарни предания с мотив „Движение (летеж) 
на светец (без глава) за пренасяне на святост” и пр. (Малчев 2000a; Малчев 2000b; 
Малчев 2002) 

3. По-нататъшният път на мощите в посока „славния град Средец” минава 
покрай западно-старопланинското с. Зимевица. Именно в неговото землище чл. кор. 
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проф. Ив. Добрев локализира „мястото, наречено Скрино” от Безименното житие на 
Светеца. Този ход на мисли се потвърждава и от историческата пътна връзка между 
областта Загоре и Софийското поле, която свързва Бистрешкия манастир – с. Зимевица 
– гр. Искрец и Курилския манастир, където се регистрира църковен и фолклорен култ 
към св. Иван Рилски и цикъл легендарни предания във фолклорна среда, чието 
създаване може би предхожда събитията от XV век. 

4. Движението на процесията от „славния град Средец” до планината Рила 
предизвиква сериозни дискусии сред учените. Основен е въпросът по кой път 
поклонниците с мощите са напуснали града – през Владайското дефиле и долината на 
р. Струма или по стария „манастирски път”, свързващ Бистрешкия, Курилския, 
Германския и Рилския манастир. И тук, както и за повечето участъци от маршрута, 
информацията на Владислав Граматик не е изчерпателна – вероятно защото той не 
участва лично в религиозната процесия, а отразява спомените на очевидец (очевидци).  

Чл. кор. проф. Иван Добрев отхвърля възможността за движение на мощите по 
течението на р. Струма, поради липсата на стара църковна памет за св. Иван Рилски в 
западното подножие на планината (Добрев 2007: 503-504, 509; Стефанов 2009). 
Същевременно, подкрепя хипотезата на проф. Й. Иванов, че посоченото в „Разказа” на 
Владислав Граматик „едно село, далеч от манастира на ден и половина път” и 
„гореказаното село при реката (Герман)” е Сапарева баня. На трето място, отдава 
предпочитание на т. нар. „югоизточен път” на движение (спрямо Витоша) на 
шествието: „Ако предположението на Й. Иванов, че мощите на св. Иван са минали 
през Сапарева баня, е вярно, пътят им от Средец към Рилския манастир би трябвало 
да заобиколи Витоша не откъм северозапад, през Владая, както твърди нашият учен, 
а откъм югоизток – през с. Герман (може би тамошният манастир „Св. Иван 
Рилски” е въздигнат по онова време в памет на упоменатото събитие). През Белчин и 
Сапарева баня придружителите на свещените останки са достигнали долното 
течение на река Джерман, а след това и Рилската река.” (Добрев 2007: 506-507) 

В подкрепа на казаното може да се припомни и общоизвестният факт, че точно 
презвитерът Йоан от с. Белчин е единственият селищно локализиран духовник, който 
ходи до „царствения български град Търново” заедно с рилските братя за мощите на 
Рилския светец. 

5. Друга хипотеза за маршрута на религиозната процесия през 1469 г., която 
може да бъде наречена „самоковска”, предлага доц. К. Рангочев на базата на анализ на 
образци от българския юнашки епос (Рангочев 2000: 49). Във връзка с това очертава 
два алтернативни маршрута на движение на шествието със свещените останки, които се 
отличават от книжовната география на Владислав Граматик. Единият е: София – с. 
Владая – кв. Даскалово на гр. Перник – с. Долна Диканя – с. Ярлово – гр. Самоков – 
долината на р. Черни Искър – м. „Кобилино бранище” – Рилски манастир; другият е 
София – проходът „Ярема” – гр. Самоков – долината на р. Черни Искър – м. „Кобилино 
бранище” – Рилски манастир (с възможен вариант в началната част София – планината 
Плана – гр. Самоков). 

Както се вижда, предложенията на К. Рангочев се намират в отношение на 
взаимно допълване и уточнение с хипотезите на акад. Йордан Иванов и чл. кор. проф. 
Иван Добрев по отношение на начините за заобикаляне на планината Витоша – откъм 
северозапад, респективно, откъм югоизток. Различното при него е задължителното 
включване на гр. Самоков като следваща дестинация, както и преодоляването на 
Северна Рила на път за Рилския манастир през долината на р. Черни Искър и м. 
„Кобилино бранище”. Трябва да се припомни, че по думите на Константин Михайлович 
от Остравица през 1455 г. Самоков (определен като село; може би т. нар. Влайчев 
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Самоков, дн. с. Доспей) е вече на (или в близост до) сегашното си място с днешното си 
име (Митрева 2003: 15). 

