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Ценен извор за шопските
фолклорни традиции

Valuable source of Shop
folklore traditions

Проф. д. изк. Лозанка Пейчева,

Dr. Lozanka Peicheva

Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей, БАН

Professor, Institute for Ethnology and
Folklore, Bulgarian Academy of Sciences

Фолклорната картина на света
е устна: човекът пее, дума, свири и
играе, извайва във времето и пространството културата на своето
село и род и от уста на ухо, от поколение на поколения я предава, за да
се превърне във фолклорна история.
Тя е неписана, но в писаните селищни
истории фолклорното, вече като
литературен факт, може да придобие нова значимост и виталност. И
да преодолее забравата за своето,
която като вирус превзема пренаселените с информация и културно
многообразие модерни и постмодерни времена. Такъв е случаят с фолклорното в географския, исторически
и етнографски очерк за село Герман
на Георги Петров, в който той описва
бита и културата на своето село от
първата половина на ХХ век.
Тъкмо този период и по-точно годините след Първата световна война
са критични за традиционната предмодерна култура. Отвън са навлезли
модерните технологии, идеологии
и нрави, които рушат „китайската
стена“ на патриархалния свят. Селската аграрна култура на ръчния труд,
семейната задруга, дървеното рало,
воловете и занаятите имат вече
градска конкуренция с нови стоки и
услуги. Села като Герман, свързани
ландшафтно с големи градове като
София, първи попадат в разлома на
межденото време. Предмодерната

Folklore the world over paints a
similar picture: someone sings, speaks,
plays, dances, shaping the cultural
contours in time and space for his
village and family, and from mouth
to ear, from generation to generation,
they are passed on, becoming folkloric
history. It is unwritten, but in written
local histories folklore, now as literary
fact, can take on new significance and
vitality, thus overcoming the selfoblivion that has spread like a virus
during the modern and postmodern
times, overpopulated with information. This is the case with the folklore
in the geographical, historical, and
ethnographical essay on the village of
German* by Georgi Petrov, in which
he describes the daily life and culture
of his village during the first half of the
twentieth century.
It is precisely this period, and
more specifically the years following World War I, that is critical for
traditional pre-modern culture. The
modern technologies, ideologies,
and behaviors that will tear down
the “Chinese Wall” of the patriarchal
world are approaching. The rural
culture of manual labor, family fellowship, the wooden plow, oxen, and
crafts are already being challenged by
new products and services from the
city. Villages like German, geographically tied to large cities like Sofia, are
the first to fall victim to the changing
* pronounced with a hard “G”



фолклорна култура, която организира
света според аршина на аграрния труд
в годишния (�������������
��������������
календарния��) и�������������
в жизнения
човешки цикъл, е пронизвана и подривана от многостранните пориви
на модернизацията. След Втората
световна война към технологичните
агенти на промяната се прибавя един
още по-мощен – партийно-идеологическият. Комунизмът с динамичната
си борба за преобразуване на света и с
радикалните си реформи допълнително взривява и променя не само примитивното и раздробено земеделие, но и
духовната култура на селяните.
Днес, в началото на третото
хилядолетие от достолепната и
хармонична снага на предмодерната
локална фолклорна култура са останали само късчета – малки, изтръгнати от корен, хаотично разпиляни.
Когато ги извеждаме под светлините
на прожекторите на концертните
сцени, по естрадите на Копривщица, в
радиоефира или на телевизионния екран, ние възприемаме фолклора като
изкуство: пеене, свирене, танцуване,
везане… Увлечени в глобалния процес
на ново остойностяване на стари
традиции и идентичност, говорим
за „нематериално културно наследство“, „живи човешки съкровища“,
„културен и фолклорен туризъм“. Но
фолклорът не е само в презентираната и комерсиализирана архаичност и
екзотичност на стилизираните носии,
традиционните инструменти и певчески стилове и репертоари. Преди
да бъде фрагментиран от своите
наследници (�����������������������
������������������������
като въобразен символ,
атрактивна стока и екзотично развлечение���������������������������
)��������������������������
, предмодерният фолклор е
бил нещо цялостно, голямо и смисле-



times. The pre-modern folk culture
that measured the world according to
the yardstick of agrarian labor during
the yearly crop cycle and the human
life cycle is subverted by the many
manifestations of modernization. After World War II another, more powerful agent of change is added – that
of political ideology. Communism,
with its dynamic struggle to reshape
the world, with its radical reforms,
levels its own attack on not only the
primitive and damaged agriculture,
but also the fragile spiritual culture of
the villagers.
Today, at the beginning of the
third millennium, all that is left of the
well-balanced figure of the local folk
culture are small pieces, separated
from their roots, chaotically scattered.
When we bring it out under the spotlights of the concert stages, of the folk
festivals at Koprivshtitsa, or on the radio or television, we accept folklore as
art: singing, playing, dancing, embroidering… Carried away in the global
process of giving new meaning to old
traditions and identities, we speak of
“intangible cultural inheritance,” of “living human treasures,” of “cultural and
folkloric tourism.” But folklore does
not consist merely of presenting commercialized antiquity and exoticism
of stylized folk clothing, traditional
instruments and singing styles and
repertoire. Before being fragmented
by their inheritors (as an imagined
symbol, attractive product, exotic entertainment), pre-modern folklore was
something whole, large, meaningful:
a syncretic culture, in which the material (production and technology) and
the spiritual (knowledge and skill,

но: синкретична култура, в която има
и материално (���������������������
����������������������
производство и технологии�������������
)������������
, и духовно (знания
�����������������������
и умения, вяра
и изкуство). Фолклорът е бил Космос,
в който нашите предци са живели, но
и култура, чрез която са конструирали
природния свят. Затова, когато искаме да разберем фолклорната култура
и традиците си, трябва да се опитваме да ги видим цялостно, в тяхното
единство и конкретика във времето и
пространството. Такава възможност
ни дават исторически и етнографски
описания като тази селищна монография на Георги Петров.
В традиционната аграрна култура
животът на човека и общността се
конструира циклично – в колелото
на живота и в колелото на годината.
Житейският и годишният цикли се
структурират и завъртат в синхрон
чрез обреди и празници, в които се
преплитат митично и аграрно, спиритуално и прагматично. В книгата за
село Герман фолклорното доминира по
специфичен начин, въпреки че неговото представяне не е основна задача на
автора. В главите Начин на живот“
и Поминък“ покрай позитивисткото
описание и изброяване на стаи в дома,
посуда, пространства в двора и селото, оръдия и технологии на труд
изплува картината на всекидневната
култура на фолклорния човек“ от
началото на ХХ век. А главите Народност и религия“ и Обичаи и вярвания“
са истинско откровение за локалната
фолклорна култура на шопското село
Герман. Първата от тях е посветена
на���������������������������������
календарните празници, които са
представени в годишния им цикъл,
като специално внимание е отредено
на мястото на пеенето, танцуване-

faith and art) co-existed. Folklore was
the Cosmos inhabited by our ancestors, and the means by which they
comprehended the natural world. This
is why, if we want to understand folkloric culture and its traditions, we must
attempt to see the whole, concrete
and unified in time and space. Historical and ethnographical descriptions
such as the monograph of Georgi
Petrov give us this possibility.
In the traditional agrarian culture,
a person’s life and community were
constructed cyclically, according to
the wheel of life and the wheel of the
year. The life and yearly cycles were
synchronized with rituals and celebrations that combined the mythical and
agrarian, the spiritual and the practical. In this book about the village of
German, the folkloric dominates in a
specific way, despite the fact that the
author has not made this an essential
goal. In chapters 4 and 5 (“Lifestyle”
and “Occupations”), a picture of the
daily culture of the “folklorniya chovek” (folkloric person) of the early
twentieth century emerges by way of
the sympathetic descriptions of the
rooms of the house, the spaces in the
yard and village, the working tools
and methods. But the true revelations about the local folk culture of
this village of the Shop region come
in chapters 8 and 9 (“Nationality and
Religion” and “Customs and Beliefs”).
Chapter 8 is devoted to the calendar
celebrations, presented according to
the yearly cycle, with special attention
given to singing, dancing, and ritual
activities such as narichane (calling
out predictions for the future to bring
good luck). Included are lyrics of the



то, ритуалното действие, наричането. Поместени са текстове на обичайни песни на Васила и Лазаровден, а в
раздел „Суеверия“ на следващата глава
– вайдодолска песен. Г�����������������
лавата�����������
„Обичаи и
вярвания“ подрежда основните обичаи
и празници от човешкия жизнен кръг
– раждане, сватба и смърт. В детайли
е представена германската сватба.
В книгата на Георги Петров няма
специален раздел за селищния музикален фолклор, не са обособени и
текстовете на народните песни, но
плътното описание на локалната селищна традиция прави текста полезен извор за музикалнофолклористични проучвания, защото дава сведения
за отминали контексти, в които без
съмнение са се разгръщали музикални
обреди и празници.
Не е известно кога точно е започнал своята книга Георги Петров
(�������������������������������
синът му Петър Петров пише, че
това става в средата на 1970-те���
)��.
Знае се, че я е завършил през 1986, когато навършил 90 години, а е описал
преживяно и запомнено от ранна детска възраст – за нас това е отпреди
повече от век. Факт е, че през последните години стана мода да се пишат
краеведски и родоведски изследвания,
факт е също, че книгата за село Герман е уникално явление заради плътното етнографско описание и заради
фигурата на автора – едновременно
„вътрешен“ за локалната традиция
човек, сам преживял описваното време, но и „външен“, дистанциращ се от
преживяното „зрител“ – заради позицията му на рефлексивен наблюдател,
способен да интелектуализира преживяното и да го изнася и разтегля извън
своето лично биографично време.



customary songs for the days of Vasil
and Lazar. In addition to the section
on superstitions, the following chapter goes through the main customs
and celebrations of the human life
cycle: birth, marriage, death. Here the
wedding traditions of the village of
German are presented in detail.
While there is no special section on local musical folklore or
groupings of folk song texts, the full
description of local traditions makes
the book of Georgi Petrov a useful
source for ethnomusicological research, because it gives information
on past contexts that without doubt
gave rise to musical customs and
celebrations.
It is not known exactly when
Georgi Petrov began work on his
book (his son Peter Petrov writes that
it was in the mid-1970s). He finished
it in 1986, when he had reached the
age of 90, and he describes experiences remembered from an early
age – for us this is over a century
ago. It is true that in recent years it
has become fashionable to publish
researches into various regions and
families, but it is also true that this
book on the village of German is a
unique phenomenon because of its
full ethnographic descriptions and because its author – both an “insider” on
local traditions, who has himself lived
during the time period described, and
an “outsider,” observing at a distance
what he has experienced – is in the
position of a reflexive observer, capable of intellectualizing these experiences and of carrying them beyond
the constraints of his own biographical time frame.

Уроците на една родово
преживяна селищна история

Lessons from a first-hand
account of local history

Доц. д-р Венцислав Димов

Dr. Ventsislav Dimov

Софийски университет
„Св. Климент Охридски“

Първото, което ми дойде на ум
някога, когато да пръв път се срещнах със софийското село Герман,
беше онази глинена кукла с ярко изразени мъжки полови белези – Германчо. В някои български краища срещу
суша, град и киша правят такава
кукла и обредно я погребват – хвърлят я във вода долу, за да се излее
живителната влага отгоре.
Когато четях първата селищна
история на Герман, която и вие вече
държите в ръцете си, пак ме осеняваха глинено-погребални асоциации.
В сушавото днешно време, когато
всичкоимането всъщност е синдром
на духовно нямане, каква трябва да
е жертвата, за да текне отгоре?
Дали нявгашното може да бъде урок
за днешното и утрешното? И ако
сме убедени, че паметта ни движи
напред, защото духовно оцеляват
тези, които са втъкали настоящия
си живот върху вътъка на миналото
тъй, че да е ясно платното на бъдното – защо я губим тази памет?
И къде е паметта? В мъхнатите
каменни руини и тревясалите безкръстни гробове? В прашните архиви и препарираните музейни експонати? Материален артефакт ли е
тя или духовна субстанция?
Изкушените от миналото и историята знаят що е то „селищна
могила“. Живели са някога други пре-

Associate Professor, Sofia University

The first thing that came to
mind when I first came into contact
with the village of German near
Sofia was that clay doll with exaggerated male genital features: the
“Germancho.” In several areas of
Bulgaria, to guard against drought,
hail, and flooding this type of doll
was made and then ceremoniously
buried, thrown down into the water
to bring up the live-giving moisture.
As I read the first village history
of German, which you already hold
in your hands, the clay/burial associations returned. In the dry times
of today, in which the abundant
presence of everything is in fact
a symptom of spiritual absence,
what needs to be sacrificed in order for something meaningful to
come to the surface? Can times
gone by provide lessons for the
todays and tomorrows? And if we
are convinced that memory carries
us forward, that those who survive
spiritually have woven their present lives from the threads of the
past in such a way that the fabric
of the future is clear – why then do
we lose this memory? And does
that memory rest in the mildewed
stone ruins and vine-covered,
crossless graves? In dusty archives
and conserved museum pieces? Is
memory a tangible artifact or is it
spiritual substance?



ди нас, ние стъпваме по стъпките
им, земята ни е една, но какво знаем
за тях? Ако я няма съхранената
памет – нищо. Или почти нищо. Защото в разкопаната селищна могила
ще намерим пръснати кости, камъни и глинени чирепи. За историята
на нашето село ние имаме два основни материални източника: гробовете (последният приют на човешките тленни останки) и селищните
могили (последното вместилище на
материалните продължители на човека – посуда, оръдия на труда, отпадъци, кости от добитък…). Самото българско село (в по-голямата си
част) вече е селищна могила: мъртвите отдавна са повече от живите,
сред срутените къщи и тревясалите дворове отдавна не ехтят песни
и детски гласове. Суша. И дъжд няма
да вали, както проплакваше една популярна песен.
Вече прочел и препрочел селищната история на Герман, знам, че
каквото и да е ставало (минералните извори с гореща вода край
селото, на които вероятно дължи
името си, например, вече ги няма
– залял ги е язовирът; и хармани
със стожери няма, защото я няма
старата жътва с маранята на
жътварското пеене; и сватби, на
които по-младите целуват ръка на
по-старите и три дни пее и играе
цялото село, вече няма…) и каквото
и да става (ще се влее село Герман
във втасващата София, както са се
влели изворите му в язовир „Искър“),
село Герман и германци ще ги има.
Защото имат своя история. Написал я е, както я е преживял роденият
в Герман Георги Петров Младенов,



Those who are drawn to the
past, to history, know the secrets of
the local mogila, of those who have
lived before us. We follow in their
footsteps, on the same ground, but
what do we know of them? If there
is no preserved memory, nothing
remains. Or almost nothing. Because when the village graveyard
is dug up, we will find scattered
bones, stones, and pieces of pottery. For the history of our village
we have two main sources: the
graves (the last resting place of
the human remains) and the local
mogila (the mound of earth under
which we find the material clues
of our ancestors: their household
items, work instruments, bones of
their farm animals…). The Bulgarian village itself is now largely a
mogila: the dead have long outnumbered the living, and among
the crumbling houses and vinecovered yards the sounds of songs
and children’s voices are no longer
heard. Drought. And rain is not
going to fall, as one popular song
once crooned.
Having read and reread the
local history of German, I know,
that whatever happened (the hot
mineral springs to which the village
probably owes its name are gone,
covered by the the reservoir; the
threshing circles in the yards are
gone, along with the harvests and
their accompanying songs; and the
weddings where the whole village
celebrates with three days of song
and dance are gone) and whatever
happens (the village of German
will be absorbed into the expand-

когото наричали с уважение „даскала“, защото 40 години е учил децата
и техните родители на разум и
човещина. Редактирал я и я подготвил за печат неговият син ст.н.с.
к.г.м.н. инж. Петър Георгиев Петров.
Издала я неговата внучка Даниела
Петрова Дикова, която днес е начело на читалище „Свети Иван Рилски“,
създадено от нейния дядо преди 84
години. Три поколения будни хора и
селищната история, преживяна като
родова мисия, става национално
достояние. И в малката книжка, посветена на един малък отрязък от
време в едно малко село, може да се
видят големи откровения.
Залисани в катадневното, забравяме за историята. Лекомислени
и невежи, сме изгорили с дървените рала и паламарки усещането за
единение със земята. Подучени я
от свещеник, я от партиен секретар сме забравили да коледуваме,
а с това и да свещенодействаме
при раждането на новото Слънце
и новия Космос. Не знаем имената
на животните и тревите така,
както са ги наричали дедите ни от
адамово време. Не можем да квасим
истинско кисело мляко и да правим
сирене – купешкото не е по-вкусно,
но е по-лесно. И като сме загръщали
бакалските стоки в старите писания, дневници, вестници – сме загубили и писаните документи за онова
минало. А изваяните от глина, изрязани от дърво, изтъкани от коноп,
изпредени от вълна и изковани от
желязо дрехи и предмети отдавна
са изгнили, изтлели и заровени в бунището на нашата селищна могила.
Но има и възкресение.

ing city of Sofia, just as German’s
springs were absorbed into the
Iskєr reservoir), German and its
citizens will exist because they
have their history. This history was
recorded as it was lived by Georgi
Petrov Mladenov, a native of German known with respect as Daskala (Teacher) because for forty years
he taught reason and humanity to
the local children and their parents.
It was edited and readied for printing by his son, the engineer Dr. Peter Georgiev Petrov, and published
by his granddaughter Daniela Petrova Dikova, who today is the head
of the St. Ivan Rilski Community
Center, founded by her grandfather
84 years ago. Three generations
of active citizens and local history,
experienced as a family mission,
becomes a national treasure. Even
in a small book, devoted to a small
period of time in a small village,
large truths can be found.
Wrapped up in our day-to-day
existence, we forget about history. In our carelessness, together
with the wooden plows we have
burned our sense of oneness with
the land. With the underhanded
guidance of priest or Communist
party secretary, we have forgotten
the traditional Christmas rituals, the
blessings for the birth of the new
Sun and new Cosmos. We don’t
know the names of the animals and
plants as they were called by our
ancestors since the time of Adam.
We don’t know how to make real
yoghurt or cheese – store-bought
doesn’t taste better, but it’s less
trouble. Having wrapped our gro-



Чрез словото, „смертю смерт поправ“, вместо селищната могила
на забравата набъбва и расте като
жив паметник селищната история.
В нея, за да расте, се вграждат не
глинени Германчовци, а истински
хора с техните истории. И даскал
Георги, и неговият син Петър вече
са в земята, но могилата им няма да
тревяса. Оставили са история.
Връщането към миналото не е
ненужно и ялово. Без него няма днес,
няма да има и утре. Надграждането
на темелите в знанието за бащиното село, наченато от един сирак,
продължено от неговия син и завършено от неговата внучка е като
вграждане на сенките на предците в
моста между поколенията. Преживените спомени, споделени в обща
история, стават Памет.
Ще си призная, като прочетох
книгата и затворих последната
страница, изпитах съжаление. Не
само носталгичната жалост по отминалите по-природни и по-човешки
времена. Изпитах и малко изследователска (антропологическа или
етнологическа) жал по пропуснатия
шанс да съпреживеем по-плътно и
човешки тези отминали времена.
Авторът Георги Петров е бил от
онези скромни българи, които приемат писането за работа, която
чака да я свършиш и като го правят
не за своя слава, пропускат себе
си. Писал е „за изпълнен дълг към
своя народ и за благодарност“ и е
определил смирено труда си като
„малка историйка“ на фона на голямата история на българската нация
и още по-голямата история на човечеството. И не е виновен, че не
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ceries in old writings, diaries, newspapers, we have also lost the written documents of that past. And
the products of clay, wood, hemp,
wool, and iron have long since
molded and decayed in the scrap
heap of our local mogila.
But there is also resurrection.
From the mogila of oblivion, the
local memory rises like a living
monument, built not from clay
Germancho dolls, but from real
people and their stories. Georgi the
Teacher and his son Peter are dead
and buried, but their mogila will
not decay. They have imparted the
local history.
The return to the past is not
a wasted effort. Without it there
is no today, nor will there be any
tomorrow. Building the foundations of the knowledge for the native village, a process begun by an
orphan, continued by his son and
completed by his granddaughter,
is like lighting the shadows of our
ancestors on the bridge between
generations. Experienced memories, shared in a common history,
become Memory.
I must confess that when I read
the book and closed it after the last
page, I felt regret. Not just a nostalgic pity for the more humane and
natural way of life of times gone
by, but also the pity of a researcher
(anthropological or ethnographical) for our missed chance to enter
more fully into the spirit of these
times gone by, to “co-live” them.
The author Georgi Petrov was one
of those modest Bulgarians who
regard writing as a task waiting

вижда в задачите си на селищен
историк взирането в малките
човешки истории и още по-малко
изповядването на собствената
си биографична и житейска история. Само бегло се догаждаме за
неговата просветителска мисия
като учител, за тегобите на отстояването на политическите
позиции като земеделец. Нищо
няма за сирашкото детство, за
даскалската немотия, за преживяната история на добруджанския и
македонския фронт по време на
Първата световна война, за текезесарските възторзи и неволи…
Кой знае, може би следващите
поколения ще запълним тази празнина, като рефлексираме върху
преживяната от нас история на
предходниците?
Прочее, приятно четене, любопитни съвременнико! Старият
германски даскал Георги Петров
едва ли е знаел, че с „малката си
историйка“, в която няма нищо
измислено, е направил… машина
на времето! Прочетете, и ще видите: ще ви върне малко назад, за
да разберете по-добре днешното
и да видите по-ясно утрешното.
Нека прочетем заедно уроците на
една родово преживяна селищна
история и да я съпреживеем и ние!

