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Ладислас Дракула, войводата на Влахия, който 
също принадлежи към гръцката религия, се колебае-
ше известно време какво да реши от силно суеверие 
и от зловещите предсказания на една старица от Бъл-
гария, на име Секуса, посветена в изкуството на гада-
телството.

��

Но в крайна сметка общият интерес му помогна 
да преодолее тези притеснения и той се присъедини 
към войските на другите близо до Белград. Християн-
ската армия се намираше там в 1444 г. Тя се състоеше 
от унгарци, сърби, поляци, власи, германци, бургун-
дци, италианци и известен брой френски доброволци. 
[Това е войската, която същата година води сражение 
край Варна срещу османците.]

��

ИСТОРИЯ
НА ЦАРУВАНЕТО НА 

МЕХМЕД II
ИМПЕРАТОР 

НА ТУРЦИТЕ 
от Сир ГИЙЕ

ПАРИЖ 
1590
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Почвите бяха всичките черни, здрави, плодородни 
и песъчливи без никакви камъни, като пристигнахме 
след общо четири часа, за да се спрем в едно българско 
село, наречено Канарà, разположено в равнина, къде-
то жителите не говореха друг език освен български.

��

Тъй като вечерта много напредна, решихме да се 
спрем в едно друго село, наречено Ялъм, за да се под-
крепим малко, и където нашият турски кочияш започ-
на да се подиграва на поповете на този народ, защото 
българските жени по религиозни причини, бидейки 
петъчният пост при тях, не искаха да ни дадат нито 
яйца, нито масло, нито сирене, за да ядем: като разка-
заха после, че събота през нощта никой женен мъж, 
съгласно повелите на българската религия, не може да 
остане с жена си, понеже трябва да отиде на църква; 
но тъй като се случвало много хора да не спазват това, 
попът на селото започнал в проповедите да заплашва с 
отлъчване и всички, които са прегрешили, за да могат 
да изкупят този грях, да дадат на църквата един вол. 

��

ПЪТУВАНЕ
ОТ  ЦАРИГРАД 
ДО  БУКУРЕЩ

НАПРАВЕНО ПРЕЗ 1779

АБАТ ДОМЕНИКО СЕСТИНИ

 РИМ
1794
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ПЪТУВАНЕ 
ДО  ЦАРИГРАД 

И ЕРУСАЛИМ
САЛОМОН ШВАЙГЕР

НЮРНБЕРГ
1608

Обиците 
на българите
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На 9 декември [1577] целия ден преми-
навахме една висока планина и към два часа 
през нощта стигнахме селцето Гуричешме, 
където пренощувахме в бедна селска колиб-
ка. Българските жени имат обичай да окач-
ват по ушите всякакви фибули от месинг, 
мед, и да си продупчват цялото ухо и така да 
го натоварят с халцедонни камъни и криста-
ли, че трябва да си закрепят ухото към косата 
със скобички, за да не се откачат ушите под 
този товар. По този начин също се украсяват 
и мъжете, но не така прекалено.

��

Също така веднъж в  Цариград аз видях 
българска жена и дъщеричка, всяка от които 
носеше златна халка на носа, и без съмне-
ние такива накити са били обичайни открай 
време, както се разбира от тази поговорка: 
Circulus aureus in naribus eius mulier pulchra – 
Една красива жена е за мъжа си като златна 
халка на носа / Притчи:10.

��
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От  Одрин, решен да поема пътя към  Пловдив, наех 
една араба – това е нещо като окачена каруца, теглена 
от три коня; платих 5 екю. И така, на 24 май [1706], 
след като пътувахме в равнината 6 часа, успяхме да 
стигнем същия ден в крепостта Мустафа паша [ Сви-
ленград].

Тръгнахме си оттам на разсъмване и след шестчасо-
во пътуване спряхме да си отдъхнем за два часа в кре-
постта на  Харманли, а оттам отидохме в тази на  Узун-
джово. Там ни настаниха в една къща на християни,

ПЪТУВАНЕ 
на сир 

ПОЛ ЛЮКА 
направено 

ПО ЗАПОВЕД НА КРАЛЯ 
в 

ГЪРЦИЯ, МАЛА АЗИЯ, 
МАКЕДОНИЯ И АФРИКА

 Париж 
1712
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наречени българи. Имаше само жени; те посрещат до-
бре всички; дават на конете ечемик и слама, пригот-
вят каквото могат, за да нахранят пътниците; и това на 
всичко отгоре е евтино, защото за трима души и три 
коня ми струваше само 12 су.

На 26-и тръгнахме сутринта и около нас се разкри 
една очарователна местност, осеяна със села, пове-
чето от които принадлежаха на същите християни; и 
след девет часа придвижване отидохме да пренощува-
ме в Ини махале [ Чешнегирово]. Това е голямо село, 
където минава река със същото име, която се влива в 
Марица. Както и предишния ден, ни посрещнаха само 
жени. Трябва да се признае, че жените в тази страна 
са прави да се показват, защото всички са много мили. 
Походката им е изправена и е съпроводена от благо-
родна гордост, примесена с учтивост и благост. Макар 
да са само селски жени, жестовете им и всичките им 
маниери са над тези на простолюдието. Имах чувство-
то, че гледам вакханките на господин Пусен; те винаги 
изглеждат пияни със своето игриво и весело настрое-
ние. [Картина от Пусен е показана в края.]

��

Облеклото им не е нищо повече от риза и нещо като 
рокля отгоре. Косите им са сплетени на плитки, спус-
кат се по гърба и са пълни с монети като пет френски 
су и други по-големи и по-забележими. Главите им са 
покрити само с малка шапчица, която е също гарнира-
на; огърлиците, които носят, имат до четири или пет 
низа. Ризите и роклите им са силно отворени отпред, 
шията им е открита: при всички тя е много красива и 
те не се стараят много да я скрият. 

��
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Лицата им винаги са открити. Къщите им са построе-
ни само от пръст и са покрити само със слама; но за 
селски къщи те са чисти отвътре. Удивително е, че мъ-
жете им почти никога не са вкъщи; те винаги са или 
на полето, където обработват земята, която за тях е от 
най-плодородните, или са в града, за да работят нещо 
друго, според сезона. Тук все още царят простодушие-
то и истинската вярност.
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Вечерта на 25-и пристигнахме в  Лозенград, където 
преспахме; и на 26-и отидохме в Канара, където ви-
дяхме българските жени, които украсяват главите и 
гърдите си с малки сребърни монети, наричани пари, 
и други подобни дрънкулки. 

��

Прекосихме повече от шестдесет пъти река, която 
лъкатуши в гората между камъни и пънове, правещи 
преминаването много опасно и трудно, но към свече-
ряване се измъкнахме от това място, достигайки обра-
ботваемо поле, и стигнахме до българско село, нарече-
но Кюприкьой [ Гроздьово]. Тук попаднахме на къщи, 
построени във формата на захарни кубчета, белосани 
отвътре, покрити със слама. Вътрешността им е много 
мизерна, без мебели, комини или прозорци. Жените 
сякаш бяха направени от кал, а не от плът, и бяха глу-
пави като добичета.

��

ПЪТУВАНЕ НА ИЗТОК
през годините 1763 и 1764 

ОТ ЛОРД БАЛТИМОР

Дъблин
1768