В своя предишна статия авторът на настоящия текст доказа хипотезата, че в 
„Разказа за пренасяне мощите на св. Иван Рилски” се открива съзнателен стремеж у 
рилските монаси и, респективно, у Владислав Граматик към закодирано пренасяне във 
времето на паметта за българската държавност чрез християнско-митологично 
обхождане със скъпоценните мощи на св. Иван Рилски на местата, които пазят 
политическия и фолклорно-историческия спомен за Последния владетел на свободна 
България с неговия висок държавно-творчески потенциал – цар Иван Шишман 
Търновски. (Малчев 2009; вж. и Stepanov 2007) И това се отнася както за топосите, 
които са посочени в книжовната география на творбата, така и за онези, които могат да 
бъдат възстановени по църковно-исторически и фолклорно-християнски сведения.  

1. „Царственият български град Търново” е естествено свързан с името на 
Последния български цар. Присъствието на града в текста обаче не може пълноценно 
да послужи за аргументиране на хипотезата, тъй като оттам трябва да бъдат взети 
мощите на Светеца. 

2. Гр. Никопол е типичен случай за директно припомняне на царстването на 
Иван Шишман. Според историческите източници от епохата, именно там царят 
резидира до смъртта си през 1395 г. Може да се предположи с голяма сигурност, че за 
съвременниците на Владислав Граматик ойконимът Никопол е в пряка семантична 
връзка с името на Последния български цар. 

3. В историческата област Загоре (дн. Врачански предбалкан) се намира 
Черепишкият манастир „Св. Успение Богородично”, създаден според църковното 
предание с ктиторството на цар Иван Шишман. Тук особено важни са фолклорно-
историческите сведения за последните битки на Царя с османските нашественици, за 
които говори топонимията на манастирската културна територия – „Шишмановец”, 
извор в землището на с. Лютиброд; „Шишманица” и „Шишманова дупка”, пещери край 
същото село; „Шишманово градище” – развалини от крепост и др. Самият сакроним 
„Черепиш” се извежда по народна етимология от думата „череп” – заради множеството 
черепи и кости, останали след кръвопролитната битка между българите, предвождани 
от цар Иван Шишман, и османците. (Тодорова 2009) 

4. „Славният град Средец” пази паметта за Последния цар чрез фолклорно-
историческата памет за неговите последни битки с агаряните в Софийското поле – 
юнашки песни, легенди, топонимни предания. Същевременно, тази дестинация е 
естествено присъща за пътя на мощите, тъй като тук скъпоценните останки на Светеца 
са обект на религиозна почит повече от един век, преди пренасянето им от Асеневци в 
столицата Търново в края на XII век. Двете линии на разчитане и разпознаване  на 
топоса Средец взаимно се стабилизират. 

5. Отсечката гр. Средец – Рила планина, при припознаването на югоизточния 
крайвитошки маршрут на религиозната процесия с мощите за „истински”, отново 
попада в мнемоничното поле на фолклорно-историческите представи за последните 
битки на цар Иван Шишман. Широка популярност и днес имат преданията от 
самоковското с. Доспей за боевете на Царя, публикувани още през 1891 г., юнашките 
песни с негово участие, записани в региона, топонимите „Шишманово кале”, „Цареви 
кладенци”, „Кара гьол”, осветени от трагичната царска съдба pro- и postmortem. 
(Димитрова 2008) 

В допълнение към казаното дотук за пребиваването на мощите на св. Иван 
Рилски в северното подножие на Рила през 1469 г. могат да се добавят още няколко 
важни факта и разсъждения върху тях.  
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На първо място бе установено, че шест от православните селищни храмове в 
Самоковско имат за покровители „Св.св. ап. Петър и Павел” (29 юни): с. Доспей – 
старата и новата църква; с. Мала църква (Сръбско село) – старата и новата църква; 
Доспей махала на с. Говедарци (Мацакурци); с. Белчин – новата църква. Начело на тази 
група трябва да бъде поставена т. нар. „Петрова църква” над с. Доспей, в подножието 
на „Шишманов връх”. Това състояние намира своята църковно-историческа обосновка 
в книжовното известие на Владислав Граматик, че мощите на св. Иван Рилски 
пребивават в подножието на Северна Рила именно в дните, непосредствено 
предхождащи празника на Апостолите.  