to be done, and who in doing it
without thought of personal gain,
leaves himself out of the story. He
wrote this work “����������������
as payment of a
debt of gratitude to my fellow
�����������
Bulgarians” and humbly characterized
it as a “little history” in the context
of the large history of the Bulgarian
nation and the even larger history
of mankind. And it’s not his fault
that he did not see his role as village historian as one of digging up
people’s little anecdotes or, even
less as a podium for his own life
story. About his mission as an educator, or his difficulties in defending
his agrarian political stance, we can
only vaguely infer. About the childhood of an orphan, the poverty of a
teacher, the experienced history on
the Dobrich and Macedonian fronts
during World War I, the excitement
and excesses of the Communist
farm collectivization, he is similarly silent. Who knows, perhaps
the coming generations will fill in
these gaps, when we reflect on the
history of our predecessors as we
experience it.
I wish you pleasant reading,
curious contemporary! The old
Teacher of German Georgi Petrov
could hardly have known, that in
his fully authentic “little history,” he
has created…a time machine! Read
it, and you will see: it will take you
back a bit, in order for you to better
understand the present and to see
more clearly the future. Let us learn
together the lessons of this firsthand account of local history, and
join in living it too!
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ГОРДЕЯ СЕ, ЧЕ СЪМ ШОПКИНЯ

PROUD TO BE A SHOP

Даниела Дикова

Daniela Dikova

Председател на читалище
Св. Иван Рилски“ - Герман

Какво е Герман за мен?
Коренът на жизнеността ми! Събирам себе си – мислите си, чувствата си, та да се справя с трудностите... представям си как съм
в Старата къща на дядо ми Гошо
– Даскала, строена в края на Турското робство с каменни основи, от
плет и кал.
Какво усещам!? А това всъщност са първите ми спомени: как се
събуждам в една спокойна уютна атмосфера, духовността е на почит,
цари ред и дисциплина, има отговорност и изпълняване на дадената
дума. Та събуждам се, поглеждам през
малкото прозорче, скрито под клоните на столетник – орех и виждам
дългата права пътека пред къщата.
С първата лъжичка пюре съм поела
жаждата за живот на Шопа (областта около София е позната като
шопска) – неговата мъдрост да приема всичко спокойно и да не предава
никога усещането си за лична свобода и право. Пословична е шопската
строгост във възпитанието на
децата! Да, Шопът е твърдоглав, но
това е признак на здраво стъпила в
реалността натура. От тук и корените на анекдота Дървен сувенир с
три букви = Шоп!“
И си спомням как яхнала дядовите колене пеехме, опрени на голям
камък. Залезът позлатяваше наоколо, а ние гледахме пчелите от
кошерите ни да се прибират от
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Chairperson, St. Ivan Rilski Community Center. German, Bulgaria

What does German mean to me?
It is the root of my vitality! I collect
myself – my thoughts, my feelings,
to be able to deal with difficulties
– and find myself at the old house
of my grandfather Gosho Daskala
(Georgi the Teacher), a house built
toward the end of the Turkish occupation, with a stone foundation, of
wattle and mud.
What do I feel? These are in fact
my first memories: how I wake up
in a calm, comfortable atmosphere,
where introspection is esteemed
and order and discipline rule,
where there is responsibility and
what is promised will be delivered.
So I wake up, look through the
small window, hidden under the
branches of the old walnut tree and
see the long straight path in front of
the house. With my first spoonful of
mush I have received the thirst for
life of the Shops (the region around
Sofia is known as Shopska) – their
wisdom to accept everything calmly and to never give up the sense
of personal freedom and rights. The
strictness of the Shops in training
their children is legendary! Yes, the
Shop is stubborn, but this is a sign
of a nature firmly based in reality.
From here we arrive at the roots of
the joke, “What is a wooden souvenir with four letters? Shop!”
And I remember how I bounced
on my grandfather’s knee, and we

паша. Даскалът, верен на желанието
да обучава, разказваше за живота
им,как събират мед, за организацията в пчелния кошер и им се възхищаваше. После чувах: Данаилоо (щото
от пророк Данаил), а я да видим можеш ли да пееш по – тънко от мен
тази песен и да звучи хубаво?“. Така
се научих да пея на два гласа. Вечерните ни песни събираха съседските
погледи от къщите наоколо и така
общувахме: със закачки, истории...
Някак неусетно попих народната
песен, гарнирана с уроци по история
и човеколюбие: че трябва да вярваш
в доброто и да мислиш само добро,
да се отнасяш така, както искаш
другите да се отнасят с теб. Говореше ми за хармонията в света, в
природата...
Невръстна получих неусетно
в дядовата аура първите си уроци по музика, на която се отдадох
страстно, а после и професионално.
В захлас четях книгите му, написани
със стария правопис. Безразборно
научавах от тях как да станеш добър животновъд или пчелар, как да
посееш пшеницата...
Мазето на старата къща пази
спомени как се оцелява когато: Бог
високо – Цар далеко!“ – както казва
българинът.
Всъщност голяма част от жизнената ми философия дължа на дядо
си, който учеше не само цяло село,
но най-ревностно – потомците си.
Бях единствена внучка (братовчедите ми се родиха по-късно) и затова бях дарена щедро с внимание и
любов, но върху ми бе и желанието
на целия бащин род да съм възпитана в перфектност.

sang. The sunset turned everything
golden, and we watched our bees
coming back from gathering nectar.
True to his nickname and desire to
teach, he told me with admiration
about the life of the bees, how they
made honey, how the beehive was
organized. Then I heard “Danailoo”
(a variant of my name, after the
prophet Daniel) “let’s see if you can
sing this song higher than me so it
sounds nice?” This is how I learned
to sing in harmony. Our evening
songs attracted the neighbors’ attention as we traded banter, stories…
Seemingly without even realizing
it, I absorbed folk songs, garnished
with lessons in history and humanity. “You must believe in good and
think only good, to treat others as
you would want them to treat you.”
He talked about the harmony of the
world, of nature…
And so at a very young age I
unwittingly received from grandfather my first lessons in music, to
which I gave myself passionately,
and later professionally. In rapture I
read books from his library, written
with the old spellings. From them
I learned how to become a good
stock breeder or beekeeper, how to
sow wheat…
The basement of the old house
preserves memories of how to survive when “God is high above, and
the Tsar far away!” as we Bulgarians
say.
In fact the larger part of my
life philosophy I owe to my grandfather, who taught not only the
whole village, but especially his
own descendants.
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А Баба ми? Тя беше родена на
жълтите павета“ в София и учила в
колежа за домакини Мария-Луиза“, и
знаеше тайната как да си съвършената домакиня и да даряваш съпруга
и семейството си с любов, уют и
внимание и да осигуряваш всички
условия за добруването му. Справяше се в недоимък, без да се отрази
това на достойнството є. Тя ми
дари благодатното занимание да
посадя цвете и под моите грижи да
гледам как расте и разцъфва. Като
детето!
И дядо и баба бяха силни характери, справящи се великолепно със
житейските задачи.
Респектът, който излъчваше
осанката на дядо ми извикваше спонтанна почит и това беше причина
много хора да се съветват с него и
да му вярват.
Щастие е да си част от тази
фамилия и кръвта ми никога не е
безучастна, когато зазвучи музика
от шопския край или заситни шопско хоро. И до сега меся шопския
зелник като подарък към семейството ми по празничен повод. И до сега
обличам шопския литак и връзвам
престилката с изключителната
гордост и доволство, че съм част
от тази традиция. Може би недостатъчно известна, не достатъчно
разбрана, но със сигурност шопската житейска философия е основа за
добруване и на отделния човек и на
общността около него. Помня разговорите на дядо ми с приятеля му
– германския живописец Васил Стоилов под ореха в двора ни.
Как бистреха политиката и как
след сладкото от ягоди, поднесено
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I was the only grandchild (my
cousins were born later) and so
I was generously showered with
love and attention, but it fell to me
to realize the desire of the whole of
my father’s side of the family to be
raised in perfection.
And my grandmother? She
was born into an old Sofia family
and studied at the Maria-Louisa
College for homemaking. She
knew the secrets of how to be the
perfect housewife, how to give
love, comfort, and attention to
her husband and the family, how
to secure all the conditions for it
to flourish. She got by with insufficient means, without letting this
affect her dignity. She gave me the
blessed pastime of planting flowers
and seeing how, under my care,
they grew and bloomed. Like her
granddaughter!
Both grandfather and grandmother had strong personalities,
and dealt remarkably with their
daily tasks.
My grandfather’s bearing always earned spontaneous respect,
and this was the reason that many
people came to him for advice and
trusted his judgment.
For me it is happiness itself
to be part of this family, and I
can never stay still when music
from the Shop region is played or
someone starts dancing a shopsko
horo. Until this day I knead Shop
zelnik (a regional form of banitsa)
as a present for my family on traditional Bulgarian holidays. When
I do, I also change into a Shop
dress and tie on the apron with

от баба ми, ми нареждаха да ида да
си играя, та да не слушам приказките им на възрастни! Двамата
споделяли съдбата на рано загубили майките си. Вероятно затова
Стоилов рисува български Мадони
с лица на жени, реално живеещи в
Герман. Те имат характерни синьо
– зелени очи, каквито имаше и моя
дядо – може би спомен от рицарско
и дори от тракийско време. В. Стоилов е втъкал в картините си романтиката и магията на времето,
в което се е родил и е израстнал.
Дядо ми – роден осем години порано, е положил същото в сърцата
на германци, докато е учителствал
в продължение на 40 години и през
неговите ръце, сърце и ум са минали
поколения!
И сега из улиците на Герман ме
срещат люде със същите синьозелени очи и признателно казват:
Даскало ме е учил!“
Това е част от духа на българина,
и старата къща на Гошо – Даскала
пренася през вековете за бъдещите
поколения
Какво е да си Шоп“!

extreme pride and satisfaction that
I am a part of this tradition. Perhaps
it is not that well known, not well
enough understood, that the Shop
life philosophy is a foundation for
the well-being of the individual and
of the community around him.
I remember the conversations
my grandfather had with his friend
and neighbor, the painter (and
native of German) Vasil Stoilov,
under the walnut tree in our yard
– how they polished their political
theories and how, after strawberry
sweets served by my grandmother,
they instructed me to go and play
so I wouldn’t overhear their grownup talk! With my grandfather,
Stoilov shared the fate of losing his
mother early in life. Maybe this is
why Stoilov painted Bulgarian madonnas with the faces of women
who lived in German, with their
characteristic blue-green eyes, like
those of my grandfather – possibly
a souvenir from the time of the
knights or even of the Thracians…
Vasil Stoilov instilled in his paintings the romance and magic of
the time in which he was born and
raised. My grandfather, born eight
years earlier, similarly touched the
hearts of the citizens of German
through his forty years of teaching
– even now in the streets of German, I meet the blue-green eyes
of his former students who tell me
gratefully, “Daskalo me e uchil!”
This is part of the Bulgarian
spirit, and the old house of GoshoDaskala carries forward to future
generations what it means to be a
Shop!
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Авторът на книгата – моят
баща Георги Петров Младенов е роден в с. Герман на 19.01.1896 г., в семейството на земеделски стопанин.
През 1903 г. починали родителите
му – баща му Петър и майка му Божана и той остава кръгъл сирак на
7-годишна възраст. С по-нататъшното му отглеждане, заедно с трите му сестри и един по-малък брат,
се заел вуйчо му Георги Додов Недков
(брат на майка му). След завършване
на основното четвъртокласно училище в родното си село през 1907 г.,
настойникът му Георги го записва да
учи в Софийската Духовна семинария, която той завършва през 1916 г.
с отличен успех. По същото време
бушува Първата световна война и
току-що завършилият семинарист е
изпратен на Добруджанския фронт,
където взема участие в боевете
при Тутракан, Силистра, Кубадин и
Черна вода. По-късно е прехвърлен
на Южния (македонски) фронт, където взема участие в сраженията със
съюзническите войски при гр.Битоля
(завоя на р.Черна), като офицер
подпоручик. За проявена храброст
е награден с Орден за храброст – V
степен. Веднага след края на Първата световна война, през 1919 г.
той е назначен за учител в родното
си село Герман. Като учител той
развива активна педагогическа, обществена и културно-просветна
дейност в родното си село цели 40

16

The a��������������
uthor of th���
is� book
�������
– m��
���y
father�������������������������
,������������������������
Georgi Petrov Mladenov�
–�����
was born
������������������������������
in the
����������������������
village of German�
�������
on� January
�������������������������������
19, 1896���������������
�������������������
, the����������
son of a
farmer��. From
����������������
the age of 7,
���������
after
both h������������������������
is father Peter and his mother
�������
Bojana passed
�������������������������
away in 1903, he,
his three sisters������������������
,�����������������
and his���������
������������
younger
brother�������������
were raised by
�������
his mother’s
���������
brother, Georg����������������
���������������������
i���������������
Dodov Nedkov��.�
After complet���������������
ing elementary
school� (then
��������������������������
grades 1 through 4)�
in his native village in 1907, Uncle�
������
Georg����������������������������
i���������������������������
enrolled
��������������������������
him��������������
�����������������
in the Sofia�
������
Theological Seminary�����������
, where he
graduated in 1916 with excellent
marks���������������������������
. At th��������������������
is������������������
time World War I��
was raging��������������������������
,�������������������������
and the recent
����������������
graduate
was sent to the Dobrudzha front,
where he������������������
took part in�����
the� battles
��������
at Tutrakan�������������������������
,������������������������
Silistra���������������
,��������������
Kubadin������
,�����
and
Cernavoda. L��������������������
���������������������
ater transferred to
the South (Macedonian) Front�����
and
promoted to the rank of lieutenant��
������������,
he fought�����������������������
against
����������������������
allied
��������������
troops
at Bitolya. For his�
���� bravery��������
���������������
he�����
was
awarded the Order of Courage��,
L�����
evel V.
�������������������������
Immediately following
����������
World War�����������������������
I,��������������������
in 1919������������
, he
����������
was en���
gaged as a�����������������������
teacher in his native
German. H������������������������
�������������������������
e was
����������������������
active������������
������������������
ly involved
in various����������������������
pedagogical, social,
cultural and educational pursuit�����
������������
s in
his native village��������������������
for some�����������
40 years,
until his retirement in 1959.
Here����
in brief�������������
������������������
are���������
some of more
�����
important of the��������������
�����������������
se activit����
�����������
ies�:

години, чак до своето пенсиониране
през 1959 г.
Ето накратко по-същественото
от тази дейност:
- По негова инициатива и активно лично участие през 1926 г. в селото се учредява първото народно
читалище „Св. Иван Рилски“, което
вече 70 години развива активна културно-просветна народополезна
дейност.
- Също по негова инициатива и
активно лично участие през 1923 г.
в селото се основава Кредитна кооперация „Пробуда“, която по-късно
се влива в Панчаревската Популярна
Банка. Активна е била и неговата
дейност, когато с финансовото съдействие на кооперацията се засаждат първите овощни градини в селото, просъществували до средата
на 60-те години. По този начин се е
модернизирало земеделското производство на селото по онова време.
- Особено активна е била неговата дейност като учител и възпитател на цели поколения жители на
селото, обучавани и възпитавани в
родолюбив дух, патриотизъм, трудолюбие и всички възрожденски морални ценности.
- Негова заслуга е инициативата
за построяване на нова училищна
сграда на селото, която започва да
се строи от селото по стопански
начин през 1940 г. и се завършва през
1942 г. на първи етап с откриването
на новата учебна година.
Всестранната народополезна
дейност на баща ми е многократно
оценявана с присъждане на ордени,
медали, грамоти и др. Но най-голямата награда за него бе званието

• At
�������������������������������
his
����������������������������
initiative and with
���������
his
active participation���������������
, the St.������
Ivan
Rilski����������������������
Community Center was
opened in���������������������
1926,���������������
and has since
provided the citizens of German
with a range of useful��������������
cultural and
educational programs
��������
• I���������������������������������
n 1923���������������������������
, again��������������������
at�����������������
�������������������
his initiative��,
the Probuda
�������������������������������
C����������������������
�����������������������
redit Cooperation
����������������
was
founded in the village.��������������
Later,
�������������
after
it became part of the Pancharevo
�����������
Popular Bank���������������������
, he was also active
in securing its�����������������������
financial support�����
for
planting the
��������������������������
first orchards��������
in
�������
Ger����
man, t����
hus moderniz����������������
������������������������
ing�������������
the
������������
agricultural production����������������
of�������������
���������������
the village
• Especially significant
����������������
was
����
his role���������������������������
�������������������������������
as an���������������������
�����������������������
educator������������
. He taught
whole����������������������������
generations of
���������������
German’s inhabitants, instilling in them�����������
patriotic
spirit, an
���������������������������
ethic of hard
���������������
work������
,�����
and
high moral
������������
values
• In 1940 he initiated the�����
con����
struction of a new
�����������
school building
���������
in�������������������������������������
the village�������������������������
. The first stage of construction was completed in
������������
1942�����
, in
time for�����������������������������
the�������������������������
start of the������������
new school
year.
My father’s�����������������
activities������
were�
repeatedly recognized�������������
�����������������������
through�����
������������
the
award of medals, diplomas����������
,���������
and the
����
like����������������������������������
. But for
����������������������������
him the
��������������������
greatest reward�
was the informal
������������������
title
���������
of “Daskala”
(“The Teacher����
”���
), by
�����������������
which he came
to be known by the�������������������
grateful citizens
���������
of German.
�������
Also deserving of mention are
the contributions of his
�������������
wife and my
���
mother����������������������������
, Dona
��������������������������
Spasova Petrova, who
for 60
���������������
years stood by
���������������
him through
��������
joy and sorrow, creating the���������
kind of
home environment���������������
necessary for
hi�������������������������������
m to carry out his life’s work.
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„Даскала“, което му бе „присъдено“
още приживе от признателните
жители на с. Герман.
Държа да отбележа и заслугата
на неговата съпруга и моя майка
– Дона Спасова Петрова, която 60
години стоеше до него и делеше
всички радости и скърби, създавайки
необходимите семейни условия за
неговата активна дейност.
Идеята за написване на настоящата книга е възникнала у автора
в средата на 70-те години, когато
той е бил вече на 80-годишна възраст.
Заедно със съпругата си той неуморно, прецизно и с висока отговорност събира и обработва необходимата информация за написването
на книгата, като се осмелявам да
твърдя, че фактологията е напълно
автентична. Там, където е ползвал
чужди изследвания, той коректно е
посочил техния източник.
Първият вариант на книгата е
бил готов през 1980 г., впоследствие
той го преработва и допълва още
няколко години, така че окончателният вариант е готов през 1986 г.,
когато навърши 90-годишна възраст. Така баща ми по възрожденски
начин изпълнява своя дълг към сегашните и бъдещи поколения на с. Герман, както и към своята родина.
Той почина на 17.12.1988 г. на 93годишна възраст.
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The idea of writing this book�
first������������������������
occurred
�����������������������
to him in the mid�
����19���������������������������������
70s, when the
�����������������������
author was al������
ready
80 years old.����������������������
His reasons for writing it are clearly explained in the
author’s preface.
Together with his wife, with�
tireless energy and����������������
an
���������������
acute sense
of������������������������������
responsibility���������������
,��������������
he collect���
ed�
and process�������������������
ed the�������������
information
necessary for writing th���
is� book��
������.
I am convinced of its full factual
accuracy and authenticity. Where
he has incorporated information
obtained from preexisting publications, he has correctly cited the referenced sources.
The first version of the book
was finished in 1980. He
��������
then�
revised and added to
������������������
it for several�
more years�����������������������
, completing�����������
the final
version in 1986��������
, his 90th year�����
. In
���
this way� my
��������������������������
father�����������������
, in the pioneering manner of the Bulgarian revival,�
satisf����������������������������
ied his���������������������
debt to current and
future generations of
�����������������
German��������
��������������
’s citizens,���������������������������
as well as����������������
to�������������
his
������������
country.
He died on
���������������������
December 17�������
���������
, 1988�
�����
at the age of����
93.

