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Пловдив е най-големият град в Плодородната тракийска ни-

зина. През него минава Пълноводната река марица. още в 
най-дълбока древност хората избрали за заселване трите ка-
менни хълма край реката. По-късно там бил Построен внуши-
телен град. римляните го нарекли тримонциум, което озна-
чава трихълмие. между два от тези хълма била Построена 
изумителна сграда – огромен театър. той можел да Побере до 
7 хиляди зрители. 

театърът бил издигнат от син на тракийски цар, когото рим-
ляните назначили за уПравител на Пловдив. зад сцената се из-
дигала триетажна Постройка с мраморни колони, По-голяма-
та част от която днес е възстановена. сградата била разкошно 
украсена с мраморни статуи, малка част от които е заПазена 
до днес. изПолзвани са много качествени материали, за да се 
Подчертае значението му за жителите на града. в театъра е за-
седавало и народното събрание на Провинция тракия. 

освен истински Постановки на зрителите били Предлагани 
и По-жестоки зрелища – борби с диви животни и битки между 
сПециално обучени роби, наречени гладиатори. много от тях 
загивали на арената. Подобни Представления били безПлатни 
за жителите на града и се радвали на голям интерес. за удоб-
ство на зрителите били издигани навеси от кожа или Плат, кои-
то ги ПредПазвали от слънцето.

античният театър бил изПолзван около три века, след кое-
то бил разрушен, вероятно от земетресение. с течение на вре-
мето останките му били затруПани със земен Пласт с дебели-

нтичният театър  
в Пловдив
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на 15 метра. те били открити случайно При строителни работи 
Преди близо 60 години. театърът е реставриран така, че в него 
и в наши дни Продължават да се изнасят Представления, кон-
церти и големи летни събития. 

днес са оцелели 20 от общо 28 реда широки мраморни се-
далки. върху тях още личат имената на богатите римски граж-
дани, които откуПували Постоянни места за себе си и своите 
близки. седалките са Подредени в Полукръг около сцената. за-
ради сПециалната си конструкция всички Посетители в антич-
ния театър чуват отлично гласовете на изПълнителите и техни-
те инструменти. от всяко място има и отлична видимост към 
сцената. всички места на театъра са ориентирани на юг – към 
града в низината, и към родоПите – тайнствената Планина на 
траките. 

Илюстрация Димитър Стоянов
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Б
в земите на село бояна, сега квартал на софия, някога е 

имало креПост. тя е била част от отбранителната система на 
града, който тогава носел името средец. днес каменните сгра-
ди от онова далечно време са изчезнали. оцеляла е само една 
малка, но изящна Постройка, известна в цял свят като боян-
ската църква. 

влизаме в Просторния зелен двор, където се издигат като 
стражи три огромни дървета. това са вечнозелени секвои, По-
садени Преди Повече от сто години. 

оянската църква
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садени Преди Повече от сто години. 

Илюстрация Димитър Стоянов
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изчакваме реда си сред Посетителите, Пускани на малки 
груПи и за кратко, а После влизаме да видим най-забележител-
ното вътре – стеноПисите. красивите фрески са наПравени вър-
ху гладко измазаните стени на църквата. най-ценните от тях 
са създадени Преди Повече от седем века. от сводовете, ви-
соко над главите на хората, ни гледат изображенията на исус 
христос, богородица и много светци.

художникът на стеноПисите е бил изключителен майстор. 
той е нарисувал не въображаеми небесни жители – ангели и 
светци, а истински хора с изразителни лица и живи Погледи. 
сред тях е най-старият съхранен образ на свети иван рилски, 
основателят на рилския манастир. възможно е художникът да 
е Пресъздал суровите и смели защитници на боянската кре-
Пост като светци-воини, които държат коПия и мечове, гото-
ви за битки. 