„Когато стигнаха до подножието на планината, игуменът поръча да седнат 
да закусят, да не би някои от глад да изнемогнат. И така, народът наляга по 
зелената трева, както някога било при чудесата на моя Христос. А много народ се 
беше на-събрал на това място! И за спомен на светеца поставиха знак там, където и 
досега всяка година на тоя ден народът от тази местност празнува паметта на 
светеца. След това, като станаха оттук, стигнаха манастирския метох, наричан 
Орлица, в църквата на Светите апостоли; някога нея с усърдие беше издигнал от 
основи на това място самият тогавашен настоятел на манастира – кир Давид. На 
следния ден беше празникът на върховните апостоли Петър и Павел. Заедно с народа 
като празнуваха и като почетоха деня, отправиха към бога благодарствена възхвала.” 

В този смисъл, може да се предположи, че именно „Петрова църква” е мястото, 
където през 1469 г. е поставен (или възстановен) паметен знак и където в следващите 
години се празнува паметта на св. Иван Рилски, респективно на Последния български 
цар Иван Шишман. Особеното в случая е, че сакронимът е обвързан не със светеца, 
чиито мощи се пренасят, а с деня от християнския календар, когато се е случило 
събитието. Това не е изключителен случай в християнската култова практика.  

Тук е мястото да се припомни, че достатъчно познавателен заряд има и 
хипотезата за връзка между свещеното място „Петрова църква” и паметта за св. цар 
Петър български. Освен известният агиографски епизод за несъстоялата се пряка среща 
между владетеля и св. Иван Рилски (с опция царят да е изчаквал новини от светеца на 
днешната „Петрова църква”), важен момент, свързан с изясняването на проблема е и 
фактът, че „единствените достигнали до нас изображения на цар Петър от 
средновековната епоха съставляват част от образи от житийния цикъл на св. Йоан 
Рилски” (Билярски 2004: 37-38) – фреските от Хрельовата кула в Рилския манастир от 
ХIV в. (Прашков 1974; Бакалова 1986) и две икони от XVI-XVIII век. (Иванова 1945) 
Към този въпрос трябва да се подходи обаче с убеждението, че „в продължение на 
повече от две столетия (X-XII век – бел. моя – Р.М.) св. цар Петър остава символ на 
българската християнска държавност и аргумент за нейното възстановяване и 
съществуване” (Билярски 2004: 42) – етнорелигиозна митологема, която би могла да се 
материализира в културното землище на Рилския манастир (в частност, северното 
подножие на Рила планина), през вече османския XV век, за да обоснове неминуемото 
възстановяване на независимата българска Църква и Държава.   

Допълнителен щрих в свещената картина внася и откритието на етнолозите от 
„Онгъл”, че районът на „Шишманово кале”, в чиито рамки попада и „Петрова църква”, 
е обиталище на ендемичното растение „Петров кръст” (Lilium bulbiferum), за което 
жителите на околните села вярват, че е фолклорно-митологичен първообраз на Първите 
хора по време на Сътворението на света – факт, чийто анализ вече се подготвя от д-р 
Валерия Колосова, етноботаник от Петербургския свободен университет. 

Към това трябва да се прибави, че по време на археологическите разкопки, 
извършени от археолога на Градския исторически музей – Самоков Веселин 
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Хаджиангелов през 2005-2006 г., на „Петрова църква” бяха разкрити зидовете на 
раннохристиянски храм от IV-VI в. 

Твърде е вероятно посвещаването на храмове в околните села на св. ап. Петър и 
Павел да е резултат от официалната политика на църковната власт в Самоковска 
епархия за запаметяване на важното религиозно събитие от 1469 г. Тя взема за 
прототип освещаването на „Петрова църква” и опредметява този модел по места. На 
първо време при освещаването на старите църкви в селата Доспей и Мала църква, 
които се намират в непосредствена близост до сакралното място, а по-късно и при 
избора на патрон покровител на църквата в Доспей махала на с. Говедарци, дъщерна на 
с. Доспей, и на новите църкви в с. Доспей, Мала църква и Белчин. Факт е, че всички 
тези храмове се намират в селища, през или покрай които се предполага, че е минала 
процесията със светиивановите мощи. 

Друга насока на мислене дава регистрираната фолклорно-християнска почит към 
цар Иван Шишман на запад от Самоковското поле и планината Верила, около 
течението на р. Джерман – с. Сапарево, с. Мацакурово (дн. кв. Гюргево на гр. Сапарева 
баня), с. Овчарци и гр. Сапарева баня, потвърдена от експедициите на Асоциация 
„Онгъл” през 2008 г. (АЕИМ № 354 – II, 19, 33; Коритаров 2008а; Коритаров 2008b). 
Ако твърдението за взаимно стабилизиращата връзка между паметта за Последния 
български цар и маршрута на мощите на св. Иван Рилски е достоверна, записите на 
местни предания за последните битки на Царя в тази крайрилска покрайнина по косвен 
начин подкрепят хипотезата на проф. Й. Иванов, че религиозното шествие със 
скъпоценните останки на Светеца през 1469 г. е минало през Сапарева баня. Твърдение, 
с което се съгласява и чл. кор. проф. Иван Добрев. 