ПОСВЕЩЕНИЕ
На читалище „Васил Коларов“(1)
Доброволно и без принуда, посвещавам труда си скромен на всички
времена, за спомен.
Не за моя слава, не и за пари написах аз таз историйка, а за изпълнен
дълг към своя народ и за благодарност.
АВТОРЪТ

DEDICATION
to the “Vasil
��������������������������������
Kolarov”�����������������
Community Center(1)
Voluntarily and without coercion, I����������������
dedicate
��������������
t����
�����
his ��������������������������
modes���������������������
t��������������������
work to
��������������
posterity,�
as a�����������
souvenir��
����������.�
N������������������������
either������������������
for fame���������
�������������
no������
r for� money
���������������������������������������
did������������������������������
���������������������������������
I wr�������������������������
i������������������������
te this
���������������������
little history��, but������������
���������������
as payment
of a debt of gratitude to my fellow
������������������
Bulgarians�.
The Author
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ПРЕДГОВОР
Историята е паметта и учителката на народите. Съзнавайки
важното значение на историята,
аз реших да напиша тази малка
история на с. Герман. С това, мисля, че попълвам една непълнота и
изпълнявам един дълг към бъдещите поколения на селото и народа.
Тук ще запиша всичко онова, което
зная и помня за с. Герман от към
1896 г. (моята рождена година), до
днешни дни.
Съществуващите днес източници, като старинни паметници,
предания, стари хора и пр., от
които съм черпил материали за
написване на моята историйка,
след време ще намалеят или напълно ще изчезнат и бъдещите
поколения ще срещнат по-големи
затруднения, ако рекат да пишат
история на селото. Те заслужено
биха отправили упрек защо сме ги
лишили от възможностите на сегашното време. Написвайки тази
историйка, аз смятам, че изпълнявам един свой дълг и отбивам
този упрек.
с. Герман, 1980 г.
Георги Петров Младенов(2)
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Глава първа
ГЕОГРАФСКО ПОЛОЖЕНИЕ
Село Герман е разположено на десния бряг на р. Искър(3), там където
напуска дефилето при с. Панчарево и навлиза в равното Софийско поле.
То отстои на 13 км на изток от центъра на София и на 4 км на изток
от жилищен комплекс „Младост; землището му граничи на изток със
землището на с. Горни Лозен, на запад с р. Искър и землището на с. Горубляне, на юг пък с р.Искър и землищата на селата Панчарево и Кокаляне и на север – с „Цариградско шосе“ и правителствената резиденция
„Враня“, бившия царски дворец „Враня“, а през турското робство чифлик
„Чардаклия“.
Землището е дълго от север към юг около 8 км и широко от изток
към запад около 4 км.
Една трета част от землището – северната част, с площ от около
9000 дка, е равна черноземна и глинесто-песъчлива плодородна почва.
Там се намират нивите, ливадите, овощните и зеленчукови градини на
селото. Голяма част от тях се напояваха чрез напоителни канали, взети
от р. Искър. Сега (1978 г.) цялото поле се напоява от напоителната система на язовир „Искър“.
Втората трета от землището – средната, е хълмиста с много долове, поляни, пасища, ниви и ливади.
Третата третина на землището – южната, е планинска и е покрита
с хубави дъбови, букови, габърови и лескови гори. Из нея има много горски
ливади и пасища.
Землището е разделено от много местности. Имената им са –
1. Анаманово гуно, 2. Арнаутска ливада, 3. Бабин дол, 4. Бабина могила,
5. Барата, 6. Бачовица, 7. Бачол, 8. Бегличка лагуна, 9. Белата земя,
10. Беликови могили, 11. Бостаните, 12. Бранов кладенец, 13. Воднє дол,
14. Габеро, 15. Гатев гьол, 16. Голио рид, 17. Граждане, 18. Гървилички дол,
19. Дупките, 20. Земнико, 21. Калето, 22. Керемидница, 23. Копчилийски
рид, 24. Кьотуко, 25. Лагї, 26. Ливадето, 27. Лозето, 28. Манастирска
кория, 29. Манастирски шамак, 30. Манафино, 31. Марина могила, 32. Могилите, 33. Мурджовица, 34. Пейова стрън, 35. Просеченик, 36. Пункьовица, 37. Ридї, 38. Свинички дол, 39. Сличищата, 40. Смръдльо, 41. Солена
вода, 42. Странето, 43. Страноев гьол, 44. Тойкина ливада, 45. Томова
сея, 46. Требежо, 47. Урнова падина, 48. Усоето, 49. Фармазоница, 50. Фетищица, 51. Церова кория, 52. Шамако.
Село Герман има продълговата форма. Къщите му са разположени от
двете страни на една главна улица, която като излезе от селото продължава на североизток и се съединява с „Цариградско шосе“, което отстои
на 3 км от селото. Селото има три махали – долна, средна и горна. В долната махала има малко площадче, наречено „Чучуро“, в средната махала
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има по-голям площад, наречен „Юрто“. На тези площади стават хората
и разходките. В големите празници хората стават на „сред село“.
ДВОРОВЕ. В с. Герман всяка къща има и двор. Дворовете са със
средна големина от 600 до 750 кв.м. Те са гъсто, близко един от друг.
Разположението на сградите е в средата, близо до северната граница на дворовете. От нея отдясно и ляво са построени другите
сгради – кошара (помещение за нощуване на овце и кози), яхър (помещение за нощуване на коне), плевник (помещение за съхранение
на слама), обор (помещение за нощуване на крави), кокошарник и др.
Средата на двора е празна. Там е гумното (хамбара), където се вършее
житото, ечемика и овеса.
На средата на гумното има забит „стожер“ (дървен кол), около който обикалят конете и воловете и вършеят житото.
КЪЩИТЕ са едноетажни и паянтови.(4) Размерите на основите са
обикновено 6 на 12 м. Къщата има три помещения. Помещението, в което се влиза от външната врата се казва „у къщи“ (антрето). В него
има оджак (огнище) с голям комин, пиростия (верига) и саджак (желязна поставка в огнището, на която се поставя котлето). Тук се готви.
Другото помещение се казва „одая“ (стая). Тук живее домакинството,
храни се и спи. Спането става на пода или върху дъсчен одър (легло),
постлан със сламена рогожа и покрит с шарена черга. На широкия одър
спи цялото семейство от 5-6 деца и майката и бащата, завити с голяма
вълнена или кълчищена черга. Ако се ожени някое от момчетата, то си
прави друг одър. Момичетата, след женитбата, отиват да живеят в
дома на младоженеца. Третото помещение е одайчето (килер), в което
се сьхраняват продуктите.
В къщата живее голямо домакинство – старото семейство с 5-6
деца и семействата на оженените синове. Оженените не се делят от
родителите си, а продължават да живеят при тях и работят в тяхното земеделско стопанство. Синовете се делят помежду си чак след
смъртта на баща си, но не всякога. Много синове и след смъртта на
баща си продължават да живеят задружно. Ето защо домакинствата
(земеделските стопанства) в селото сa големи.

Глава втора
ОСНОВАВАНЕ НА с. ГЕРМАН
Относно времето на основаването на селото няма никакви данни,
никакви паметници, предания и легенди.
Селото е съществувало през кръстоносните походи през ХI век, а
също и през турското робство през ХV век, следователно селото е
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основано много време преди падането на България под турско робство.
Това се вижда от следните писмени документи:
Според Иширков(5), оттеглящите се рицари-кръстоносци след сражението в Ихтиманските теснини (Изляди дервент – ХII век) по керванския път за родината си преминали през с. Герман и София. Голям конен
отряд от българи се бил присъединил към кръстоносците.
Според книгата „Турски извори за българската история“ т. V, стр.
219 и 343, 1964 г., БАН) между списъците на войниците, съставени от
турците през ХVI и ХVII век, се споменават и списъците на войниците
от селата Казичене, Лозен, Герман, Кокаляне и Бистрица. Според същата
книга, през първата третина на ХV век (стр. 162) „от нахията София, с
Юрмен (Герман) има къщи 4, доход без испенчето 259 тимара, Яхия Шекир Кьой (Пирот)“.

Глава трета
НАИМЕНОВАНИЕ НА с. ГЕРМАН
Както за основаването на с. Герман, така и за наименованието му
няма никакви писмени документи или паметници.
Според К.Иречек в книгата му „Пътувания из България“ на стр. 615, И.
Иванов в книгата му „Пътувания в Северна Македония“ стр. 81, д-р Ив.
Велков и други, името на с. Герман произлиза от близостта му с топлите минерални извори, които се намират на южния край на селото.
Тракийското име „germa“ по звук и смисъл отговаря на славянското
име горещ“. Предположението на горните учени ми се вижда много
правдоподобно(6).
И действително на южната страна на селото от незапомнени времена има немалък горещ извор. Той беше известен и прочут. Тук жителите на с. Герман и околните села идваха да се перат, къпят и топят
гръстници (конопени снопчета). Сега този горещ извор е залят от Панчаревското езеро. Водата му е каптирана и с помпи и други съоръжения
е въведена в Панчаревската минерална баня.

Глава четвърта
НАЧИН НА ЖИВЕЕНЕ
Преди Освобождението, пък и след Освобождението докъм 1920 г.,
начинът на живот в селото беше следния:
ЖИЛИЩА – къщите се правеха от камъни (основите), греди и плет,
измазани отвън и отвътре с кал (чакма) и покрити с турски керемиди, а
по-късно – с цигли. Къщите имаха две или три отделения – одая, у къщи
и одайче. В одаята спяха, хранеха се, работеха и посрещаха „госке“. За
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отопление и готвене в одаята слагаха печка „кофтор“, а се осветяваха
с борина, газениче и газена лампа. Хранеха се на „паралия“ – ниска кръгла
маса с четири крака, или „паралийче“ – с три крака като седяха на ниски
трикраки столчета. Спяха на „одър“ – креват от дървета или дъски,
сложени на дървени магарета и постлан с рогозка или черга.
„У къщи“ (голямата стая) имаше огнище с верига. Тук се готвеше и
топлеше вода за разни нужди и др.
В „одайчето“ (килера) се държаха дрехите и хранителните продукти.
Хлябът си месеха в „нощови“ – дървено корито, издълбано в дърво и
направено от дъски и печаха в „подница“ или фурна. Във фурната печаха
наведнъж по 10-15 „самуна“ – хлябове от 2-3 кг за цяла седмица. Фурната
и „подницата“ палеха със слама и дърва.
ПОКЪЩНИНА – състоеше се от най-необходимите съдове от найпрост вид и качество. Паниците и лъжиците бяха дървени, калаени и железни. Паниците се слагаха на „полица“ в одаята, лъжиците – на лъжичник
– до полицата.
Почти във всяка къща имаше следната покъщнина:
● ������
Котли ��������������������������
(от бакър или друг метал) ��������������������������������
- във всяка къща имаше по няколко котли за разни нужди и различни големини. Те се наричат „ператник“
–(голям котел за пране или боядисване) около 30-40 литра, „месатник“
– (за замесване на тесто) около 15 литра, бели калайдисани котли за носене на вода, котел за качамак и други бели и черни (почернени от огъня)
котлета;
● Тепсии и тенджери от бакър за печене и готвене на разни яденета,
„саджак“ - метална трикрака поставка, върху която слагаха в огнището
тигана и тенджерата;
● Принадлежности за месене на хляба: „кръг“ – кръгла дървена дъска
за точене с точилка (гладка дълга дървена пръчка) на тесто за баници,
месалье“ – кълчищно или вълнено платно за увиване на тестото и хляба,
„остружка“ – желязна или дървена стъргалка за стъргане на нощвите за
замесване и рязане на тестото, „подница“ – кръгло пръстено коритце за
печене на хляб, погачи, баници, печени яденета в тепсия и др.;
● Връшник – железен похлупак, с който са захлупвали подницата, в
която пекли погачи, квасници, краваи и др.
● Маши –метални щипки, с които отклупват и похлупват подницата с връщника;
● Желязна лопатка – за метене и вадене на хляба от фурната;
● Дъска – за слагане на размесения и опечен хляб;
● Сакули – големи конопени чували за слагане на жито за воденицата
и пазене на брашното;
● Кош-сандък – за съхраняване на повече брашно през зимата, когато водениците не мелят;
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● Гърне-квасник – в което слагат „квасеца“, мая от тестото за следващото месене;
● Ковчег – голям дървен сандък с капак, в който си слагали дрехите,
които не се носят всеки ден.
● Каци, качета, делви (дървени съдове) – за зеле, туршия, сирене и др.
Всички тия вещи са стояли в килера (малката одая) или в зимника.
ХРАНА – храната беше проста и естествена. Тя се състоеше от
хляб, качамак, скроб (твърдо тесто - търка се между ръцете и получените трохи се сваряват на супа или ястие), чорба (супа), прясно и кисело
мляко, сирене, зеле, чушки, домати, моркови и др. – в прясно състояние
и туршия от тях, месо и мас от свинята, агне на Гергьовден, овнешко
месо на добри дни“ – празници, сватби, кръщенета и др.
Хлябът се приготвяше от брашно, смляно жито на водна мелница (воденица). Житото преди смилането се пресяваше с „дърмон“ (едро сито)
и „решето“ (дребно сито), а към 1910 г. – с цилиндър. Брашното се пресяваше в къщи със едро сито за едрите трици, и гъсто сито за дребните
трици. С едрото сито се пресяваше брашното за всекидневния хляб, а с
гъстото – за хляб, погачи и баници – за гости и други добри дни.
Брашното замесваха с квасец – прокиснало тесто от миналото месене. Хлябът беше често кисел, тричав, черен, миризлив, неизпечен, а
поради дългото му стоене (около седмица и повече) мухлясал и корав.
Гозби (готвени яденета). Обикновената гозба за всеки ден беше чорбата. Чорбата готвеха обикновено от зрял боб, компир (картофи), болгур, ориз и прибавки люти чушки, лук, киселец, щафиняк (лапад), лобода
и др., застроени с брашно. Запръжката правеха обикновено със свинска
мас или зехтин (шарлан). Слънчогледовото масло не беше известно докъм Първата световна война. Манджа и чорба с месо готвеха само когато заколят свинята на Божич (Коледа). На Гергьовден колеха агне, което
преди да заколят, носеха в черква да му чете молитва свещеника. За
големи празници – кръщенета, погребения и др., готвеха овнешко месо.
От овчето мляко правеха сирене, което осоляваха и го налагаха в
качета за по-дълго време и за зимата. От прясното сирене правеха „бял
мъж“ – нещо като кашкавал, а от гъстото есенно мляко „крокмач“ (катък) или „овчарник“.
За зимата приготвяха разни туршии от кисело зеле (пресол), сурова
туршия от пипер, диви круши, трънки и др.
Всяка година, почти всяка къща си угояваше свиня, която заколваха на
Божич (Коледа), като месото осоляваха в качета за през зимата, а сланината стопяваха на мас за през цялата година. Есенно време правеха
пастърма от кози и овци.
Овчарите и другите пастири, орачите, косачите и другите работници по полето си носеха в торбата сух хляб, шарена сол, лук или сирене.
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Само на жетварите носеха на нивата готвени гозби на „ручок“ (към 9
часа) и на обяд (към 13 часа), а вечер им даваха и ракия.
ОБЛЕКЛО. Към края на турското робство (1878 г.) и след Освобождението докъм Балканската война (1913 г.) облеклото беше почти еднакво.
МЪЖКО ОБЛЕКЛО – за долно облекло носеха само „кошуля“ (риза), която служеше и за долна, за горна, с висока яка и ръкави. Шиеха я от домашно кълчищно и мелезно (основата памучна, а надкавата – кълчищна)
платно. Яките и мушабците (пазви-деколте, гръдната част на дрехата)
се шиеха от памучно платно и ги бродираха с народни шевици или ги
нижеха с разноцветни мъниста. Яката и мушабците се закопчаваха с
телени копчета.
● „Чешире“ (панталони) – шиеха ги на ръка от домашно бяло „бало“
(чист вълнен шаек(плат), завалян на валявица (тепавица). Крачолите на
чеширете бяха прилепнали към краката, седлото“ (дъното) беше пристегнато към кръста с „гащник“ (кожен ремък), който у ергените беше
украсен с жълти пулове (копчета). Гащникът завиваха около едното бедро и накрая го закачаха с желязна кука. На ергените и възрастните чеширете имаха „колчаци“ – парче от същия плат, което се пришиваше на
коляното. Колчаците се украсяваха с тегели в народни мотиви. Долни
гащи не се носеха.
● Менте (долактеник) – това е къса горна дреха, която се носеше върху кошулята с ръкави до лактите. Ушиваха я от „усинено“ бало
(платно), без яка. Синьото менте на ергените беше извезано по ръбовете и краищата с бели памучни конци в разни народни носии.
● Дорамче – това е също къса дреха без ръкави и яка, която се обличаше върху ментето. Шиеха я и я украсяваха по същия начин, както
ментето. Различаваше се от него по това, че беше без ръкави и че долният край на кръста надолу беше силно клоширан и образуваше остри
високи ръбове.
● Аба (нещо като сегашния балтон) – шиеха я от домашно бало,
самоцрънка (естествено черно) с ръкави, без яка, дълга под коленете.
Обличаха я зимно време, като горна дреха.
● Япунджак – това е покривна дреха с кюлаф (качулка) без ръкави. Намяташе се върху раменете при дъжд, студ, вятър. Ушиваха го обикновено от шарено бало – бяло и самоцрънко. Често пъти го ушиваха само
от тези цветове. Носи се и сега от овчарите.
● Башлък (качулка) – това беше отделна качулка, ушита от бало.
Носеше се върху шапката за запазване от студ и дъжд, когато не носеха
япанджак.
● Кожух – имаше три вида кожуси – къс кожух с ръкави, къс кожух
без ръкави, дълъг кожух с ръкави. Всички бяха ушити от щавени (обра-
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ботени) овчи и агнешки кожи, небоядисани, с лице откъм кожата. Късия
кожух обличаха върху ментето. Дългия кожух носеха по-старите мъже.
Обличаха го върху късия кожух (вместо балтон).
● Капа (шапка) – ушита бе от самоцрънка или почернена агнешка
кожа с лице откъм вълната. Ергенските капи бяха заострени на дъното,
а другите бяха с равно дъно. През турското робство под капата са носили задължително „подкапник“ от червено сукно.
● Опинци (цървули) и навуща. Опинците правеха от свинска, говежда
или биволска кожа, щавена или нещавена, с козината или без козината.
Правеха ги с кожени или конопени сиджимки (върви) с върхове на пръстите. На голо върху краката обуваха вълнени чорапи, а върху тях навиваха
навуща до коленете от бяло бало (платно). Върху навущата намотаваха
на кръст ремъци или черни върви.
● Кондуре (обуща) – това са цели обуща от кожа, които се носеха на
„добър ден“ (празник) върху шарени чорапи от вълна.
● Пояс – тъчаха го от синя вълнена прежда, широк около 15-20 см с
шарки по дължината и ширината с бели и червени линии. Увиваха го върху кошулята на кръста. Накрая го закачаха с желязна кука.
ЖЕНСКО ОБЛЕКЛО И НОСИИ – женското облекло се приготовляваше
от домашни платове и материали.
● Кошуля (долна риза) – ушиваше се от кълчищно или мелезно платно, както мъжката риза, само че по-дълга. На долния край пришиваха
поли от памучно платно. От памучно платно бяха и ръкавите, яката и
мушабците, които бяха извезани с народни шевици. Ръкавите на невестите и жените бяха изцяло бродирани с народни шевици и се казваха
„свиленици“. Накрая на ръкавите и полите се пришиваха плетени от памук или коприна дантели.
● Сукно – това е нещо като рокля без ръкави и яка, но с малко деколте „пазви“. По краищата и по ръбовете сукното беше тигелирано с бели
памучни конци, както мъжкото менте. Шиеха го от посинено бало.
● Кожух – шиеха го обикновено от агнешки кожи, както мъжкия кожух
без ръкави. Разликата между мъжкия и женския кожух беше, че мъжкият
беше с широки предни капаци“ и се закопчаваше отпред, а женският
беше без капаци и се закопчаваше отзад на кръста („запретнати поли“).
● Манта – това беше купена дреха с лице и хастар, а вътре пълна с
памук и прошита. Носеха я зимно време за топло върху сукното. Имаше
манти с ръкави и без ръкави. Такива манти с ръкави носеха и някои мъже.
● Колан.- пояс – жените носеха тесни колани, тъкани от памук и шарени при тъкането с разноцветен памук. Запасваха го през кръста върху сукното.
● Литак – след Първата световна война жените почнаха да носят
през топлите сезони вместо сукно – литаци. Литакът беше също като
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сукното без яка и ръкави, но с по-голямо деколте. За него тъчаха потънък вълнен плат, невалян и боядисан непременно черно. Пазвите, раменете и полите на литака бяха извезани с разноцветни памучни копринени конци в народни мотиви и обшити с мъниста или аспри. Такива
литаци се носеха докъм 09.09.1944 г.
● Факѓл – това беше хасена (вид памучен плат) забрадка, с която
жените забраждаха главите си до челото, двата краища на която се
завързваха на тила, а единият висеше отзад. Невестите носеха факел
с „чучул“, като издърпваха факела високо над главата. Момите не носеха
факел. Долни ризи и гащи жените не носеха.
Всички жени и моми носеха дълги коси, които оплитаха на дълги редове отзад („кацак“). По краищата на кацака оплитаха дълги нанизи от
сребърни стари пари. На главата си и момите и жените си закичваха
разни цветя и пера.
● Чапраци и кован колан – това бяха украшения, които носеха момите и невестите на пояса. Бяха направени от сребро или никел. Чапразите носеха само отпред на пояса, а кованият колан се правеше от малки
сребърни гривнички, съединени на колан, който опасваше цялата талия.
● Гривни, обеци и пръстени – тези украшения се правеха в много
груб вид от сребро, никел или друг метал с разни гравюри. Носеха се от
повечето моми и невести.
● Запрежка-фута – престилка, ушита от шарен памучен или вълнен
плат, извезан с разни шевици.
● Кондуре – това бяха цели обуща с по-високи токове от мъжките.
Носеха ги на добри дни. Вкъщи и на работа носеха „опинци“ (цървули),
които се различаваха от мъжките, че ги правеха „бърчени“ на чекме (набрани отпред) – вървите или сиджимките, с които се правеха, не са
вързани на „закачка“, а бяха навървяни и завързвани отзад.
● Чорапи – жените, както и мъжете носеха чорапи, плетени от домашна вълнена прежда, шарени и пошивани в разни цветове. Женските
чорапи бяха по-дълги от мъжките и стигаха до коленете, където се завързваха с „подвезка“ – плетена връзка.
Тези носии са носени през цялото турско робство, както се вижда от описанията на някои пътешественици през България и Софийско
поле. През 1530 година по Софийско поле е пътувал словенецът Бенедикт Курипешич, който описва какви са били носиите тогава в Софийско
поле, които и тогава са били същите, както и описаните по-горе.
Всичкото облекло, покривките и завивките се приготовляваха в къщи
от жените. Вълната, след като я операт, я влачеха на „дарак“, като чистата вълна свиваха на „къдели“, от които предяха основата, а от „дреб“
предяха надкавата и за чорапи.
● Гръстниците (конопа) правеха на малки снопчета, които натопяваха в „топила“ от топла вода, които се намираха край топлия минерален
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извор на Панчаревската минерална баня. След укисването на гръстниците и изсушаването им, ги чукаха с „чукало“, за да се очука „паздера“
(твърдата част на стъблото). Очистените окончателно от паздера
кълчища се завиваха на къдели, от които предяха основа за конопеното
платно, а от меките кълчища – надкава. От „дребо“ махаха с махалка
надкава за черги.
● Памук в с. Герман и в цялото Софийско поле не се произвежда. Затова памучни прежди си купуваха от пазара „у градо“ (София).
● Вълната и кълчищата предяха с вретена, като къделите се привързваха на „фурка“ (хурка), а дребо са прели из ръка. Напредената прежда намотаваха на кълбо.
Тъкането извършваха на „разбой“ (стан) дълъг 2м и широк около 1м,
направен от две обработени греди, сглобени на двата края с дъски, отдолу с крака, а отгоре с рамки за нищелките и бърдото. На задната
колонка на рамката беше поставено задното „кросно“ с навита основа,
а на предната колонка на рамката бе поставено предното „кросно“, на
което се навиваше изтъкания плат. На дъската пред предното кросно
седеше тъкачката. Основата вдяваха в „нищелка“, направена от специални здрави памучни конци. Пред нищелките вдяваха „бърдо“, поставено
в „набърдила“, които завързваха за рамката. Нищелките отгоре завързваха също за рамката, а отдолу завързваха „подножките“ с настъпването на които се отваря „зев“ (дупка) в опъната основа. Надкавата се
навиваше на „цеви“, които се слагаха в дървени „совалки“, които се провираха през зева, а след това се притъкаваше с бърдото. За опъване на
основата задното кросно се запъваше с дълъг прът. Надкавата навиваха върху цевите на ръка или на „чекрък“ (сукало).
Дължината мереха с „лакет“ (дървена пръчка, дълга колкото е дълга
ръката от рамото до края на средния пръст). Лакета деляха на „педи“
и „пръсти“. По-късно употребявяха „аршин“ (желязна линия дълга 75 см,
купувана от София).
Изтъканото бало даваха на „валявица“. Чергите и платната не се
валяха. Платната се избелваха, като се варяха в трици и ги сушаха на
слънцето многократно, докато станат бели. Шарени платове тъчаха
от боядисани прежди. Платовете боядисваха в „ператния“ котел, като
боята разтваряха в сок от зеле или туршия или в пепелива вода. От
така приготвените платове се ушиваха дрехи. Шиеха ги с памучни или
кълчищни конци. Долните дрехи жените ушиваха сами. Горните дрехи
от бало даваха на шивачи „терзии“, които работеха у дома на стопанина. Там спяха, хранеха се и стояха, докато ушиеха всичко. Терзиите
носеха ножици, игли, напръстник, аршин (метьр), куки.
Кожусите се ушиваха от „кюрчии“ (кожухари). Те „щавеха“ агнешките
и овчи кожи в „щава“ – от трици и сол и ги „стъргаха“ на коса (специален
нож), докато станеха чисти и бели.
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Глава пета
ПОМИНЪК
ЗЕМЕДЕЛИЕ. След Освобождението, а и преди Освобождението на
България от турско робство, главното занятие и поминък на жителите на селото беше земеделие и скотовъдство. Те са се развивали добре.
Затова им помагал и полубалканският характер на землището. Както
споменах по-рано, половината от землището е равно плодородно поле,
а другата половина е планинска, с хубави пасища, поляни и гори.
След Освобождението докъм 1910 г. обработването на земята ставаше с първобитните земеделски оръдия – дървено рало, дървена кола
без шини на колелата, теглени от волове, дървена брана, сърп и коса.
Всичко се извършваше на ръка, с помощта на волове и коне. Сееха пшеница, ръж, смес от пшеница и ръж, ечемик и овес. Жънеше се на ръка със
сърпове. Ръкойките се връзваха с ръжени въжета на снопи, притегнати
с дървен „вител“ (кол). Снопите събираха на нивата на „кръсци“ от по 14
снопа. След като свърши жътвата, почва возитбата на снопите.
Снопите докарваха на гуното (хармана) в двора и ги съграждаха на
големи купни. От купена снопите се нареждаха в кръг на гуното около стожера (дървен кол), докато се напълни гуното. То събира около 150
снопи. След това почваха да вършеят. На стожера завързваха въже, накрая на което закачаха с кука и хамут 2-3 коня, които обикаляха около
стожера, докато въжето се навие, а след това ги обръщаха и пак обикаляха, докато въжето се развие. Това продължаваше докато стъблата
на житото станеха на слама, зърното изпадне от класовете. Сламата
често „претърсваха“, за да стане сламата дребна, а зърното да изпадне
от класа. Като бъде овършано житото, отбираха сламата и я трупаха
на „камара“ (куп), а зърното с плявата събираха накуп около стожера и
го превяваха с лопата на вятъра по няколко пъти, докато се отдели
зърното от плявата и го насипваха в кош или хамбар, а плявата в плевник. Кошът беше направен от изплетени пръти, измазани отвътре и
отвън с кал. Хамбарът е по-нова сграда. Той се сковаваше само от греди
и дъски, за да се проветрява зърното. Отгоре се покриваше с керемиди. Вътре бе разделен на няколко прегради (отделения) за жито, за ечемик, за овес и отсевки. Царевицата се сееше малко – по 1-2 дка, защото
изтощава нивата. Царевицата не отронваха, а обелваха, сплитаха на
венци и я сушаха на саръци под стрехите и други сушини. Стъблата на
царевицата (царевичакът) връзваха на снопи, изсушаваха ги и ги трупаха
на „листници“ (купове), за да се проветряват. На такива листници натрупваха дъбови клони от гората и сухите листа служеха за храна на
добитъка. При обработката на нивите се спазваше двугодишен сеитбен
оборот. Нивите, които бяха засети с жито и ожънати (стърнищата),
се оставяха за обработка следващото лято, те се наричаха „угари“ и се
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оряха три пъти, торяха се с овчи и оборски тор и есента ги засяваха с
жито (смес от пшеница и ръж) и ечемик. Царевицата и овеса засяваха в
угарите, като по-рано ги подмитаха и торяха.
Почти всичкия инвентар селяните правеха само от дърво. Само колата и железните сечива се правеха от селския колар и ковач. Затова
всеки земеделски стопанин си имаше необходимите инструменти и сечива, а именно: секира и секирче за сечене на дърва и шума, тесла, трион,
свредел и свредлета, скоба, пила, длето и др.
СКОТОВЪДСТВО. Полубалканският характер на землището на селото е дало възможност да се развива добре животновъдството. Всяко
земеделско стопанство имаше два вола за впрягане в кола и рало, 1-2
крави за мляко и месо, 1-2 коня за яздене и вършитба, 10-15 овце, 1-2 свине,
10-15 кокошки. Тези животни стопанството можеше да изхранва добре
от притежаваните от него 80-100 дка земя. Към 1900 г. в селото е имало около 80 чифта волове, около 150 глави говеда, около 1500 овце.
Скотовъдството не беше интензивно. Продукцията от животните
беше слаба. Лете животните се хранеха с паша от гората и полето, а
зиме – със слама и сено в кошарите и оборите вкъщи. Воловете, кравите и конете се хранеха най-много със слама или мешана със сено. Един
път седмично им даваха „бъркано“ (попарена плява с подсолена вода и
поръсена с трици).
Лятно време говедата пасяха в гората, пасени от селския говедар, на
когото плащаха на глава за една година. Говедарите вечер даваха в селото само дойните (даващи мляко) крави, а яловите оставаха да нощуват
в гората в специален обор на открито.
Овцете се отглеждаха в „обор“ (кошара с навес), а агнетата се отлъчваха от овцете в „ягнищарник“ (преградено място в кошарата). Овцете се хранеха със сено и суха шума „листник“, „зоб“ от овес или ечемик и отсевки от жито. Агнетата се захранваха отначало с попарено
царевично брашно, а по-късно със смесено варено жито или царевица.
Когато агнетата станеха готови за клане, оставяха женските агнета
за „домазлък“ и ги отбиваха от овцете-майки, а другите продаваха за
месо на касапи от гр. София.
Лятно време овцете пасяха на пасищата из гората и полето, а след
жътва – из „стърнищата“. След Гергьовден по-големите овчари в селото
се сдружаваха по двама – трима в „бачия“ (колиба) и изкарваха овцете
на „егрек (лятна кошара)“. Бачията откарваха на някоя нива, оставена за
„угар“. Там стояха докато я наторят цялата и тогава отиваха на друга.
На нивата заграждаха овцете в обора с плетени дървени пердета, които се местеха през 3-4 дни. Овчарите спяха на открито. Багажът им
се пазеше заключен в „комарник“ (бачия – колиба от дъски). Такива бачии
в селото имаше 10-15. Другите селяни, които имаха малко овце (10-15) ги
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даваха на големите овчари на „попаша“. Те им пасяха овцете и ги дояха.
Млякото, което им се полагаше, им го даваха наведнъж или на няколко
пъти, като им го подсирваха и сиренето им го налагаха в каче.
Овцете се дояха три пъти на ден – сутрин, обед и вечер. Прецеждаха го през факел и цедилка и го сипваха в голямо ведро „чабур“ и там
го подсирваха. Подсирваха го със „сирище“, получено от млечни агнешки
стомахчета. След подсирването на сиренето го насипваха в цедилки, където се изцеждаше 1-2 часа, след което го нарязваха на квадратни буци,
посоляваха го и го нареждаха в качета. Много от бачиите носеха всяка
сутрин сиренето с цедилките в София и го продаваха на бакалите в
прясно състояние и се връщаха до обяд, за да доят овцете. Този от овчарите, който сири и разнася сиренето, се казва „бач“.
Такова беше земеделието и скотовъдството след Освобождението до войните – 1913 г., Балканската война и войната 1915-1918 г. След
войните в селото се откри мандра – отначало от частни търговци, а
по-късно от кооперацията. В мандрата всички носеха млякото в прясно
състояние. Там се правеше по-качествено сирене, труда на овчарите се
намаляваше. Към 1940 г. в селото имаше около 2000 овце и около 80 породисти дойни крави.
След войните земеделието също се разви бързо. Бяха въведени земеделските машини – плуг, жетварка, веялка, вършачка и др. Засадиха се
овощни градини и се разработиха зеленчукови градини.
Това положение на земеделието и скотовъдството продължава до
1948 г., когато бе образувано ТКЗС, което обхвана всички земеделски
стопанства. В него земеделските стопани внесоха всичката си земя, добитък и инвентар. Отначало на земеделските стопани се плащаше рента на внесената земя и възнаграждение на труда в натура, а след 1959 г.
рента не се плащаше, а трудът се заплащаше в пари.
ТЪРГОВИЯ. Преди Освобождението търговията на селото, а и след
това до днешни дни е била слаба. Близостта на селото до големия град
не позволява да се развие голяма търговия. Всички излишъци от произведенията на земеделските стопанства се носеха от стопаните за
продан на големия пазар в София, който ставаше в петък. Оттам те си
купуваха стоки, нужни за стопанството им. Продаваха брашно, фасул,
лук, тикви, любеници (дини), зеле, сирене, масло, яйца и др., а купуваха сол,
захар, газ, ориз, царевица, кожуси, палещници (приставки за държане на
сърп), триони, тесли, брадви и др.
В селото имаше 4-5 кръчми, които продаваха вино и ракия. Освен
вино и ракия всички кръчми имаха и малка бакалничка и в нея продаваха
най-необходимите бакалски стоки – газ, сол, захар, кибрит и др. Такива
кръчми бяха: Миташ Недков, Додо Недков, Стоян Шопов, Пешо Томов,
Янко Миралайски, Илия Велев, Стефан Дюлгерски.
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През 1923 г. бе образувана кредитна кооперация, която откри потребителен магазин, който просъществува докъм 1939 г. и бе закрит поради слаба дейност. Това положение на търговията продължи до 1947
г., когато бяха национализирани всички предприятия и всички кръчми и
магазините бяха закрити.
ЗАНАЯТИ. Занаятчийството в селото беше слабо. Имаше ковач,
налбантин(подковава конете), колар, дърводелец и 3-4 шивачи. По-дълги
години занаята са упражнявали следните лица: ковачи, налбанти – циганинът Сульо (Сюлейман), Христо Иванов и Васил Цветанов Шопов, колари Станоя Джанков и Тото Бързия, дърводелци Александър Лофодинов,
Янко Цеков, Георги Стоичков, шивачи Васил Дюлгерски, Йордан Манов и
Йордан Цеков. Шивачите нямаха дюкян, а ходеха по къщите.