на една от стените – северната, откриваме Прекрасните 
Портрети на владетеля на средец севастократор калоян и на 
съПругата му десислава. на стената срещу тях са изображени-
ята на цар константин асен, уПравлявал българия близо два-
десет години, и на неговата съПруга царица ирина. в бълга-
рия През онова далечно време цялата земя е била собственост 
на царя, който назначавал най-близките до него хора за уПра-
вители на големите български градове.

от заПазените стеноПиси научаваме как са изглеждали вла-
детелите на силното българско царство. красиви, горди, обле-
чени в златотъкани дрехи, украсени с бисери. на главите си и 
царят, и царицата носят златни корони. такива ги е видял и за-
Пазил за Поколенията неизвестният художник. 

стеноПисите в боянската църква доказват колко талантлив 
е българският народ. 
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видинската креПост

в град видин, край брега на река дунав, се издига вели-
чествена креПост, наречена „баба вида“ или „бабини видини 
кули“. сПоред една легенда тя носи името на най-голямата дъ-
щеря на могъщ местен болярин – вида. тя била голяма краса-
вица и много юнаци я искали за жена, но тя не харесвала ни-
кого. двете Ӝ По-малки сестри се задомили и наПуснали дома. 

вида цял живот не се омъжила и останала да живее там, 
където се родила. след смъртта на баща си тя станала владе-
тел на града. когато турците заПочнали да Превземат българ-
ските земи, вида събрала всички мъже в областта. наредила 
им да Построят за защита на българите високи кули. затова хо-
рата нарекли креПостта „бабини видини кули“. 

строежът Продължил дълги години. един баща оставил сина 
си мъничък, на три месеца. докато се строяла креПостта, дете-
то Пораснало и ПоПитало майка си дали има баща. тя му ка-
зала, че има и че работи на строежа. майката омесила Питка 
и момчето отишло При креПостта, Питало, разПитвало и най-
сетне намерило баща си. като видял Порасналия си син, баща-
та заПлакал...

днес видинската креПост е единствената, заПазена от вре-
мето, когато българия е била голямо и силно царство. сПоред 
Проучванията на историците тя е Построена Преди Повече от 
десет века на място, където още римляните изградили камен-
но укреПление. един от Последните български царе – иван-
александър, отстъПил видин и обширни земи около него на 
един от синовете си. така се Появило видинското царство. 
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владетелят му цар иван-срацимир доизградил креПостта, 
като я Превърнал в свой замък. той има външна и вътрешна 
стена с дебелина над два метра. външната е с две кули, а въ-
трешната – с девет. царят Построил църква и жилища за себе 
си и близките си. креПостта била оградена с ров, Пълен с 
вода, над който имало дървен Подвижен мост. след Превзе-
мането на града от османските турци замъкът бил изПолз-
ван като защитно укреПление, склад и дори затвор... за крат-
ко той е бил освободен от унгарски и френски рицари.

днес из креПостта се разхождат само любоПитни турис-
ти. най-добре съхранената част от замъка е срацимировата 
кула с височина 16 метра. стените Ӝ са украсени с тухли, 
Подредени във фигури. близо до тази кула е тайният изход 
на замъка.

Илюстрация Димитър Стоянов
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Гейзерът 
в саПарева баня

гледката е необикновена – воден воал и сребърни Пръски 
над Площада в малкия град. Преди 60 години работници Пра-
вят сондажи в центъра на саПарева баня в търсене на мине-
рални води. изведнъж се чува тътен – нещо ври и наПира да 
излезе – и те едва усПяват да избягат. в следващия миг бликва 
фонтан с гореща вода и цялото Пространство се изПълва със 
ситни водни каПчици Пара. със своите 104 ºс темПература на 
водата изворът в саПарева баня е най-горещият минерален из-
вор в света. той блика от дълбочина 73 м. водата му съдържа 
Предимно сяра, с Примеси от желязо и калций.