Сериозна подкрепа за сапаревската хипотеза за пътя на мощите оказа една от 
констатациите на ст.н.с. Иванка Гергова, д.изк., ръководител на изкуствоведския дял от 
теренните проучвания на Асоциация „Онгъл” в Самоковско и Сапаревобанско през 
лятото на 2009 г. По време на обход в землището на с. Сапарево за документиране на 
средновековни иконографски паметници бе извършено проучване на стенописите в 
църквата на манастира „Св. арх. Михаил”. Там, в долния регистър на южната стена се 
откриват изображения на „св. отец Прохор (Пшински), под прозорчето още двама 
светци преподобни (вероятно св. Йоан Рилски и Гаврил Лесновски), св. отец Йоаким 
Сарандапорски”. Според Ив. Гергова „стенописите на източната стена и на 
южната са изпълнени от различни зографи и вероятно в различно време. Тези от 
източната стена имат паралели в паметници от последната четвърт на ХV в., а на 
южната – от началото на ХVІ в.” (Гергова 2009) – заключение, което подкрепя 
изводите на изкуствоведа доц. Г. Геров, главен уредник в НХГ, отпреди петнадесет 
години (Геров 1994). Казаното не само защитава предположението за „сапаревска 
връзка” в хода на основното православно християнско събитие за българския етнос 
през втората половина на XV век, но и променя географията и хронографията на 
сакралните изображения на Рилския светец в първите векове от османското 
Средновековие на Балканите (Стефанов 2009). 

Новите допълнения към вече съществуващите хипотези за реалната география 
на процесията с мощите на св. Иван Рилски през 1469 г. на пръв поглед са 
антагонистични по отношение на избора на най-вероятен маршрут на движение. 
Посвещаването на селски храмове на св. ап. Петър и Павел сочи като вероятна посоката 
Самоков – долината на р. Черни Искър – м. „Кобилино бранище” – Рилски манастир. 
Това мнение се потвърждава и от местните фолклорно-християнски легендарни 
предания за смъртта на цар Иван Шишман, според които тялото на обезглавения цар 
лети над тези места, за да се „посвети” в Рилската обител. 
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От друга страна, фолклорно-християнската почит към Последния цар преди 
падането под османско иго в Сапаревобанско, както и иконографските открития в 
църквата на манастира „Св. арх. Михаил”, южно от с. Сапарево, навеждат на мисълта, 
че е възможно акад. Йордан Иванов и чл. кор. Иван Добрев да са прави по отношение 
на „сапаревската хипотеза” за маршрута на мощите. 

Изборът на меродавния вариант предстои. Необходими са допълнителни 
издирвания на писмени, устни и изобразителни паметници, които да наведат везните в 
едната или в другата посока. При всички случаи обаче изглежда, че в района на 
Самоковско и от църковно-историческа, и от фолклорно-християнска гледна точка 
важен сакрален топос е „Петрова църква”. Тя би могла да бъде свързващото звено на 
двете хипотези за пребиваването на мощите на св. Иван Рилски в северното подножие 
на Рила през 1469 г.: Сапаревобанската – движение от нея по стария римски път, който 
„подсича” северното подножие на Рила, покрай селата Доспей, Белчин и Клисура, към 
днешната Сапарева баня и горното течение на р. Джерман; и Самоковската – пътуване 
през долината на р. Черни Искър и м. „Кобилино бранище”.  
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Abstract 
 

The aim of the present text is to continue the work of the author on the topographic 
identifying of the places through which the procession with the relics of St. Ivan Rilsky 
passes. The procession passes from Turnovo to the Rila Monastery in 1469. The work 
consists in comparison of the literary geography of “Story about the Carry of the Relics of 
Ivan Rilsky in Rila Monastery” of Vladislav Gramatik with the possible real geography of the 
route. Another problem is to find their sacral points of intersections which are significant to 
the community of the orthodox Bulgarians in the first centuries of the Ottoman slavery. The 
accent is posed to the north foot of the Rila Mountain and the passes to the Rila Monastery. 