Глава шеста
АДМИНИСТРАТИВНА ПРИНАДЛЕЖНОСТ
След Освобождението на България през 1878 г. Княжеството било
разделено на окръзи, а те на околии и общини. Малките села образували
съставни общини. Герман до 1912 г. влизал в състава на Горублянската
съставна община, а след тази дата – в Панчаревската съставна община.
Общината се управляваше от кмет и общински съвет. Панчаревската
община дълго време имаше общински съвет от 12 общински съветници
– 5 от с. Герман, 4 от с. Панчарево и 3 от с. Кокаляне. Кметът се избираше от общински съвет. Той биваше между съветниците на едно от
съставните села – Панчарево, Герман или Кокаляне. Останалите съставни села се управляваха от кметски наместник. От Герман за общински
кметове са били избирани следните съветници: Тодор Ил. Кръмбатлийски (около 1907, 1908, 1919 г.), Янко Стоилов Миралайски (около 1915, 1916,
1917 и 1918 г.), Димитър Алексов (около 1923-1924 г.), Стойне Грозданов
Джонев (около 1922-1923 г.).

Глава седма
ПОЛИТИЧЕСКИ ОРГАНИЗАЦИИ ДО 09.09.1944 г.
След Освобождението при гласуването на Търновската конституция
се оформили главно две партии – Либерална с водачи Ст. Стамболов,
Димитър Стамболов, Петко Славейков и др. и Консервативна партия с
водачи Т. Тодоров, К. Стоилов и др.
След това се образуваха нови партии и към 1899 г., когато се основа
БЗНС, в България имаше следните партии: Народняци, Радикал-либерали,
Демократи, Социалдемократи, Радикали, Тесни социалисти и БЗНС.
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Дълго време тези партии имаха организации само в градовете и някои големи села. В малките села тези партии имаха само привърженици
(съмишленици), които им вършеха агитацията, при избори им бяха застъпници в изборните бюра. Същите бяха избирани за общински съветници и кметове от името на своите партии. Пръв такъв съмишленик
на Демократическата партия с водач Александър Малинов беше Тодор
Илчов Кръмбатлийски. Същият беше общински кмет на Панчаревската
община от името на Демократическата партия 1906-1908 г.
В с. Герман първата политическа организация, която изгради своя низова организация, беше БЗНС. След образуването й на 27.12.1899 г., БЗНС
почна да изгражда във всяко село свои организации, наречени Земеделски
дружби. Тези дружби заживяват организационен живот и почват да развиват похвална дейност. Всяка неделя уреждали събрания, на които се
разглеждат въпроси по земеделска и политическа просвета, по благоустрояването на селата и повдигане на общата култура.
Такава дружба в с. Герман (според показанията на Добре Младенов)
била основана към 1913 г. от Йордан Андреев, Добре Младенов, Йордан
Цеков, Янко Стоилов, Симо Кръмбатлийски и др. При общинските избори
през 1914 г. дружбата взела участие и получила голямо болшинство. За
общински кмет на съставна Панчаревска община бил избран членът на
дружбата в с. Герман Янко Стоилов Миралайски. Наскоро през 1915 г. се
обявила Първата световна война. Янко Стоилов не смеел да се появява
като сдружен земеделец да не би да го изпратят на фронта и се притаил към управляващата Радославова партия.
След войната, през 1918 г. Земеделската дружба била възобновена от
Йордан Андреев, Йордан Цеков, Георги Джанков, Цветан Джанков, Трайко Джонев, Вучо Джонев, Петър Проданов Джонев, Стоимен Левентов,
Стоян Левентов, Георги Левентов, Стоил К. Левентов, Спас Гюмишев,
Станоя П. Стефанов, Илия Магерски, Илия Велев, Георги Стоичков, Илия
Стоичков, Велик Цветанов и др. Отначало дружбата заживяла слаб организационен живот. Нямало просветен човек, който да води деловодството. Дружбата заживяла добър организационен живот, когато през
1919 г. неин член, секретар и касиер става пишещият тези редове Георги
Петров, тогава назначен за учител в с. Герман. В лицето на дружбата
той вижда добър помощник за своята извънучилищна културно-просветна работа в селото.
На 01.09.1919 г., когато станах учител в с. Герман, селото тънеше в
мизерия, невежество и мрак. Ниски схлупени къщички и криви кални улици. Без водопровод и чешми. Селяните пиеха вода от р. Искър. имаше
една малка чешмичка в дола над селото, от която пиеха вода само близките няколко къщи. Училището се помещаваше в схлупена едноетажна
сграда, правена през турското робство за кръчма, после обърната на
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турски конак, а след Освобождението повишена в училище. През 1919 г.,
40 години след Освобождението, тази сграда продължаваше да е училище, в което се учеха 4 отделения от един учител.
В селото нямаше нито читалище, нито кооперация, нито други обществени организации. Имаше 3 кръчми, които ръководеха обществения живот. За общински кметски наместник нямаше помещение. Посетителите му го търсеха или у дома му, или в кръчмата.
При такива обстоятелства трябваше да заработи Земеделската
дружба и пишещият тези редове. Предстоеше много работа. За тази
работа ни помагаше и правителството на БЗНС, начело с Александър
Стамболийски и членове Ц. Церковски, Р. Даскалов, П. Д. Петков, Ст.
Омарчевски, Радулов, Торлаков, Дупаринов и др.
Правителството на БЗНС не гледаше своите партийни интереси,
както другите партии, а се грижеше за благосъстоянието, културата и
просветата на целия народ.
Първите работи, които трябваше да се свършат, бяха: прокарване и
прилагане регулационния план на селото (който беше изготвен още през
1910 г., но нищо не беше правено по него), да се прокара водопровод и се
каптира (събере) водата на близкия извор в дола над селото, да се построи
ново училище и читалище, да се основе земеделска кооперация.
Повечето от тези мероприятия бяха извършени, но монархо-фашисткият преврат на 09.06.1923 г. спря дейността. Секретарят на
дружбата Георги Петров и членовете на дружбата П. Грозданов, В. Шопов и Д. Димитров бяха арестувани и затворени в София.

Глава осма
НАРОДНОСТ И РЕЛИГИЯ
Всички жители на с. Герман са от българска народност, а по религия
– източно-православни християни. Други народности и вероизповедания
няма. През турското робство особено ревностно се е пазела вярата,
на която турците не посягали и била свободна. Българите използвали
тази свобода и направили от църквата огнище на просветна, културна
и политическа проява.
За укрепване на религиозните чувства и националното съзнание на
религиозна почва бяха създадени редица обичаи, празници, традиции, където хората масово общуваха и то не само между жителите на селото,
но и с жителите от околните села.
Така патронният празник на черквата „Св. Николай Летни“ – 9 май,
всяка година се празнуваше много тържествено. На тържеството в селото идваха гости от околните села у свои близки и роднини, а младежите устройваха увеселения с музика, хора, игри и забавления. В черковния
двор се устройваше общоселска трапеза. За целта Църковното настоя-
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телство и други дарители от селото заколваха курбан – теле, овни, агнета и др. И ги оставяха да се готвят в черковния двор в големи котли.
Група мъже сутринта ходеха от къща на къща и събираха подаръци за
черквата – брашно, жито, фасул, лук, пипер, яйца, олио, мас, масло и др.
– кой каквото обича. Всички продукти, които оставаха след приготвянето на курбана, се продаваха и с парите се купуваше вино и се черпеха
участниците в общата трапеза. Като станеше готов курбанът – към
14-15 ч., биеше камбаната и цялото село се събираше в черквата, като
всяка къща си носеше погача, паници, лъжици и чаши, с които ядяха и пиеха. Свещеникът извършваше специална служба за Св. Никола, режеше погачите и след това храната и виното се раздаваха на хората. Веселбата
продължаваше до вечерта.
РЕЛИГИОЗНИ ПРАЗНИЦИ И ОБИЧАИ
РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО (КОЛЕДА, БОЖИЧ). Празнува се на 25, 26 и 27
декември. Този празник е свързан с езическия празник „Раждане на Слънцето“, а пък той от своя страна е свързан с астрономическия кръговрат
на слънцето – на 22 декември слънцето спира движението си на юг и се
движи на север, денят спира да намалява и започва да расте – слънцето
се ражда. Църквата нарича Христос още „Слънце на правдата“.
БЪДНИ ВЕЧЕР. Денят преди Коледа се нарича Бъдни вечер, защото
през нощта на този ден се е сбъднало пророчеството и се е родил Исус
Христос. На този ден домакините месеха специални пресни хлябове с
различни форми и ги печаха в подници. Приготвяха се следните хлябове:
вечерник или бъдник (голяма погача, по която са наредени направени от
тесто фигури – обор с овце, кръстци, купа сено и слама и др.), погача с
късмети (голяма погача, в която са замесени пара и дрянови клечки за
овцете, за говедата, за конете, за кокошките, за пчелите и др.), колачета (за всеки човек по едно). Приготвяха се и следните гозби – сърми,
ошаф (компот от сушени плодове), фасул, тиквеник и др. Вечеряше се
на слама, постлана в одаята, върху която постилаха „месал“, върху който нареждаха трапезата. На трапезата слагаха всички яденета, готвени през деня специално за тази вечер, сладка топла ракия, вино, орехи.
Ръкавица с жито и палешник слагаха под слама. Житото сутринта се
даваше на кокошките, за да снасят яйца. Преди започването на вечерта домакинът четеше молитва и кадеше с тамян трапезата, цялата
къща, кошарите и оборите. След молитвата и каденето всички сядаха на трапезата и не ставаха, докато не се свърши вечерята, за да не
стават насадените квачки. Черпеха топла блага ракия и домакинът разпределяше на парчета погачата с късметите и всеки бързаше да търси
своя късмет. След вечерята всички спяха върху сламата. Ако времето
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през нощта на Бъдни вечер е облачно, вярваха, че ще има берекет на
жито и мед. Сутринта рано преди зори изнасяха сламата на гумното
при стожера. От нея вземаха и слагаха на всички плодни дървета, та да
раждат повече плод. Останалата слама запалваха, та докато се вижда
огънят, град да не бие. В с. Герман през моя живот коледари на Коледа не
ходеха из селото. Предполага се, че някой свещеник е забранил този обичай, понеже прилича на просия. Сурвакари обаче ходеха на Нова година.
СТЕФАНОВ ДЕН (третия ден на Коледа). На този ден мъжете ходеха
на поклонение на Германския манастир. Отиваха отвечер с погачи пеша
или с коне. Игуменът ги посрещаше тържествено. Черкуваха се, вечеряха, нощуваха, обядваха и си отиваха в селото, посрещнати тържествено с камбани. На манастира даваха подаръци в пари, жито, агнета, кокошки и др.
Св. ВАСИЛ – НОВА ГОДИНА (01.01). Рано сутринта срещу този ден
селото се огласяше с десетки викове „Сурва година, весела година! Живо,
здраво догодина, догодина до амина!“ децата на групи (чети) от по 4-6
души ходеха от къща на къща и сурвакаха всички в семейството с нашарена дрянова пръчка (сурвачка), за да са здрави като нея. Стопанката даряваше децата с колак, хляб, свинско месо, орехи, сухи сливи, пари и др.
Един от четата беше сурвакар. Удряйки със сурвачката по гърба подред всички членове на семейството, изричаше: „Сурва година, весела година!“ Той събираше подаръците от пари. Друг от четата беше „мачка“
(котка) – той събираше в торба месото. Трети от четата беше „магаре“ – той събираше в дисаги колаците и парчетата от хляб. Четвърти от четата носеше вързоп от дрянови пръчки и подаряваше по една
пръчка във всяка къща. След приключването на сурвакането четата си
разделяше по равно подаръците. Вечерта същия ден момите топяха
пръстените в бял котел на селския мегдан и пееха песен на хоро:
„Василия пръстен топи, Василия малай моме.“
Едно момиче натопяваше пръстените в белия котел, след което покриваха котела с бяла кърпа и го даваха на мома „майчина и бащина“ да го
постави в градината под трендафил.
Сутринта същите моми вадеха пръстените с нова хороводна песен:
„Коя е мома честита пръстена да й излезе у това село Герман,
мари тънка Василио, извади пръстен, девойко.“
Куплетът се повтаря, докато извадят всички пръстените си.
Вечерта срещу Васильовден домакините правеха парцалива баница с
месо от главата и краката на свинята, а от чорбата правеха пача.
МРЪСНИ ДНИ (МРЪСНИЦИ) – дните от Коледа до Богоявление. Вярваше се, че през тези дни върлували „зли духове“. Нощно време не се изли-
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заше навън от вечеря, докато петлите пропеят. Особено ревностно се
пазеха родилките, защото се вярваше, че злите духове обират малките
им. През тези дни се ядеше месо и в сряда и в петък, но не се венчаваше.
МЕСНИЦИ – дните от Коледа до Месни поклади (Заговезни) – през
тях се ядеше месна храна.
БОГОЯВЛЕНИЕ И ИВАНОВДЕН (06. и 07.01) – През нощта срещу Богоявление свещеникът оставяше кръста в черквата в купела с вода. Вярваше се, че ако кръстът замръзне, здрави ще са хората и добитъкът през
годината, ако ли не замръзне – ще има болести по хората и добитъка.
Сутринта на Богоявление след службата в черквата, попът и всички богомолци начело с малкото клепало, хоругви и икони, отиваха на р. Искър
при топлия извор и там се извършваше велик водосвет. След водосвета
свещеникът хвърляше кръста във водата насред Искъра. Група младежи
наскачаха във водата в надпревара кой да хване кръста. Който го хванеше, поднасяше кръста на свещеника, който го целуваше и го поднасяше
да го целуват всички богомолци, а той ръсеше по челото с босилекова
китка. Младежите, които се бяха хвърляли в Искъра, се гмуркаха във
водата няколко пъти за здраве и тичешком си отиваха у дома. Свещеникът, след като поръсваше всички богомолци пак с цялото шествие, се
връщаше в черквата. По пътя до черквата селяните посрещаха шествието. Някои пресрещаха свещеника да целуват кръста, а той ги ръсеше
с осветена вода за здраве.
БАБИН ДЕН (08.01) – този ден е днешният Ден на родилната помощ.
На този ден се отдаваше почит, уважение, благодарност и признателност на бабите, които бабуваха, т.е. даваха първа помощ на родилките.
През турското робство и след Освобождението докъм 1920 година в
селото нямаше акушерки. Тяхната работа извършваха бабите. Във всяко село имаше някоя баба по-веща, по-сръчна и способна и нея викаха да
бабува и акушира. В Герман такава прочута баба беше баба Велика, попадията на местния свещеник Антон Петров (дядо на германския живописец Васил Стоилов). Тя всяка година празнуваше тържествено този ден.
Събираше на гости у дома си всички родилки през годината. Гощаваше
ги, ядяха, пиеха и се веселяха цял ден под звуците на музика. Родилките
донасяха подаръци: пешкири, сапуни, шамии (кърпи), чорапи, ризи и др. Носеха и погачи, печени кокошки, бъклици с вино и литрета с ракия.
СВЕТИ ТРИФОН ЗАРЕЗАН (14.02) – празник на лозарите. Имало обичай
на този ден да се зарязват лозята. Празнуват го тържествено лозарските села. В Герман не го празнуват много тържествено, защото няма
лозя, но се знае следната легенда за св.Трифон: рано сутринта на този