оттогава „гейзерът“, както неПравилно е наричан този го-
рещ извор, неПрекъснато блика, като достига височина от око-
ло 20 м на водния стълб. Пулсациите са През 15–20 секун-
ди и въПреки че днес водата не е в такова количество, както 
При откриването му, все Пак той е най-големият тоПъл извор 
на балканския Полуостров. днес водите му са „уловени“ в 
красив фонтан. През лятото той е осветен нощем с ламПи в 
различни цветове. фонтанът е забелележителна гледка и През 
зимата, когато Па̀рите контрастират със заснежените рилски 
гори, които заПочват на метри от него. водите му се изПолз-
ват за отоПление на обществени и училищни сгради. 

най-старото известно име на града е германEя е Произли-
зало от езика на траките – „герм“ е означавало горещ. име-
то е свързано с намиращите се тук горещи минерални изво-
ри. други учени ПредПолагат, че герман е бил тракийски бог 
на тоПлината, и Привеждат Примери от народната митология, 
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където герман е бог на светкавиците и гръмотевиците. тра-
кийското име на селището – леко Променено, днес носи река 
джерман, която тече наблизо. 

в град германея, днешната саПарева баня, е роден един 
от най-великите Пълководци на източната римска имПерия 
– велизарий. той бил с тракийски Произход, а траките били 
едни от най-смелите и силни воини. благодарение на негови-
те необикновени Постижения на бойното Поле имПерията уд-
воила територията си. 

в града се издига и църквата „свети никола“, строена Пре-
ди Повече от 7 века. сПоред една легенда По време на осман-
ското владичество един лош човек се качил да събори кръста 
от куПола, но той се разтворил и насилникът намерил смър-
тта си на каменния Под. 

до саПарева баня се стига лесно, а освен с „гейзера“ си 
градът е забележителен с минералните си бани и с намиращия 
се над него Прекрасен курорт Паничище, а още По-високо са 
седемте рилски езера. 

Илюстрация Венцислав Кръстев
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Дворецът в балчик
тук времето сякаш е сПряло. сПокойна красота и тишина те 

обгръщат отвсякъде. може би това е усетила румънската кра-
лица мария, когато Преди 100 години Посетила южна доб-
руджа. тогава балчик за кратко е бил в границите на съседна  
румъния. кралицата открила Прелестите на малкото градче – 
тоПло море, бели къщички, накацали По стръмния бряг, Пре-
красни гледки. кралицата веднага разПоредила да се изкуПят 
земите на около 2 км от градчето и да заПочне градежът на дво-
рец като от Приказките. наети са италиански архитекти – Под 
тяхно ръководство строежът Продължил 11 години. 

в двореца се влиза През изящна Порта от ковано желязо 
и Първо стигаме до белокаменна сграда с Площадка, в чий-
то център откриваме „сребърният кладенец“. кралица мария 
дала името на кладенеца заради студената, бистра и много 
чиста вода с Прекрасен вкус, който утолява всяка жажда. на 
единствената иззидана стена кралица мария Поставила краси-
ва икона на света богородица и младенеца исус.

 най-красивата и необичайна сграда в двореца, наречен „ти-
хото гнездо“, наПодобява българска възрожденска къща. до 
нея е Построена висока кула. тя е коПие на минаре, харак-
терна част от мюсюлманските храмове. кралицата е мечтаела 
всички хора, независимо дали са християни или мюсюлмани, 
да живеят в мир и обич Помежду си.

дворецът станал любим дом на кралицата и затова около 
него са Построени 7 вили за децата, свитата и гостите. съз-
дадени са и Прекрасни градини, в които са изградени Плитки 
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басейни, наречени „водни огледала“. точно те безсПорно са 
най-красивата част от двореца. романтични мостчета, алеи, 
кладенци и водоПади Превръщат Парка в истинско Приказно 
място. 

днес в градините се отглеждат много видове кактуси и ек-
зотични растения като книжно, бонбонено, каучуково дърво и 
други. дворецът в балчик и Парковете му са може би най-ро-
мантичното място в българия.

Илюстрация Димитър Стоянов