38

ден Дева Мария тръгнала в черквата да си вземе „голяма очистителна молитва“ след раждането на сина си Исус Христос. Срещнал я Св.
Трифон, който отивал да зарязва лозето и є казал, че са є много бели
краката. Като отишла в селото, Св. Богородица отишла при майка му
и є казала да занесе кърпа на Св. Трифон, за да привърже носа си, който
отрязъл като зарязвал лозето. Майка му отишла на лозето и заварила
сина си наведен да реже лозето. Казала му, че Св.Богородица є казала да
му занесе кърпа, за да привърже носа си, който отрязал като зарязвал
лозето. Той се засмял и казал: „Че как ще го отрежа, аз режа долу, а не
горе, ей така“ и замахнал с косера пред носа си, за да покаже как не реже,
но по погрешка действително отрязал носа си. Това му било наказанието, задето обидил Божията майка.
МЕСНИ ПОКЛАДИ (ЗАГОВЕЗНИ) – около един месец преди Великден.
Тогава се запоства от месо. Готвеше се за последен път месо, правеше
се баница и всичко се изяждаше, за да не остане блажно, което не се яде
на другия ден и ако останеше – хвърляше се. Имаше обичай децата да
„оратуват“. В дълъг лесков прът, разцепен на единия край, се поставяше
слама и се завързваше цепката. Вечерта всички деца излизаха на улицата
на някоя височина край селото, запалваха слама и други запалителни материали. От този огън децата запалваха оратниците си и ги въртяха, за
да се разпали сламата и свети повече, по-дълго време, по-далеч. Вярваше
се, че докъдето се виждал огънят, дотам не биел град. При оратуването
казваха: „Ората, копата, дай ми, дедо, момата, да ти не запаля брадата“.
След като изгори сламата, хвърляха оратниците и не ги носеха у дома,
защото се вярваше, че ще занесат бълхи вкъщи. При захвърлянето казваха: „Хайде, бълхите да отидат при младите булки, за да не спят много“.
СИРНИЦА (СИРНИ ЗАГОВЕЗНИ) – седмицата след месните поклади,
през която се ядеше само сирене, яйца, мляко и млечни произведения,
но не се ядеше месо. От сряда до неделя през тази седмица правеха
прошка с всички близки роднини, приятели и хора, с които са имали кавга
през годината. Извършваше се следната церемония: този, който иска
прошка, целува ръка на този, от който иска прошка до три пъти и казва:
„Прощавай, прощавай, прощавай“, а другият отговаря: „И ти прощавай,
нека Господ милостив да прощава“ и пиеха наздравица с ракия. Така се
прощаваха кумците с кумовете, снахите със свекървата. На бащата
и майката на булката, зетя и булката за прошка им отиваха на гости
с погача и подаръци: чорапи, кърпи и др., ябълки, баници и варени яйца. В
неделя готвеха всичко без месо, правеха баници, пържеха яйца, правеха
сладкиши и купуваха халва с орехи. Вечерта децата оратуваха като на
месни поклади. След вечерята „амкаха-лъцаха“ по следния начин: връзваха
на тавана кълчищен конец. На свободния му край завързваха последова-
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телно халва, яйце, парче баница. Двама души заставаха на противоположната страна на конеца, залюляваха го и всеки се стремеше да налапа
вързания предмет с уста, без да го пипа с ръце. След като всички се
изреждаха, неизяденият предмет се сваляше и се раздаваше на всеки за
здраве. Конеца запалваха последователно и наричаха имената на членовете на семейството. На когото конецът гори повече, щял да живее
по-дълго, на който угасне по-рано – щял да живее по-малко.
ВЕЛИКИ ПОСТИ – от Сирни поклади до Великден. През това време не
се яде блажно ядене – месо, яйца, мляко и млечни произведения. Риба се
ядеше само на Благовец. През първата и последната седмица някои вярващи „едноничеха“ или „тримиреха“ – един или три дни не ядяха нищо, а
пиеха само вода, за да се „комкат“ на Тодоровден или на Великден.
ЧИСТ ПОНЕДЕЛНИК – след Сирните заговезни в понеделник всички
храни, останали от вечерта, ги даваха на добитъка, или ги хвърляха.
Всички съдове се измиваха, а всички месали, кърпи и дрехи се изпираха, за
да се почистят от блажното.
ТОДОРОВДЕН (КОНСКИ ВЕЛИКДЕН) – следната събота след Сирни заговезни. Вечерта в петък срещу Тодоровден жените варяха царевица и
с нея ходеха на черква. При излизане от черквата те се ритаха, за да са
здрави и силни конете. Сутринта младежите се надбягваха с конете.
Това беше един вид изложба на добре отгледани коне и народно конно
състезание.
КРЪСТОПОКЛОННА НЕДЕЛЯ И СРЕДОПОСТНИЦА – третата неделя
на Великия пост се казва Кръстопоклонна неделя. В черквата свещеника
раздаваше здравец за здраве. В сряда след Кръстопоклонната неделя се
празнуваше „Средопостница“ – средата на постите. На този ден жените не работеха.
СВ. 40 МЪЧЕНИЦИ – МЛАДЕНЦИ (9/22.03) – първият ден на пролетта. Жените не работят. Приготовляват семена за цветя, зеленчуци,
плодове и др.
ЛАЗАРОВ ДЕН (ЛАЗАРИЦА) – втората събота преди Великден. През
деня ходеха из селото „лазарки“ (малки момичета, облечени с нови дрехи
и накичени с разноцветни изкуствени лалета и койла (украшения за главата, направени от растения) пееха песни по къщите и събираха подаръци, яйца и пари. Ходеха на чети (групи) от 6 момичета. Две групи от по 2
момичета пееха песните, а другата група, наречена „шеталка“ шеташе
с кърпа и играеше специално хоро. Във всяка къща те пееха специални
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песни и играеха на всички членове на семейството.
На момиче: Чийо е това момиче, което през плета наднича.
		
На тънко бело кошулче и на алено фустанче.
На момче: Чернооко ергенче на пулагер седеше,
		
Ябука си метеше, малка мома лъжеше,
		
Прийди, моме, пристъпи, да ти дам ябука.
На стопанка: Заспала Света Неделя на Света Петка в скута.
		
Света я Петка будеше – я стани, стани, Недельо,
		
Днеска е празник, не спи се.
На стопанин: Димитрия вино пие под убаво Божур дърво,
		
Долетеа два гълъба накацная Божур дърво.
		
Димитрия ише къше, ише къше два гълъба:
		
Не ръсете руйно вино, не ронете Божур дърво.
На този, на когото пееха, една шеталка му поставяше кърпа на рамото. След изпяването на песента, той я връщаше с вързани в нея пари
като подарък.
БЛАГОВЕЦ – БЛАГОВЕЩЕНИЕ (25.03). Вечерта срещу Благовец децата
обикаляха целия двор и всички сгради, удряха едно с друго железни предмети – маши, остружки, тенекии и др., за да звънят и викаха: „Бягайте, змии
и гущери, утре е Благовец“ (повтаря се многократно). През деня, според
Евангелието, Ангел Господен е съобщил на Дева Мария благата вест, че
ще роди син Исус Христос, което значело „спасител“. Христос се родил на
25 декември, точно девет месеца след Благовец. Сутринта на Благовец
измитаха двора и боклука запалваха. Върху огъня плуваха „пуканки“ от
царевични зърна, за да е бял хлябът като пуканките.
ЦВЕТНИЦА – ВРЪБНИЦА – Неделята преди Великден. В черквата свещеникът раздаваше върбови клончета, по подобие на маслиновите, с които бил посрещнат Исус Христос в Йерусалим.
ВЕЛИКИ ЧЕТВЪРТЪК – четвъртъкът преди Великден. Рано сутринта
се червяха яйца и цапаха бузите на децата с червено яйце, за да са бели и
червени.
ДЪЛГА СЪБОТА – съботата преди Великден. През този ден се правеха
последните приготовления за Великия празник: месеха хляб, от който
правеха колак и Кокалници. Колакът беше голяма турта (погача), в която
забождаха в средата две яйца – бяло и червено, а Кокалникът беше малка
турта (хлебче), в средата на която забождаха едно яйце. Кокалник правеха на всеки член на домакинството. На Великата събота готвеха постна
коприва или друго постно ядене. Сееха гръстници (коноп), за да са дълги
като дългата събота.
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ВЕЛИКДЕН – ВЪЗКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО. Това беше най-великият празник след Рождество Христово. Празнуваха го три дена. Всички хора обличаха новото си облекло, което приготвляваха за Великден. Готвеха
разкошни блажни яденета, сладкиши, червени яйца, мляко и др. Яйцата
боядисваха с червена боя, защото с нея отъждествяваха кръвта на Исус
Христос, пролята на кръста в четвъртък преди Великден, затова червяха яйцата същия ден. От Великден до Възнесение Христово (40 дни),
хората се поздравяваха с „Христос Возкресе“, вместо с „добро утро“,
„добър ден“, „добра среща“ и други поздравления, а поздравеният отговаряше „Воистину возкресе“. През тези 40 дена в четвъртъка не впрягаха
волове, за да не ги бие град.
ПРАЗНА НЕДЕЛЯ – седмицата след Великден. Наричаха я така, защото не работеха през нея, а неделята наричаха „разтурна неделя“, защото тогава се разтурваха празненствата от Великден.
ГЕРГЬОВДЕН (23.04 или 06.05). На този ден всяка къща в селото правеше курбан на Св. Георги, като заколваше агне. Преди да заколят агнето,
занасяха го в черквата, за да му чете попът молитва. На шията на агнето слагаха венец от гергьовски цветя, а на рогцата му палеха свещ. В
Герман не носеха агнето печено в черква и попът да му вземе плешката,
както в други села, а го носеха живо, като на попа плащаха парична такса.
Кръвта от закланото агне заравяха в земята или я хвърляха в Искъра,
за да не се гази, че е осветена и за да не бие град. Сутринта рано преди
слънце младежите и девойките отиваха покрай Искъра и на полето за
върбови клончета, цветя и класове. Върбовите клончета забождаха на
входните врати на двора и над вратите на всички сгради (за здраве), а
от цветята и класовете правеха венци на агнето (за курбан) и на първата издоена овца. Овчарите извеждаха овцете на паша в тъмно, за да
ги напасат и издоят преди изгрева на слънцето. На първата овца, която
издояха, слагаха венец на шията.
ЛЕГЕНДА – вярваше се, че където има закопани пари в земята, през
нощта срещу Гергьовден гори огън. Иманярите не спели цялата нощ и
следили къде ще се покаже такъв огън.
Веднага през същата нощ, или през друга отивали на същото място
и копаели, за да извадят имането.
СВЕТИ ДУХ И СВЕТА ТРОИЦА – 50 дни след Великден. Вярваше се, че
от Великден до Св.Дух душите на умрелите били свободни и са бродили
около домовете си и из селото, а на Св. Дух, Св. Петър ги прибирал на
Оня свят. На Св. Дух богомолците носели в черквата орехови листа и
черквата се постилала с тях, за да се крият душите.
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ЕНЬОВДЕН (11/24.06). На този ден започваха да жънат първите узрели
жита. Всеки стопанин обикаляше нивите, засети с жито и от нивата,
която е най-узряла, ожънваше 2-3 ръкойки, правеше кръст от тях и ги
занасяше в хамбара, за да е пълен с жито. Някои магьосници, които искали да оберат житото на чужда нива, отивали преди слънце на нивата,
събличали се голи, обикаляли я със сърп и казвали: „Ела, жито, в моята
нива!“. Баби, които лекуваха с билки, ги беряха преди слънце, за да се хваща лек.
ГОРЕЩНИЦИ (17, 18 и 19.07). Жените не работеха през деня, защото
вярваха, че ако работят ще има много гръмотевици и пожари през годината. Вярваха също, че ако през тези дни не е горещо, през зимата ще е
много студено.
ПРЕОБРАЖЕНИЕ (06.08). Вярваше се, че на този ден лятото се обръщало на есен. До този ден не се ядеше грозде. Тогава носеха от него в
черквата и след молитва раздаваха на хората за здраве и плодородие.
ГОЛЯМА БОГОРОДИЦА (15.08). На този ден носеха хляб от новото
жито в черква, за да му се чете молитва за здраве. Германци ходеха на
събор на Драгалевския манастир.
СВЕТИ СИМЕОН (01.09). На този ден изнасяха семе на нивата и почваше есенната сеитба. Преди да отидат на нивата, носеха от житото
в черквата, дето свещеникът му четял молитва за плодородие. Преди
да тръгне орачът на нивата, пред впрегнатите волове кадяха тамян и
заколваха червен петел, за да е червено житото. На орача, на рогата на
воловете и на ръчицата на ралото връзваха китка от босилек и турта.
Орачът отиваше на нивата, а жената готвеше петела и омесваше две
погачи – едната за орача, а другата за воловете. След като приготвеше
всичко, жената се обличаше в чисти дрехи, за да е чисто житото, слагаше
в едната торба на дисагите перушината на петела, а в другата слагаше
погачите и заедно с манджата ги занасяше на нивата за обяд към 10 часа.
Когато пристигнеше на нивата, орачът спираше воловете на браздата,
дето го е заварила жената. В това време тя изтърсваше перушината на
петела в браздата през воловете, разчупваше едната погача на ярема и я
даваше на воловете. След това орачът продължаваше браздата до края
и заравяше перушината. Накрая на нивата разпрегваше воловете и им
даваше храна. Той и жената обядваха от другата погача и манджата от
петела. Всичко това се правеше за здраве и плодородие.
МАЛКА БОГОРОДИЦА (08.09). На този ден ставаше събор на Германския манастир. Германци отиваха масово.
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КРЪСТОВДЕН (14.09), ПЕТКОВДЕН (14.10), ДИМИТРОВДЕН (26.10), АРХАНГЕЛОВДЕН (08.11) и СВЕТИ НИКОЛА (06.12). Тия празници се празнуваха добре. Посрещаха се именни дни. Носеха се в черква „коливо“ (специално
приготвено жито), погача, колак, квасеник царевица. На Св. Никола готвеха непременно „рибник“ (солен шаран с ориз и праз). Мнозина канеха
попа да им прави водосвет или маслосвет.
ЕДРЕЙ, АНДРЕЕВДЕН (30.11). Вярваха, че на този ден денят нараствал
колкото царевично зърно. Варяха царевица, жито, фасул и други варива,
за да са едри зърната.

Глава девета
ОБИЧАИ И ВЯРВАНИЯ
СВАТБА
Момчетата в с. Герман се женеха след като отбиеха военната си
служба (към 20 години). Женеха се за момичета предимно от с. Герман и
околните села. Обикновено родителите избираха момата, като често
пъти момчето не я познаваше. Изборът ставаше на три етапа:
Най-напред майката на момчето, придружена от една близка роднина, отиваха у дома на момата да я видят и да питат дали ще им я
дадат за момчето. Ако момата и родителите є се съгласят, момата
давала „нишан“ (кърпа, препаска, ръкави или някакъв друг предмет и уговаряли кога да отидат родителите на момчето, за да уговорят какъв
„прид“ (сумата, която родителите на момчето трябваше да дадат на
родителите на момата за грижите и средствата, които са дали, за да
приготвят невястата, или за морално удовлетворение на същите, че се
лишават от един помощник в къщи) ще даде свекъра на момата.
На уговорения ден родителите, придружени от някои свои близки,
отиваха у дома на момата, слагаха трапеза и започвал пазарлък за „придо“. Ако не се постигнеше съгласие по „придо“, родителите на момчето
връщаха нишана на момата и преговорите се прекъсваха, но това ставаше много рядко. Ако се постигнеше съгласие, бащата на момата прибираше кърпата с парите, които беше наслагал бащата на момъка през
време на пазарлъка, момата целуваше ръка и даваше дарове на всички
сватове. Свекърът и децата си целуваха ръка взаимно, разчупваха погачата, която бяха донесли сватовете и почваше яденето и пиенето.
След това сватовете се връщаха у дома си, а момата оставаше да си
приготви даровете (чеиза).
Винаги, когато сватовете отиваха в дома на момата, носеха погача
и ракия за „наздравица“. Всички тези преговори ставаха в отсъствие на
момчето.
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Годеж и сватба – ставаха обикновено едновременно, но някога и в
отделни дни.
На годежа свекърът канеше всички свои роднини, близки и приятели,
а често и цялото село, да отидат с кола за момата и чеиза. Често пъти
на такъв годеж отиваха 30-40 коли. Когато годежниците пристигнеха
пред дома на момата, на портата стояха младежи с колове и не пускаха
сватовете да влязат, докато свекърът не даде „откуп“. След тази церемония сватовете влизаха в двора, дето ги посрещаха родителите на
момата и канеха с ракия да влязат в къщата, а други се разпореждаха с
добитъка.
На трапезата невястата черпеше всички с ракия и целуваше ръка,
като всеки „аризваше“ (подаряваше) на невястата пари, които тя събираше за себе си. Като свършеше невястата черпенето, сватовете си
целуваха взаимно ръка, чупеха погачата през ръка и започваше яденето
и пиенето.
През това време всички дарове на невястата се излагаха на двора,
наредени на въжета, за да видят всички, че момата е работна, а музиката свиреше хора и младежите играеха. След свършване на яденето,
невястата раздаваше дарове на всички сватове, а колкото дарове оставаха, слагаха в ковчега, приготвен за тази цел и го качваха на една кола,
в която се качваха и „деверете“ (братята на момчето), за да го пазят.
Преди да качат ковчега на колата, братът на момата сядаше върху него
и не слизаше, докато свекърът не дадеше „откуп“.
След тази церемония момата се качваше в друга кола, в която се
качваха свекърът и свекървата, а другите сватове се качваха в своите
коли и си тръгваха. Пред колите препускаха „утърчници“ (двама младежи
с коне), които се надбягваха кой пръв да пристигне у дома на момчето и
да съобщи, че невястата пристига. На първия „утърчник“ връзваха кърпа
на коня му и той веднага се връщаше, за да срещне годежарите и да им
каже, че е съобщил у дома на момчето за пристигането им.
Момчето не отиваше на годежа. Докато се върнеха годежарите и го
приготовляваха за венчавка. Бръснеха го на двора, като сестра му държеше сито, та косата да пада в него, а брат му държеше кърпа, та да се
избърше след това. През това време пееха песни:
„Никола бричат бербере,
сестра му сито държеше
да му косите не падат,
а брат му кърпа държеше...“
Косата прибираха за лек и да не правят магия с нея.
Когато годежът пристигнеше в къщата на младоженеца, въвеждаха
невястата в къщата по застлано платно, като є даваха две къдели вълна и два самуна хляб под мишниците, а в ръцете – две стомни с вода, за
да бъде къщата пълна.
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Преди да пристъпи прага, невястата оставяше стомните. Даваха є
масло, с което намазваше четирите страни на вратата, за да є върви
по мед и масло. Хлябът и вълната оставяше в нощвите. Даваха є сито
да сее брашно, за да има винаги какво да сее.
След тия церемонии, невястата и младоженецът отиваха на венчавка в църквата. На невястата и младоженеца обуваха бели чорапи наопаки, за да не хващат магия. На главата на невястата слагаха „прочелник“
(венец на челото) с „вало“ (воал). По пътя за църквата кумата водеше
момчето, а кумът – невястата. Близо след момчето вървеше сестра му
и стъпваше по стъпките му, за да го предпази от магии.
Ако по пътя се срещнеха или в черквата се завареха две невести,
закриваха ги, за да не се видят и си направят магия. Ако едната погледне
другата през годежния си пръстен, погледнатата не виждала хаир.
В черквата поставяха кърпа пред масата. Който от младоженците
пръв стъпи на кърпата, той щял да командва семейството.
При венчавката кумът държеше венците над главите на младоженците, кръстосваше ги и ги поставяше на главите им. Ако при кръстосването венците се чукнат, младоженците щели да се карат. На масата
поставяха хляб, мед и чаша вино. След свършване на венчавката свещеникът отрязваше от хляба залци, потапяше ги в меда и даваше по един
на младоженците. След това им даваше по една глътка от виното. След
поздравленията, младоженците тръгваха да си отиват, а свещеникът
завърташе полюлея над главите им, за да се въртят децата им.
При излизане от черквата, кумата хвърляше върху главите на младоженците жито, бонбони, пари и др., за да имат всичко. Като се върнеха от венчавка, свекърът и свекървата посрещаха младоженците през
вратата на къщата и ги запойваха с вино, а невястата сееше жито
пред вратата, за да роди. Деверът се качваше на стълба до покрива на
къщата и оттам режеше и хвърляше парчета от колак, който невястата носеше под колана си в черквата и казваше: „Секу, секу“, а хората го
питаха: „Какво сечеш?“, на което той отговаряше: „Сека невяс“ (зъл дух)
и хвърлял в престилката на невястата, за да я пазят от невяци.
След като свършеха тези церемонии, гостите влизаха в къщата и
сядаха на трапезата. Кумът слагаше свещите от венчавката в чаша с
вино и ги даваше на невястата. Пред кума на трапезата слагаха самун
хляб, в който забождаха ябълки. Това беше „бахча“ (овощна градина) на
кума. В една чиния слагаха пържена кокошка и ябълка със замушена в нея
пара, която разнасяха между гостите на трапезата, а те слагаха пари.
След края на яденето, невястата целуваше ръка, черпеше вино и раздаваше дарове, а гостите й даряваха пари и други подаръци. Веселбата от
първия ден продължаваше до края на деня. На двора свиреше музиката и
младите играеха хора. Към края на деня изпращаха с музика кума в дома
му. Местните гости също си отиваха, за да дойдат утре пак на гости,
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когато ще присъстват родителите на невястата. Гостите от други
села оставаха да нощуват, за да присъстват утре на угощението, на
което ще присъстват родителите на невястата и нейните роднини.
Като се стъмваше, младоженците отвеждаха в „невестарника“ (специална стаичка) или в мазата. Веселбата стихваше. Настъпваше тишина.
След час-два тишината отново бива нарушена. Младоженецът излизаше от невестарника и издаваше 2-3 гърмежа с пушка или револвер. Музиката засвирва и почваше хоро на двора около огън, който осветяваше
ризата на булката,на която имаше кърваво петно. Гостите се черпеха
с топла блага ракия. След хорото с музика отиваха у дома на кума, за да
му покажат кървавата риза, като го черпеха с топла блага ракия. Ако
невястата не излезеше честна, тази церемония не се извършваше, а
чистата риза връщаха на родителите є, а е имало случаи с ризата връщали и булката, защото била опозорена.
Сватбата продължаваше по 2-3 дни. Вторият ден започваше с миене
на гостите. Невястата им поливаше и те є даваха подарък от пари,
невястата накичваха с нов кръгъл „прочелник“ (венец). Първият ден прочелникът беше изправен на челото. След това двама девери с коне отиваха в дома на родителите на невястата, за да ги канят на блага ракия
на гости. След около половин час, младоженецът и берберинът отиваха
също в дома на родителите на невястата. Те отиваха с каруца, в която
караха овне, начервено с боя на гърба, за да го дадат на родителите.
След като родителите на невястата нагостяха и изпращаха младоженците и деверите, почваха да се приготвят, за да отидат на гости с
каруца. Заедно с тях много роднини на невястата с каруци отиваха и
те на гости. Като пристигнат родителите на невястата и придружаващите ги гости, невястата ги посрещаше, черпеше ги с блага ракия и
те като влизаха в къщата, сядаха на голяма трапеза. Там вече са насядали кумът и много други гости – роднини на младоженеца. Почваше се
веселбата. Деверите ходеха из трапезата с крондири (керамичен съд
за топла ракия) и черпеха наред. След черпенето с ракията разчупваха
погачите и започваше яденето. Тогава невястата почваше да раздава
даровете. Наред на трапезата тя даваше дарове: ризи, чорапи, ръкави
и др., а гостите я даряваха с пари, котли, тепсии, тави, паници, столове,
маси и други вещи, нужни за събиране на дом на новото семейство.
След раздаване на даровете всички гости излизаха на двора и играеха
„шарено хоро“, водено от невястата, като до нея се хващаха кумът,
кумата, свекърът и свекървата и след това другите гости. Невястата
трябваше да обиколи хорото три пъти. След „шареното хоро“, забраждаха булката с „факел“ (кърпа). Кумата сваляше прочелника, а младоженецът сваляше булото с жегло (желязна пръчка) от ярема (впряг на крави и
волове) и чукаше по главите на момчетата и момичетата, за да оженят
и те. Най-после невястата счупваше прочелника с жеглото и парчета-
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та хвърляше на две страни. Забраждаха навястата с факела и отиваха
за вода на селската чешма, дето й даваха две стомни с вода, които тя
риташе и разсипваше три пъти. През това време музиката свиреше и
младите играеха хоро. По пътя за дома булката разливаше от водата,
за да й върви животът като вода.
Пред прага на къщата правеха „мечка“ на свекървата, като я увиваха
с япанджак и затрупваха с дърва. Като пристигнеше булката, започваше
да отхвърля дървата, а мечката се надигаше и ревеше, за да я плаши.
Булката разхвърляше всички дърва, отвиваше мечката и свекървата
ставаше. Булката й целуваше ръка и є даваше вода, после влизаха в къщата. След връщането от чешмата, булката черпеше гостите с вода,
а те є харизваха пари и си отиваха. Кума изпращаха с музика до дома му.
Имаше случаи, когато момата приставаше на момчето, като отиваше
с него у дома му, защото родителите є не били съгласни.
Имаше и други случаи, когато момата не беше съгласна, а момчето
я харесваше. Тогава то я отвличаше насила. Тогава обикновено момата
оставаше и целуваше ръка на родителите на младоженеца, защото се
считаше вече опозорена, ако се върне.
РАЖДАНЕ
Раждането ставаше в дома на родилката, мазето или друго закрито
място, подпомогнато от „баба“. Бабата беше възрастна опитна жена
от къщата на родилката, от съседите, или от селото. След раждането
родилката слагаха до огнището върху слама. В огъня слагаха миризливи
вещества, като трици от питата на Бъдни вечер, черупки от орехи
също от Бъдни вечер, тамян, чесън и др., за да пазят родилката от „невяци“ и други зли духове.
Бабата вземаше детето, отрязваше пъпната връв със сърп, превързваше я с коса от главата на майката и го къпеше, като във водата
наливаше малко от „бабината вода“. „Бабината вода“ се приготвяше от
бабата, която наливаше вода в една паница, пущаше в нея живи въглени
и баеше от „уроки“, невяци и др. С нея пръскаше родилката с китка от
босилек.
Майката не ставаше от леглото, докато не се очистеше от плацентата. През това време пазеха да не заспи, за да не дойдат „невяците“
да оберат млякото на родилката. След като се очистеше, родилката
ставаше, сама събираше и изнасяше сламата, измиваше се, обличаше се
в чисти дрехи и лягаше при детето, за да го накърми с мляко. Ако млякото не идваше, викаха майка с малко дете, за да го задои.
На вторият ден след раждането родилката канеше жените от махалата на „погача“. Те идваха и й поднасяха кромид лук със сол, за да има
мляко. На 40-тия ден майката занасяше детето в черквата, за да си
вземе „голяма молитва“.
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СМЪРТ
Всички жители на Герман са православни християни и затова се погребваха еднакво от селския свещеник в гробища. Човек, след като умре,
домашните го изкъпват, обличат в чисти дрехи, поставят го в дървен
ковчег и го слагат насред стаята дето живее. При главата му поставят кандило и паница пълна с пясък, за да забождат запалените восъчни
свещи. Всеки посетител палеше свещ и я забождаше в пясъка. Мъртвецът трябва да пренощува една нощ у дома си. През нощта при мъртвеца трябва постоянно да има човек и да бодърства, да пази котка да
не прескочи мъртвеца, за да не вампиряса. Погребението ставаше на
втория ден към обяд. Свещеникът идваше в дома на мъртвеца, четеше
кратка молитва, ковчега качваха на конска или волска кола и го закарваха
в черквата. Пръв вървеше свещеникът с кандилница в ръка и пееше дългото „Свети боже“. След него носеха кръста на умрелия, после венците,
колата с умрелия и след колата – най-близките на мъртвеца, после роднини, приятели и близки, така процесията отиваше в черквата, за да се
извърши опелото. То продължаваше около половин час. Накрая на обреда
всички се прощаваха като правеха поклон и целуваха ръката на умрелия и
кръста, който беше сложен на ръката. Близките заставаха от северната страна на мъртвеца. След тях се прощаваха другите сродници, другари и приятели, като подред изказваха съболезнования си на близките.
След опелото откарваха умрелия на гробищата. Там след малка молитва от свещеника го спускаха в гроба и гробарите затрупваха гроба.
Всички присъстващи хвърляха в гроба по една шепа пръст и казваха:
„Лека му пръст!“. След това на всеки от близките раздаваха варено
жито, сладкиши и др.
Спазваха се и следните обичаи:
За направата на сандъка и изкопаването на гроба вземаха мярка с
прът, който оставяха в гроба. В гроба слагаха всички вещи на мъртвеца, с които си е служил през живота – лула на тютюнджията, кесията
с пари, огледало, гребен и др. След като изнесат мъртвеца от дома му,
остава чужд човек да измете къщата, като изхвърля метлата заедно
със сметта и затваря вратата. На мястото, където е лежал мъртвецът, забиваха пирон в пода и слагаха камък, върху който слагаха свещ,
докато се върнеха от гробището.
При спускането на тялото в гроба, най-близките му се отстраняваха от гроба и се обръщаха на запад. При опелото в черквата, близките
му стояха на изток срещу мъртвеца, за да ги гледа за последен път до
опрощаването, което ставаше след опелото.
ОБИЧАЙ ПРИ СУША (ВАЙДУДУЛ)
При голяма и продължителна суша селяните правели „Вайдудул“ –
молба за дъжд, като момите ходели из селото и пеели песни за дъжд:
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Вай дудул, вай дудул.
Дай, боже, дъжд.
От орача на копача
вай дудул,вай дудул,
дай, боже, дъжд.
Със себе си водели едно момиче без баща и майка, накичено със цветя, което пръскали с вода, както и себе си. Ако в селото имало поп, той
предвождал процесията с хоругви и пеел молитви за дъжд. По къщите
събирали продукти: брашно, лук и др., от които месели хляб и готвели
манджа, която раздавали за дъжд.
ОБИЧАИ ПРИ ГРАДУШКИ
Когато се зададе страшен облак и започвало да вали град, хвърляли
стол на двора с краката нагоре, обръщали колата нагоре с колелата, за
да се обърне облакът, откривали заровената от Гергьовден кръв от
агнето, биели камбана и клепалото с вършина и викали: „През гора Германе, през гора Германе!“, забелвали задника на едно дете срещу облака и
викали: „Чисто дупе, чист облак!“.
СУЕВЕРИЯ
ЗЕМЛЯЦИ (01-03.03). За месеците януари, февруари, март и април
имали поговорка „Сечко сече, Марта дере, Април кожи дере“, с което се
правило преценка на времето през тези месеци. „Голям Сечко“ наричаха
януари, а февруари „Малък сечко“.
Силата на студа през тези месеци наподобявали на остра секира и
студът сечел като нея. Студът през март се преценявал като „по-мек“,
затова „не сече“, само „кожи дере“, април пък се считал като още по-мек
и той събирал одраните кожи.
За промяната на времето през март и силата на студа през Сечко
съществуваше легенда: Една козарка, която едвам оживяла от студовете на Сечко, си подкарала козите на паша в планината. Щом Марта
дошла тя им рекла: „Къц козички в планината! Марта жена и аз жена
– няма що да ми направи.“ Закарала тя козите на една поляна да пасат,
запалила огън и турила гърне да вари фасул. Озлобила се баба Марта
от обидата на козарката и понеже се съмнявала в собствените си сили,
казала на Сечко: „Дай ми три дни от твоите назаем, за да докажа на
козарката, че и аз мога да сеча като тебе.“ Дал й Сечко 3 дни (1, 2 и 3ти март). Баба Марта надула виелиците, станало толкова студено, че
козарката заедно с козите замръзнали на планината, даже и гърнето є
замръзнало на огъня.“
ВЪЛЧАЦИ – ПРАЗНИК НА ВЪЛЦИТЕ (11-14 и 24-27.11). Пръв вълчак беше
на „Св. Мина“, последният („Крив вълчак“) на Въведение Богородично. През
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тези дни не работеха нищо, защото вярваха, че който работи, вълците
ще му направят някоя пакост през годината, като нападнат добитъка
му или някой член от семейството му.
ПОГАНШЛЯК – ПРАЗНИК НА МИШКИТЕ (ПОГАНЦИ) (09/22.11). През
този ден не работеха, защото вярваха, че който работи, поганците ще
му направят някоя пакост през годината.
БАЯНИЯ. Извършваха се за лечение на болни, поради липса на друга
медицинска помощ. В повечето случаи баенето се придружаваше с „пускане на въглища“. То се извършваше от някоя баба, която по предание и
внушение насън е знаела разни молитви, заклинания и др. и ги казваше
негласно, шепнешком, като едновременно пускаше живи въглища в паница с вода, като правеше кръстни знаци. Баячката наблюдаваше въглените и в зависимост от това как се движат и разполагат, е гадаела за
изхода на болестта. Баячката поръсвала с водата страдащия, вещите
му и жилището му срещу зли духове. Страдащият пиеше от тази „светена вода“ известно време като лекарство.
МАГИИ. Хората вярваха, че много от болестите и злините се причиняват от „магия“. Тези магии били правени от „вражалци“, които знаели
както да направят магията, така и да я разтурят.
ГЛЕДАЧКИ. Чрез гадаене на ръка, на кафе, на карти и други начини,
гадаеха за миналото, настоящето и бъдещето на хората.
За извършването на всички тези баяния, врачувания, магьосвания и
пр., страдащите даваха пари, защото без пари нямало да се хване лек.
Ако направените предсказания се сбъднели, или болният оздравее, тези
вражалци и магьосници били отрупвани с разни подаръци. Не бяха редки
случаите, когато недобросъвестни хора злоупотребяваха с нещастията на хората, като се представяха за вражалци и магьосници, за да ги
ограбят.
Освен поменатите дотук вярвания във връзка с религията, имаше и много други суеверия. Така вярваше се, че ако човек бъде срещнат
на път, или му мине път лош човек или лошо животно (черна котка и
др.), ще му се случи нещастие или няма да свърши работата, за която е
тръгнал. Поради това много пъти срещнатите пътници се връщали у
дома и отново тръгвали.
Вярваше се, че срещата е добра, ако човекът, който го е срещнал, е
бил с пълни ръце, а ако е бил с празни ръце – лоша. Вярваше се, че има
лоши дни от седмицата и лоши числа от месеца, които били фатални
за извършването на някоя нова работа, затова много хора не започвали
нова работа във вторник или на 7 или 13 число на месеца.

51

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ОПИС НА КЪЩИТЕ НА СЕЛО ГЕРМАН
КЪМ 1900 година
БРОЙ

СТОПАНИН

СИНОВЕ

1.

Алексо Тодоров

Атанас, Димитър и Боне

2.

Андрея Стоянчов

Йордан

3.

Антон Дешков

Тодор

4.

Апостол Вълчев

Янко

5.

Божил Ангелков

Стоимен, Никола и Георги

6.

Божил Костов Зехтинички

Величко и Андрея

7.

Божил Петров Додички

Гълабин

8.

Боне Донков

Христо

9.

Боне Петров

Бончо, Илия, Александър и Стоян

10.

Боне Янчов

Йордан, Стефан, Сотир и Вене

11.

Веле Георгиев

Младен и Илия

12.

Веле Джонев

-

13.

Величко Годев

Паун и Богдан

14.

Гена Ваталина и зетьове Никола и Стоян

-

15.

Георги Ангелков

Петър храненик

16.

Георги Донков

Васил и Тодор

17.

Георги Петров Джоков

Владо, Алексо и Мишо

18.

Георги Соколов

Христо, Стоимен и Трайко

19.

Георги Стоилов

Здравко, Деян, Николай и Вене

20.

Георги Шопов

Трайко, Васил и Здравко

21.

Грамадан Стефанов

Стойне

22.

Гроздан Г.Джонев

Трайко, Иван, Вуче, Петър и Васил

23.

Гроздан Дешков

Стоил

24.

Димитър Генков

-

25.

Доде Илчов

Стоимен, Мито и Стоил

26.

Додо Майстора

-

27.

Додо Недков

Георги

28.

Иван Стоянов

Юрдан, Владо и Георги

29.

Иванчо Бонев

Костадин (Дине) и Цветан

30.

Илия Стоянов Дюлгерски

Васил, Тодор, Манол, Стефан, Янко и Атанас

31.

Йото Воденичарски

Илия и Цветан
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32.

Коле Левентов

Стоил, Петър и Димитър

33.

Коце Митев

Пано

34.

Кръстанчо Заячки и зет Митко

-

35.

Мано Иванов

Илия и Стоимен

36.

Мано Стоев

Йордан, Илия, Васил и Божил

37.

Миле Заячки

Стоил и Янко

38.

Миле Тонков

Мито, Иван, Гено и Янко

39.

Милен Костов Зехтинички

Трайко, Здравко, Боне, Бойчо и Стефан

40.

Миташ Недков

Трайко и Недко

41.

Мито Манчов и зет Кръстан

-

42.

Мито Тошов

Васил и Петър

43.

Михал Серселанов

Алексо

44.

Михал Тойкин и зет Стойко

-

45.

Младен Вучков Кръмбатлийски

Найден

46.

Младен Лофодинов

Александър

47.

Младен Сердарски

Добре

48.

Никола Апостолов

Йордан

49.

Никола Козарски

Митко и Рангел (Тоше)

50.

Николачко Лофодинов

Коста, Георги и Тото

51.

Петрун Павлов

Дойчин и Йордан

52.
53.

Петър Младенов Тутев
Петър Стоянов

Георги, Деян и Дончо
Стефан, Стоян и Тодор

54.

Петър Тодоринов

Йордан, Сандо и Санко

55.

Пешо Джонев

Станоя и Величко

56.

Пешо Минкин и зет Боте

-

57.

Пешо Станчев Ганьов

Боне и Стоян

58.

Пешо Стефанов

Станоя, Кръсто и Димитър

59.

Поп Антон Петров

Свещ. Стоил и Иван

60.

Рангел Дешков

-

61.

Спас Рангелов Томов

Дъщеря Елена, женена за Боян от П-во

62.

Спас Царев

Божил

63.

Станко Тодоров

Будин и Янко

64.

Станоя (Гаце) Гацев

Мито

65.

Станоя Джанков

Младен, Кольо и Иван

66.

Станоя Скобев

-

67.

Станоя Стоянчов

Митко и Дончо
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68.

Станоя Ценин

Стоимен

69.

Стефан Генков

Йордан и Борис

70.

Стефчо Тодоринов

Стоимен и Тодор

71.

Стоил Дешков

Трайко

72.

Стоил Дренчов

Трайко и Гюро

73.

Стоил Колев Миралайски

Янко

74.

Стоил Магерски

Найдо, Илия и Григор

75.

Стоил Петров (Тико)

Дъщеря Гълъбинка

76.

Стоимен Годев

Йордан, Еко и Миньо

77.

Стоимен Зехтинички

Трайко

78.

Стоимен Спасов

Спас, Александър и Асен

79.

Стоимен Стефанин

Стоимен, Бранко и зет Иван

80.

Стоичко Гюмишов

Тодор, Димитър, Петко, Божил и Иван

81.

Стоичко Михайлов

Стойне, Георги и Илия

82.

Стойне Стоилов

Цветан, Атанас и Тодор

83.

Стоян Бельов

Трайко, Божил и Вене

84.

Стоян Томов

Георги и Петър

85.

Стоян Шопов

Велко и Благой

86.

Стоянчо Джанков

Ангел

87.

Стоянчо Ил. Кръмбатлийски

Петър, Симо, Божил и Младен

88.

Стоянчо Сердарски

Тодор, Гюро, Ташко и Младен

89.

Сульо (Сюлейман) циганина

Ваит, Агуш и Милан

90.

Тано Шопов

Стоян

91.

Танчо Илов и зет Стоил Велев

-

92.

Тодор Ил. Кръмбатлийски

Димитър и Васил

93.

Тодор Стоев и зет Мито и дъщеря Ленка

-

94.

Тото (Бъре) Бързов и дъщеря

-

95.

Тото Витанов

Цветан

96.

Тото Насков

-

97.

Тоше Вучков

Станой

98.

Христо Дешков

-

99.

Христо Джанков

Сотир храненик

100.

Христо Магерски

Сотир и Милан

101.

Христо Пашов

Здравко и Деян

102.

Цветан Ил. Кръмбатлийски и зет Велин

-

103.

Цветан Насков

-
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104.

Цветан Шопов

Васил храненик

105.

Цеко Вучков

Божил Манов храненик

106.

Цеко Иванчов Левентов

Стоимен, Стоян, Ангел и Георги

107.

Цеко Младенов Тутев

Йордан и Янко

БЕЛЕЖКИ
От ст.н.с. к.г.м.н. Петър Г. Петров
1. Читалището в Герман от 1990 г. е преименувано на „Свети Иван
Рилски“.
2. Авторът почина на 17.12.1988 г. на 93-годишна възраст. Той е бил
учител в Герман непрекъснато от 1919 до 1959 година – 40 години.
3. Село Герман е разположено предимно върху първата незаливна тераса на р. Искър и по-малка част – върху съвременната заливна тераса
на реката.
4. Описанието на къщите, семействата и лицата в селото се отнасят за времето от Освобождението на България от турско робство до
9.09.1944 г.
5. Авторът е имал предвид труда на проф. Ат. Иширков „София през
ХII век“, Софийско археологическо дружество, 1912 г.
6. Това твърдение на автора се потвърждава и от други по-късни
изследвания. Според проф. Георги Михайлов („Траките“, Държавно военно
издателство, София, 1972) тракийската и старославянската българска
дума „Герман“ произхожда от корен „ГЕР“ (gwher), което означава „ГОРЕЩ,
(ГОРЯ)“, топло и влажно място, топло и влажно време. Според същия
автор, с. Герман – Софийско, води името си от горещите минерални
извори, разположени на 1 км южно от селото, понастоящем покрити от
водите на бент „Панчарево“. Подобен произход има и името на римското селище „Германея“ до р. Джерман, при гр. Сапарева баня, Дупнишко.
Проф. Цв. Романска („Българската народна песен“, Наука и изкуство,
София, 1965, стр. 39) описва обичая „Герман“, практикуван в с. Баурене,
Врачанско и на други места. Той се практикувал при суша или при силно дъждовно време (киша). В случай на суша девойки провеждат обичая,
като за целта се прави „Герман“ (малка глинена мъжка фигурка), която
се погребва край река, езеро, блато, кладенец или в земята. По време на
погребението девойки пеят:
„Умрял Герман от суша, та отива на киша.“
В случай на киша се прави същото, но се пее обратното:
„Умрял Герман от киша, та отива на суша.“
Обичаят потвърждава твърдението, че думата „Герман“ означава
топло“, горещо“, влажно“. Според В. Нинов („Минералните извори в Со-
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фия и софийско, Медицина и физкултура, София, 1979, стр. 71) минералните извори в Парчарево и Герман са били познати на траките, които са
дали името на с. Герман, по името на своята богиня ДЖЕРМАН.
Панчаревските минерални извори са били използвани по-късно от
римляните, което се потвърждава от разкопките около извора на минералните бани през 1961-1962 г.
Римляните са имали селище и крепост в платото над Панчаревската
баня (м. Градище и др.). Турците също са ползвали минералните извори.
След освобождението, по предложение на проф. Моллов (1895 г.) са предприети проучвания на изворите, където били открити шест римски басейна. По-късно през 1905 г. била направена баня до изворите. Турците са
дали сегашното название на селото Панчарево.
Според една легенда, разказана през 1943 г. от свещ. протоирей Секула
Георгиев – дългогодишен свещеник в селото и записана от о.з.полковник
Григор Сотиров – жител на селото, името на селото е дадено от жителите му в чест на българския патриарх Герман, който бил известно
време глава на българската православна църква при царуването на цар
Петър (927-968 г.). Легендата разказва, че когато цар Петър научил за
делата на отшелника Иван Рилски, той изпратил при него делегация начело с патриарх Герман. Както на отиване, така и на връщане, делегацията нощувала в тогавашното село, което се счело за голяма чест от
жителите му и те кръстили селото „Герман“ – на името на патриарха.
Сред жителите на селото битува и друга легенда, според която името му произхожда от уредите за топене на желязна руда, които се наричали „Германи“. През VIII-IХ век в горния край на селото се е добивало
желязо, с което се е търгувало с други селища.
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PREFACE
H��������������
istory is the m����������
�����������
emory and
����
teacher of nations. Recognizing the
importance of history, I decided to
write this little essa��������������������
������������������������
y o�����������������
n the village of
German. Having done this, it
������������
seems to
me�����������������������
that������������������
I have fulfilled my
��������������
obligation�
to future generations of the village
and to Bulgarian
������������������������������
people.
��������������������
Here
������������
I have
written all that I�������������������
know and remember
about German
�����������������������
from������������
����������������
about
�����������
1896
����� (���
����
m��y
birth year) to the
����������������
present
������������
d���
ay�.(��2�)
The e�������������������������
xisting sources����������
, such as
���
ancient monuments, legends, village
��������
elders��������������������������������
, etc., from which I have drawn
material to write my story, over time
will decrease or completely disappear��.�
F������������������������������������
uture generations will face greater
difficult�������������������������������
y, should they�����������������
���������������������
decide����������
to write�
a�������������������������������������
history the village�����������������
, and������������
t����������
�����������
hey would�
rightfully�����������������������������
criticize
����������������������������
us if�������������
we deprive��
d�
them of the
�����������������������������
information available at
this������������������������������������
time. Having
�����������������������������
w���������������������
r��������������������
itten���������������
this essay, I
think I have
���������������
perform���
����������
ed� my
��������������
civic
�����������
duty
�����
and���������������������������������
have rendered such future criticism unjustifiable�.
German, 1980
Georgi Petrov Mladenov�
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Chapter One
Geography
German is located on the right bank of the Iskєr River (3), where the river
leaves the ravine at the village of Pancharevo and enters the flat Sofia valley. It is
located 13 km east of downtown Sofia and 4 km east of the Mladost residencial
district. The village borders to the east with the village of Gorni Lozen, to the
west with the river Iskєr and the village of Gorublyane, to the south with the
river Iskєr and the villages of Pancharevo and Kokalyane, and to the north with
the Tsarigradsko boulevard and the Vranya government residence, which was
formerly the Vranya palace of the Bulgarian Tsar, and was the Chardakliya chiflik
(a Turkish estate) during the Ottoman occupation.
The area occupied by German extends about 8 km from north to south and
is about 4 km wide from east to west. The northern third of the village, a flat area
of about 9000 ha, has fertile soil of even humus and sandy clay. Here are located
the fields, meadows, orchards and vegetable gardens of the village. Most of them
are watered by irrigation canals extending from the river Iskєr. Now (1978) the
entire valley is irrigated by the irrigation system of the Iskєr Dam. The second,
central third of the village is very hilly, with ravines, meadows, pastures, fields
and meadows. The final third, to the south, is mountainous and covered with
forests of beautiful oak, beech, hornbeam and hazelnut trees. Around it there are
many forest meadows and pastures.
This land is divided into many smaller, named areas: Anamanovo guno,
Arnautska livada, Babin dol, Babina mogila, Barata, Bachovitsa, Bachol, Beglichka
laguna, Bela zemya, Belikovi mogili, Bostanite, Branov kladenets, Vodni dol,
Gabero, Gatev gyol, Golio rid, Grazhdane, Gєrvilichki dol, Dupkite, Zemniko,
Kaleto, Keremidnitsa, Kopchiliyski rid, Kyotuko, Lago, Livadeto, Lozeto,
Manastirska Koria, Manastirski shamak, Manafino, Marina mogila, Mogilite,
Murdzhovitsa, Peyova strєn, Prosechenik, Punkyovitsa, Rido, Svinichki dol,
Slichishtata, Smrєdlyo, Solena voda, Straneto, Stranoev gyol, Toykina livada,
Tomova seya, Trebezho, Urnova padina, Usoeto, Farmazonitsa, Fetishtitsa, Tserova
koria, Shamako.
The village of German has an elongated shape. The houses are located on
both sides of a main street that continues northeast from the village and joins
the Tsarigradsko Shosse, a boulevard located three kilometers from the village.
The village has three neighborhoods – lower, middle and upper. In the lower
neighborhood there is a small square called Chuchuro (“Spout”). The middle
neighborhood has a large square called Yurto. It is in these squares that hora (ring
dances) and promenades take place. On major holidays these are the preferred
gathering places, and the ring dances literally happen “in the middle of the village.”
Yards. In German each house has a yard. These yards have an average size
of 600 to 750 square meters, and each yard is in close proximity to the next.
The house is usually placed centrally, near the northern boundary of the yard. To
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the right and left are usually other buildings, including fold, stables, barn, and
hen house. In the middle of the yard the area is usually kept clear. There is a
threshing area, where grain is threshed. In the middle of this area there is an
embedded stozher (a wooden stake) that horses and oxen walk around as they
thresh the wheat.
Houses. The houses are single-story and frame.(4) The dimensions of the
foundation are usually 6 by 12 m. Most of the houses have three rooms. The
room that is entered by way of the front door is called “U kєshti” (“at home”). It
has a spacious patio with a large fireplace. The second room is called “Odaya”
(“chamber”). The household eats and sleeps here. The family members sleep on
the floor or on a wooden “odєr”, a bed with straw bedding and covered with a
colorful blanket. It is common for a whole family of 7-8 (5-6 children and their
mother and father) to sleep on a single wide bed, wrapped in a large wool or
hempen cherga (a course blanket). If a daughter gets married, another bed is
crafted. After getting married, the bride goes to live in the home of the groom.
The third room is the odaiche (store room), where household items and food
products are kept.
The household consists of the family with 5-6 children and the families of
the married sons, who remain in their parents’ home and work on the family
farm. The sons usually leave the familial home only after the death of their
father, but even then many sons continue to live communally. For this reason the
households (family farms) in the village are large.

Chapter Two
Founding of the village of German
������
As to when the village was founded, there is no information – no monuments, anecdotes, or even legends.
The village existed during the Crusades in the eleventh�������������������
���������������������������
century�����������
,����������
and also
when��������������
Ottoman rule �������������������������������������������������������������
began in
�������������������������������������������������������
the fifteenth century�������������������������������
. Thus t�����������������������
he village was founded
long before Bulgaria ������������������������������������������������������������
fell under
�������������������������������������������������������
Ottoman rule. This is evident from the following
written documents:
According������������
to���������
Ishirkov(5), retreating ���������������������������������������
c��������������������������������������
rusader knights passed through
���������������
�������
German�
and Sofia as they continued their mission���������������
following
��������������
the� battle��������������������
��������������������������
at�����������������
Ihtiman S�������
��������
traits
(Izlyadi Dervent����
, 12th centur�������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
y������������������������������������������������
)�����������������������������������������������
.����������������������������������������������
A large detachment of
��������������������������
�����������������������
Bulgarians cavalry ����
had�
joined the Crusaders.
According to the book “Turkish �����������������������������������
S����������������������������������
ources on Bulgarian ��������������
H�������������
istory�������
, vol. ���
V” ��������
(Sofia:
B������������������������������������������������������������������������������
ulgarian ���������������������������������������������������������������������
A��������������������������������������������������������������������
cademy of ����������������������������������������������������������
S���������������������������������������������������������
ciences, ������������������������������������������������
1964, ������������������������������������������
pages 219
������������������������������������
and 343)������������������������
, the
����������������������
lists of soldiers
drawn up by the Turks during the 16
��th and
������
17
��th centur����
ies� make
������������������
reference to�
soldiers from the villages Kazichene, Lozen, German, Kokalyane and Bistri�����
ts���
a.
T��������
he same book
��������������������������������������������������������������������������
states���������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
that����������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
during the first third of the fifteenth century, “�������
in�����
the�
����
region of Sofia, the village of Yormen [German] has 4 houses and an income of
259 timars.”� ��������
(�������
p������
. 162)
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Chapter Three
Origins of the Name
As with the founding of the village of German, there is also a total lack of
written evidence or monuments regarding its name.
According to historians such as K. Irechek (“Travels in Bulgaria”, p. 615),
I. Ivanov (“Travels in Northern Macedonia”, p. 81), and Dr. I.Velkov, the name
German derives from the village’s proximity to the hot mineral springs located at
the southern end of the village.
The Thracian word germa corresponds in both sound and meaning to the
Slavic word goresht (hot). Therefore the explanation of the above-mentioned
scholars seems very plausible to me.(6)
And indeed, a hot spring has existed on the south side of the village as far
back as anyone can remember. It was well-known to the residents of German
and of the surrounding villages, who came to it to wash, bathe and soak
grєstnitsi (hemp strands). This hot spring is now at the bottom of the man-made
Pancharevo reservoir, but spring water is brought up with pumps and piped into
the mineral baths in the village of Pancharevo.

Chapter Four
Lifestyle
Before the liberation, and after the liberation until around 1920, the way of
life in the village was the following:
Dwellings
Houses were made with a stone foundation, wooden beams and wattle,
plastered inside and out with mud (chakma), and roofed with Turkish tiles, or
later with tsigli (ceramic tiles). The houses had two or three separate spaces:
odaya, u kєshti, and odaiche. In the odaya (main room), the family members
slept, ate, worked and welcomed guests. For heating and cooking, a stove was
placed in the odaya, and the space was lighted by pine wood and gas lamps.
Meals were served on a paraliya, a low round table with four legs, or on a
smaller paraliyche with three legs, around which the family sat on low threelegged chairs. The family slept on an odєr, a bed made of wooden logs or
beams that were placed on a wooden frame and covered by straw bedding or
by a thick blanket.
U kєshti, usually the largest room, had a fireplace with a chain and hook.
This was where food was cooked, water heated for various needs, etc.
The odaiche (a closet or store-room) held clothing and food products.
Bread was made in noshtovi, racks carved out of wood or made of boards,
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and baked in a podnitsa (pan) or oven. In these ovens 10-15 samuna, loaves of
bread each weighing 2-3 kg, were baked at the same time, providing bread for
a whole week. The flames in the oven and under the podnitsa were fueled with
straw and twigs.
Household items
These consisted of the most essential items of the simplest type and quality.
Bowls and spoons were made of wood, tin and iron. The bowls were stored on a
politsa (shelf) in the odaya room, spoons on the lєzhichnik (spoon holder) near
the politsa.
Almost every house had the following:
Metal pots. Every house had several of these uncovered pots for various
needs and of different sizes, including a peratnik (pot for laundry or painting)
with a 30-40 liter capacity; a mesatnik (for kneading dough) holding about 15
liters; polished pots for carrying water; pots for kachamak (grits or hominy from
corn flour) and other pots, some polished, others blackened (from use over a
fire).
Trays and copper saucepans for baking and cooking various meals, and
sadzhak, a metal frame with three legs on which pots and pans were set over
the fire.
Accessories for kneading bread: krєg (circle) a round wooden board
for rolling the dough with a wooden rolling stick; mesalye, a linen or hempen
cloth to wrap the dough and bread; ostruzhka, an iron or wooden scraper for
scraping of dough and cut dough; podnitsa, a circular ceramic pan for baking
bread, pies, and other baked meals.
Vrєshnik: an iron lid used to cover the podnitsa.
Mashi – metal tongs for placing and removing the lid from the podnitsa.
Zhelyazna lopatka: a flat iron spade for turning over and pulling bread
from the oven;
Dєska: a wooden board on which dough and baked bread are placed;
Sakuli: large hemp sacks for corn to be taken to the watermill for grinding,
and for storage of flour;
Kosh-sandak: a basket-box to store extra flour during the winter, when the
watermills were not in operation;
Kvasnik: a dough bowl in which the kvasetsa (sour yeast dough) was aged
until the next time bread was made;
Kovcheg: a large, coffin-like wooden trunk with a lid, in which was placed
clothes that were not worn every day;
Katsi, kacheta, delvi: Wooden vats, tubs, lidded containers - for cabbage,
pickled vegetables, cheese, etc..
All of these items are kept in the odaiche (closet) or in the zimnik (winter
cellar).
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FOOD
The food was simple and natural. It consisted of bread, hominy, dressing,
soup, milk, yoghurt, cheese, cabbage, peppers, tomatoes, carrots, etc. – all of
the above either freshly picked or conserved through pickling – pork meat and
fat, lamb for the celebration of St. Georgi (May 6th), ram meat for other special
occasions (dobri dni, literally “good days”) – holidays, weddings, baptisms, etc
Bread was made from flour and wheat ground at the watermill. Before the
grain was ground, it was sifted, first coarsely, then finely, and from around 1910
the two siftings were done at the same time with a cylinder. For bread that was
intended for everyday use, the flour was mixed with full grain, but for bread
baked for guests or special occasions, fine-grained flour was used.
The flour was kneaded in with kvasets, the leftover, soured dough from
the previous time bread was kneaded. The bread in those days was often sour,
coarse, black, odorous, or not sufficiently baked, and because it stayed out for a
week and more, it was also often stale and moldy.
Cooked dishes. The ordinary meal each day was usually soup made with
ripe beans, kompir (potatoes), bulgur, rice, to which hot peppers, onions, and
leafy greens such as kiseletz (sorrel), shtafinyak (dock) were added. Flour
fried with pork fat or olive oil was used to thicken the soup. Sunflower oil
[to this day the most popular type of cooking oil in Bulgaria] was not known
until around World War 1. Cooked dishes and soups with meat were prepared
only when the pigs were slaughtered at Bozhich (the Shop word for Koleda
(Christmas)). For St. George’s Day a lamb was slaughtered, but not before it
was taken to the church and the priest recited a prayer for it. For significant
occasions such as baptisms and funerals, ram meat was served.
Sirene (white cheese of the “feta” type) was made from sheep milk and
was cured with salt in tubs over a long period of time, usually during winter.
From fresh cheese a product was made called byal mєzh (literally “white man”),
similar to kashkaval (Bulgarian yellow cheese), but made with thick krokmach
milk (ovcharnik, milk from the shepherd) in the autumn.
In preparation for the winter, cabbage and other raw vegetables were
pickled, and conserves were made from various fruits and vegetables, including
peppers, wild pears, and sloes.
Each year nearly every house fattened a pig to be slaughtered on Bozhich.
The excess meat was salted in tubs for the winter and the slanina (bacon) was
rationed for the entire year. In the autumn people usually started drying and
curing meats from goats and sheep to make pastєrma (dried meat).
Shepherds and other pastors, plowman, mowers and other workers in
the field usually carried dried bread, sharena sol (literally “colored salt”, a
blending of different herbs and seasonings), and onion or cheese in their bag.
Only harvesters had cooked meals at ruchok (breakfast, around 9AM) and
at lunchtime (around 1PM), and in the evening they were also given rakiya
(Bulgarian grape or plum brandy).
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CLOTHING
From the end of the period of Ottoman rule (1878) and after the Liberation,
until around the time of the Balkan War (1913), the manner of dress remained
about the same.
Men’s Clothing. The underwear consisted solely of a koshulya (type
of long shirt), which served as both lower and upper garment and had a high
collar and sleeves. It was homemade from fabric of hemp and scrub, with a
cotton lining and hempen outer layer. The collar and cuffs were sewn from
cotton fabric and decorated with embroidered folk designs or with colorful
beads. The fronts of these jackets were closed with wire clasps.
Cheshir�
ѓ (trousers). These were usually stitched by hand from homemade
white balo (pure wool material). The cheshir�������������������
ѓ������������������
were tailored to be
����������������
tight around
the legs; its sedlo (saddle) was held up at the waist with a gashtnik (a leather
belt), which among the unmarried males was decorated with yellow buttons.
The gashtnik was wrapped around one thigh and the end held in an iron hook.
The older lads had kolchatsi – patches of the same fabric, sewn onto the knees
of the cheshir���������������������������������������������������
ѓ��������������������������������������������������
. Kolchatsi were decorated with stitching in folk ��������������
motifs. Underwear were not worn.
Ment���
ѓ��. This was a short collarless garment with short sleeves (to the elbows) that was worn over the koshulya. It was sewn from white wool that had
been dyed blue. The blue ment���������������������������������������������
ѓ��������������������������������������������
of the unmarried lads was hemmed with various folk motifs using white cotton thread.
Doramche. Another short upper garment, the doramche had neither collar
nor sleeves, and was worn over the ment������������������������������������
ѓ�����������������������������������
. It was sewn and decorated in the
same manner as the ment���
ѓ��, but
���������������������������������������������������
differed from it in that it had no sleeves and
the lower end, and was sharply flared around the waist.
Aba (something like an overcoat). Sewn from homemade wool of natural
black color, with sleeves, collarless, reaching to below the knees. This was worn
during the winter as an outer garment.
Yapandzhak. This was a cloak-like covering garment with a hood, without
sleeves. It was thrown over the shoulders in cold, rainy, or windy weather. It
was usually sewn in stripes from naturally-colored white and black wool. Oftentimes it was sewn only from these colors. It is worn to this day by shepherds.
Bashlєk (hood). This was a separate hood, made from wool. It was worn
over a hat for protection from cold and rain when not wearing a yapandzhak.
Kozhuh (leather coat). There were three kinds of coats: short kozhuh with
sleeves, short sleeveless kozhuh, and a long kozhuh with sleeves. All were sewn
from tanned sheep and lamb leather. A short kozhuh was worn over the ment���
ѓ��.
The long sleeve model was usually worn by older men instead of an aba.
Kapa (leather cap). This was fashioned from black (natural or dyed) lamb
leather with the woolen side facing out. Those of the younger (unmarried)
lads were tapered, and the rest were flat. During the period of Ottoman rule a
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podkapnik made of thin red cloth was always worn under the kapa.
Opintsi and navushta. Opintsi were a type of moccasin made from pig,
cow, or bull leather, with leather or hempen laces. First woolen socks were put
on, and over them navushta, a white woolen leg covering, was wrapped up to
the knees. Over the navushta, the laces were a tied in a cross-crossing pattern.
Kondure (leather shoes). These were high shoes that were worn with
striped wool socks on holidays.
Poyas (cummerbund). Woven from blue woolen yarn, about 15-20 cm wide
and decorated with plaid patterns in white and red. It was wrapped around the
waist over the koshulya. It was fastened at the end with a metal clasp.
Women’s clothing and dress (nosii)
Women’s clothing was made from household fabrics and materials.
Koshulya (undershirt). Made of hempen cloth or scrub, it was like the
men’s koshulya, only longer. At the bottom, a skirt made of cotton fabric was
sewn on. Also of cotton fabric were the sleeves, collar and cuffs, which were
decorated with folk embroidery. The sleeves of the koshulyi worn by brides
and adult women were fully embroidered with folk stitching and were called
svilenitsi. Finally, cotton or silk lace was sewn onto the sleeves and skirt.
Sukno. This was a fairly low-cut dress without sleeves or collar. The ends
and edges of the sukno were hemmed with white cotton thread, as was the
male mente. It was made from blue dyed wool.
Kozhuh (leather coat). Similarly to the men’s sleeveless kozhuh, it was
usually sewn from lamb leather. Unlike the men’s models, which had wide front
lapels and were fastened in the front, the women’s kozhuh had no lapels and
was fastened in the back, where it gathered at the waist.
Manta. This was a store-bought fabric topcoat with a lining filled with
cotton batting. They were worn over the sukno during the winter. There were
manti with and without sleeves. Men also wore sleeved manti.
Kolan-poyas. Women wore narrow belts made of handwoven colorful cotton. They���������������������������������������
were����������������������������������
��������������������������������������
worn�����������������������������
���������������������������������
at��������������������������
����������������������������
the����������������������
�������������������������
waist����������������
���������������������
over�����������
���������������
the�������
����������
sukno�
������.
Litak. After World War I women began to wear these during the warm seasons instead of the sukno. Like the sukno, the litak also did not have collar or
sleeves, but it was lower cut. It was made from thinner wool material and was
always dyed black. Folk motifs were embroidered on the bust, shoulders, and
skirts with colored cotton and silk thread and beads. The litak was worn until
about September 9, 1944.
Fakel. This was a cotton kerchief that women wore on their heads, tying
two of the corners at the back. A married woman would wear a fakel with a
crest that pulled the fakel high above the head. Unmarried girls did not wear
them. Women did not wear under shirts and pants.
All women and girls wore their hair long and braided it in the back in long
rows. At the end of the “tail” they braided in long strings of old silver coins. In
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their hair the girls and women put various flowers and feathers.
Chapratsi i kovan kolan (buckles and metal belt). These were the silver and
nickel decorations that the girls and women were at the waist on their poyas.
The chapratsi were worn only in front, while the kovan kolan – made from small
silver rings attached to the belt – was wrapped around the entire waist.
Grivni, obetsi, prєsteni (bracelets, earrings, rings). These decorations
were made in very crude style from silver, nickel, or other metal with various
engravings and were worn by most girls and married women.
Zaprezhka-futa. An apron sewn from colorful cotton or wool cloth,
embroidered with various stitching patterns.
Kondure. These were leather shoes with higher heels than the men’s type.
They were worn on dobri dni. At home and work women wore opintsi. Unlike
men’s opintsi, in the women’s model the leather was gathered at the toes and
the laces were at the back.
Chorapi (socks). Like the men, the women wore socks knitted from
handmade wool yarn in various colors. Women’s socks were longer than men’s,
reaching the knees, where they were tied with a knitted string.
This traditional clothing was worn throughout the Turkish occupation, as can
be seen from the descriptions of several eyewitnesses who traveled through
Bulgaria and the Sofia valley. In 1530 Venedikt Kurepeshich from Slovenia
described the traditional dress that was then being worn in the Sofia valley – it
was the same as that described above.
All clothing, blankets and coverings were made and washed at home
by women. The materials used were primarily wool, hemp, and cotton. The
freshly-shorn wool, after it was washed, was processed by hand to make it
ready for use. The purest wool was reserved for fabric, and the rougher wool
was used to knit socks. Cannibis (hemp) was gathered into small bunches,
which were soaked in tubs of hot water around the mineral water spring at
the Pancharevo mineral bath. After they dried, the inner thread was separated
from the stems, and hand-combed into rough material for clothes, rugs, etc.
In German, and throughout the Sofia valley, cotton was not produced. For this
reason cotton yarns were purchased at the market “in the city” (Sofia). Weaving
was done on a wooden razboy (a weaving stand) 2 meters long and about 1 m
wide. (The resulting fabrics had the same dimensions.)
Length was measured with a laket (literally “elbow,” a wooden stick as long
as one’s arm from the shoulder to the end of the middle finger). The laket was
divided into pedi (spans) and prєsti (fingers). Later another measuring device,
arshin (an iron measuring stick, 75 cm in length) was “imported” from Sofia.
Cloth was bleached by boiling it in bran and sun-drying it repeatedly, until
it was white. Colored fabrics were woven from dyed yarn. Fabrics were dyed in
the peratnik (metal washing pot) by dissolving the dye in the juice of pickled
cabbages or in lye. Clothes were sewn from the resulting fabrics using cotton or
hempen thread. Women made undergarments themselves. The upper garments
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were entrusted to tailors, who worked at their employer’s home, sleeping and
eating there and staying until everything had been sewn. These live-in tailors
brought with them scissors, needles, thimble, measuring sticks, fasteners.
Coats were made by kyurchii (furriers). They tanned lamb and sheep skins
in a shtava (tanning solution) made from bran and salt, grating them with a kosa
(a special knife) until they became clean and white.

Chapter Five
Occupations
AGRICULTURE
After the liberation of Bulgaria from Ottoman rule, the main occupations of
the villagers continued to be farming and raising cattle. These occupations were
fruitful thanks in part to the semi-mountainous character of the village land.
As I mentioned earlier, half of the land is flat fertile fields, and the other half is
mountainous, with beautiful pastures, meadows and forests.
After the liberation until around 1910, the fields were farmed with primitive
agricultural implements – wooden plows, wooden carts pulled by oxen, and
harrow, sickle, and scythe. Everything was done by hand, with the help of oxen
and horses. The crops were wheat, rye, and mixtures of wheat and rye, barley
and oats, and all were harvested manually with sickles. The wisps of grain were
tied into sheaves with rope made from rye grain. The sheaves were tightened
with wooden stakes, and groups of 14 sheaves each were arranged on the field
until the harvest was finished.
Each family brought their sheaves to their yard and stacked them in big piles
for threshing. Up to 150 sheaves were arranged around the stozher, a wooden
pole with a metal ring for attaching rope. 2 or 3 horses were tied to the stozher
and circled it until the rope was completely wrapped around it. Then the horses
were guided in the opposite direction. The threshing continued until the grain
was separated from the chaff. The grain was then poured into a basket or stored
in a hambar (granary), and the chaff was stored in the plevnik (barn). The basket
was made of plaited rods, plastered inside and out with mud. The hambar was
a newer type of building, constructed of corner columns and boards to ventilate
the grain. The top was covered with tiles. Inside it was divided into several
separate areas, for wheat, barley, oats. Only a few acres of each farm were
devoted to corn because this crop wore out the fields. The corn was not shed,
but rather was peeled and woven into wreaths that were dried out under eaves.
The cornstalks were tied into sheaves that were stacked in piles called listnitsi
to dry out. The listnitsi were covered with oak branches from the forest, and
the dried leaves served as food for the farm animals. The fields were worked
according to a two-year sowing cycle. In so-called “fallow” fields where wheat
had been harvested and the wheat stubble was left to be reworked the following
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summer, and manure from sheep dung was worked into the soil three times. That
autumn, these fields were sowed with wheat and barley. Corn and oats were also
sown in fallow soil that had been turned under and fertilized with manure.
The villagers made most of their farm implements entirely from wood. Some
parts of the kola (oxen-drawn cart) and the iron tools were made by the local
blacksmith. Therefore, each farmer had his necessary tools and implements:
axes to cut wood and dried plants; adze, saw, drills, clip, file, chisel, etc.
CATTLE-BREEDING
The semi-mountainous character of the village land made it possible to
successfully breed animals. Each farm had two oxen that were harnessed for the
cart and plow, 1-2 cows for milk and meat, 1-2 horse to ride and for threshing, 1015 sheep, 1-2 pigs, 10-15 chicken. These farm animals could be well cared for and
fed on 80-100 acres of land. Around 1900 the village had about 80 pairs of oxen,
150 head of cattle, and 1,500 sheep.
Cattle-breeding was not widespread. Animal production was low. In the
summer the animals grazed in the forest and fields, and in winter they ate straw
and hay in pens and stables at home. Oxen, cows and horses were usually fed
straw or a mixure of straw and hay. Once a week they were given bєrkano, a
straw mush with boiled, salted water sprinkled with bran.
When the cattle grazed in the forest summer, they were watched over by
the village cow-herder, who was paid by the head for the year. Each evening the
cow-herder brought only the doyni (milk-cows) back into the village, leaving the
rest of the herd to spend the night in the forest in a special obor (a sheltered,
fenced-in pen).
Sheep were raised in another type of obor, and lambs were separated from
the sheep in the yagnishtarnik (a separate fenced-in area of the obor). Sheep
were feeding on hay and dry leaves, on listnik (a “feed” of oats or barley), and
on wheat screenings. Lambs were fed initially with boiled corn meal mush and
later with a boiled wheat or corn mix. When the lambs were ready for slaughter,
the female lambs were kept as domazlєk (at home, to give birth the following
season), and the rest of the sheep were sold to butchers in Sofia.
During the summer the sheep grazed in forest pastures and meadow, and
after the crops were harvested they grazed on stєrnishta (grain stubble) in
the fields. After St. George’s Day (May 6) the main shepherds in the village
would group together their flocks into 10 to 15 bachiyii (large flocks), with 23 shepherds for each bachiya. They took the bachiya to a fallow field, where
it stayed until the field had been completely covered with dung. Then they
went on to another field. On the fields the shepherds gathered the sheep in
an obor with woven wood screens, which they would move every 3 or 4 days.
Shepherds slept outdoors, and kept their belongings locked in a wooden hut.
Other villagers who had fewer than 20 sheep entrusted them to the shepherds,
who would graze and milk them. The milk to which these villagers were
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entitled was given once or several times, coagulated into cheese.
The sheep were milked three times a day – morning, noon and evening. The
milk was strained using a tsedilka (strainer) and poured into a big bucket, where
it was allowed to coagulate using yeast obtained from the stomachs of lambs.
It was strained for a few hours, then cut into butsi (large cubes), salted, and
arranged in small kegs. Many of the shepherds took cheese in the tsedilka every
morning to the markets in Sofia, selling it fresh and returning to the pasture or
bachiya by lunchtime to milk the sheep. A shepherd who made and delivered
cheese was known as a bach.
Such was agriculture and cattle-breeding until after World War I, when
a dairy was opened in the village. At first it was run by private traders, and
later by the agricultural cooperative. The villagers brought their milk fresh to
the dairy, where better-quality cheese was made from it, and the work of the
shepherds declined. Around 1940 the village had about 2000 sheep and about
80 purebred dairy cows.
After the war agriculture also developed rapidly. Agricultural machinery
– including mechanical plows, harvesters, and threshers – was introduced,
orchards were planted, and vegetable gardens were developed.
In 1948 the state agricultural cooperative (TKZS – Trudovo kooperativo
zemedelstvo stopanstvo) was formed and took over all of the farms. The farmers
gave all of their land, livestock and equipment to the cooperative. Initially,
farmers received rent for their land and remuneration in kind for their labor. After
1959 rent was not paid, and payment for work was made in cash.
TRADE
Trade in the village, both before the Liberation and following it until the
present day, has been minimal. The proximity of the village to the big city
did not allow trade to develop. Farmers took their surplus production to sell
in the largest Sofia farmer’s market, which took place each Friday. From there
they bought the goods they needed. They sold flour, beans, onions, squash,
watermelon, cabbage, cheese, butter, eggs, etc., and they bought salt, sugar, gas
(for lighting), rice, corn, saws, axes, etc.
The village had 4 or 5 krєchmi (taverns) that sold wine and rakiya (brandy).
Each krєchma also had a bakalnichka where it sold essential groceries – gas,
salt, sugar, matches, etc. Such krєchmi were run by Mitash Nedkov, Dodo
Nedkov, Stoyan Shopov, Pesho Tomov, Yanko Miralaiski, Iliya Velev, Stefan
Dyulgerski.
In 1923 a credit cooperative was formed. It opened a consumer’s store which
lasted until around 1939, when it was closed due to poor business. This trade
situation continued until 1947, when all businesses were nationalized and all of
the krєchmi and shops were closed.
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TRADESMEN
There were only a few tradesmen in the village. There was a blacksmith,
a farrier, a wheelwright, a carpenter and 3 or 4 tailors. For many years these
trades were practiced by the following: blacksmiths, farriers – the Gypsy Sulyo
(Syuleyman), Hristo Ivanov, and Vasil Tsvetanov Shopov; wheelwrights Stanoya
Dzhankov and Toto Burziya; carpenters Alexander Lofodinov, Yanko Tsekov,
Georgi Stoichkov; tailors Vasil Dyulgerski, Yordan Manov and Yordan Tsekov. The
tailors did not have their own shops, working instead in their customer’s homes.

Chapter Six
ADMINISTRATIVE STRUCTURE
After the liberation of Bulgaria in 1878, the Principality of Bulgaria was
divided into counties, districts, and municipalities. Groups of small villages
formed constituent municipalities. Until 1912 German was part of the
Gorubliansko municipality, and thereafter, of the Pancharevo municipality. These
constituent municipalities were governed by a mayor and a municipal council.
For many years the Pancharevo municipality had a 12-member municipal council,
with 5 councilors from German, 4 from Pancharevo, and 3 from Kokalyane. The
mayor was elected by the municipal council, and was chosen from among the
councilors representing the largest constituent villages - Pancharevo, German or
Kokalyane. The remaining constituent villages were governed by deputy mayors.
The following municipal councilors from German were elected to the post of
mayors of the Pancharevo municipality: Todor Il. Krєmbatliyski (circa 1907, 1908,
1919) Yanko Stoilov Miralaiski (1915, 1916, 1917 and 1918), Dimiter Aleksov (19231924), Stoine Grozdanov Dzhonev (1922-1923).

Chapter Seven
P����������������������
olitical organizations until������������������
�����������������������
September
�����������������
9������
,�����
1944
����
After the liberation, during the ratification of the Tєrnovo Constitution, two
main parties were formed: the Liberal Party led St. Stambolov, Dimiter Stambolov, Petko Slaveikov and others, and the Conservative Party led by T. Todorov, K.
Stoilov and others. New parties continued to be established, and in 1899, when
the Agrarian Union (Bєlgarski naroden zemedelski siyuz (BZNS)) was founded,
the following parties were in existence in Bulgaria: Narodnyatsi, Radical-Liberals,
Democrats, Social Democrats, Radicals, Socialists and the Agrarians (BZNS).
For a long time these parties had local organizations only in cities and
in some of the large villages. In the smaller villages, these parties had only
supporters who lobbied for them at the polling sites during elections. These
local supporters were elected municipal councilors and mayors on behalf of their
parties. The first such local representative of the Democratic Party (then led by
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Alexander Malinov) in German was Todor Ilchov Krєmbatliyski, the mayor of the
Pancharevo Municipality on behalf of the Democratic Party in 1906-1908.
In the village of German the first political organization to develop a local
office was the Agrarian Union (BZNS). After the party’s founding on December
27, 1899, the Agrarians began to organize Zemedelski druzhbi (Agrarian clubs) in
all of the villages. These clubs brought organized activities to the villages, such as
regular Sunday governance meetings dealing with agricultural issues and political
education, and raised the general level of sophistication among the villagers.
According to Dobre Mladenov, such an Agrarian club was established in
German in 1913 by Yordan Andreev, Dobre Mladenov, Yordan Tsekov, Yanko
Stoilov, Simo Krєmbatliyski and others. In the 1914 municipal elections, the
Agrarians took part and received a large majority, and German Agrarian Union
member Yanko Stoilov was selected as Mayor of the Pancharevo Municipality.
But when war was declared in 1915, Yanko Stoilov quietly changed his party
association, allying himself with the Radoslavov party to avoid being sent to the
front.
After the war, the local Agrarian club was revived in 1918 by Yordan Andreev,
Yordan Tsekov, Georgi Dzhankov, Tsvetan Dzhankov, Traiko Dzhonev, Vucho
Dzhonev, Peter Prodanov Dzhonev, Stoimen Leventov, Stoyan Leventov, Georgi
Leventov, Stoil K. Leventov, Spas Gyumishev, Stanoya P. Stefanov, Iliya Magerski,
Iliya Velev, Georgi Stoichkov, Iliya Stoichkov, Velik Tsvetanov, and others. At
first the organization was not very active, and there was no educated person
available to handle the administrative tasks until in 1919 Georgi Petrov, newlyappointed teacher in German and the writer of these lines, became a member
as well as secretary and treasurer of the local organization, seeing it as a a good
resource for his extra-curricular cultural and educational work in the village.
When I became a teacher in German on September 1, 1919, the village was
buried in poverty, ignorance and darkness. Its houses were small and shabby, its
streets muddy and uneven. Lacking a water system and fountains, the villagers
drank water from the Iskєr river. The cheshmichka, a little fountain in the gorge
above the village, provided drinking water only for a few nearby houses. The
school was housed in a shabby one-story building that had been used during the
Turkish occupation as a pub and later as the Turkish Konak. It was converted into
a school following the liberation. In 1919, 40 years after liberation, the building
continued as a school, at which one teacher taught four groups of students.
In the village there was no community center or other public organizations.
There were three krєchmi (taverns) that governed public life. The local deputy
mayor had no office. Visitors sought him out at his house or in the tavern.
It was in these circumstances that the Agrarian club and the writer of these
lines had to start out. There was much work ahead of us. In this work we also
had help from the leaders of the then-ruling Agrarian Party, with its chairman
Alexander Stamboliyski and members Ts. Tserkovski, R. Daskalov, P. D. Petkov,
St. Omarchevski, Radulov, Torlakov, Duparinov and others.
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The government led by the Agrarian Union did not look after their party
interests as the other parties did, but rather fought for the welfare, culture,
and education of the entire nation. Among the most pressing tasks were to
implement a zoning plan for the village (it had been drafted back in 1910 but no
further action had been taken), to create a permanent water pipeline from the
nearby spring above the village, to build a new school and community center,
and to establish an agricultural cooperative.
Most of these tasks were accomplished, but the monarchic-fascist coup
of June 6, 1923 halted the progress. Agrarian club secretary Georgi Petrov and
club members P. Grozdanov, V. Shopov and D. Dimitrov were arrested and
imprisoned in Sofia.

Chapter Eight
Nationality and religion
All��������������������������������������������������������������������������
of the�������������������������������������������������������������������
residents of
��������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
German are of Bulgarian nationality,�����������������
and are���������
Eastern
Orthodox Christians� by
��������������������������������������������������������������
faith������������������������������������������������������
. The�������������������������������������������������
re a���������������������������������������������
re no other nationalities or�����������������
�������������������
religions among�
������
the village���������������������������������������������������������������������
’s residents���������������������������������������������������������
.��������������������������������������������������������
During�������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
the period of�����������������������������������
Ottoman rule����������������������
, personal freedom in
professing religious ���������������������
faith ���������������
was������������
especially �����������������������������������������
zealously guarded������������������������
, and the
������������������
Turks did not
try to interfer���������������
e in religious matters.����������������
������������������������
The Bulgarians ��������������������������������
made use of this situation,�����
and
����
the church became
���������������������������������������������������������������
a�������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
center of
�����������������������������������������������
educational, cultural and political event���
s��.
To strengthen the
������������������������������������������������������������������
religious
��������������������������������������������������������������
feelings �������������������������������������������
and the people’s sense ��������������������
of religious��������
grounding,�������������������������������������������������������������������������������
customs holidays and traditions were established, gather����������������������
ing�������������������
together
������������������
not
���������
only
the inhabitants of German�
������� but��������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
also���������������������������������������������
the inhabitants of��������������������������
the����������������������
surrounding villages.
Each year on May 9, the name’s day of Sveti Nikolai Letni – the patron saint
of the German church – was celebrated with great ceremony. For this celebration relatives and guests from the surrounding villages arrived, and the young
had their own festivities with music, folk dances, and other entertainments.
All were welcome to the kurban, a�� meal����������
��������������
with
���������
the ��������������������������
meat of ������������������
cow, sheep, lamb��,
and other animals provided for sacrificing by������������
the
�����������
church
������� ��������������������
board and other ����
village donors����������������������
����������������������������
, and cooked����������
in large ����������������������������������
boilers in the churchyard���������
.��������
In the ����������
morning a
group of men went from house to house ������������������������������������
to����������������������������������
collect �������������������������
offering�����������������
s for the church
– flour, wheat, beans, onion���������������������������
s��������������������������
, eggs, pepper oil, lard, butter,
��������������������������
etc.��������������
A������������
�������������
ny����������
products
that remain����������������������������������������������������
ed��������������������������������������������������
after the ���������������������������������������
kurban ceremony
��������������������������������
were sold and with the money
�����������
wine
was bought. ��������������������������������������������������������������
T�������������������������������������������������������������
he wine was then placed on the common table for everybody to
drink.����������������������
While����������������
the kurban was
���� ��������������������������
being prepared,�����������
t���������
����������
he churh ����������������������
bell was r������������
u�����������
ng and the
whole village gathered in the church,�������������
each
������������
family bringing
�������������������������
their
����������������
house�����
hold� �������
bread,
dishes,�����������������������������������������������������������������������������
cups,�����������������������������������������������������������������������
and eating������������������������������������������������������������
utensils���������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
. The priest performed the special
������������������������
����������������
service���������
for�����
St.
Nikola, cutting ������������
the offered ������
bread �����������������������������������������������
before the food
������������������������������������
and wine were
����������������������
given out��������
to the
people. The fun continued until the evening.
RELIGIOUS HOLIDAYS AND CUSTOMS
CHRISTMAS (ROZHDESTVO HRISTOVO (KOLEDA, BOZHICH)), celebrated on
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the 25th, 26th, and 27th of December. This holiday is connected with the pagan
holiday for the birth of the sun, which in turn is related to the astronomical cycle
of the sun. On December 22 the sun changes direction from south to north,
and the daily hours of sunlight stop decreasing and begin to increase: the sun is
born. The Church also calls Christ Sl������������������
є�����������������
ntse na pravdata �������������������
(The Sun of Truth).
BЄDNI VECHER (Christmas Eve). The day before Koleda is called b�����
є����
dni
vecher because on this day the prophecy came true and Jesus Christ was born.
On this day in each household special fresh breads were kneaded in different
shapes and baked in podnitsi. The following breads were prepared: vechernik
or b�����
є����
dnik, a large loaf, on which were arranged figures made of dough, including sheep, crosses, straw, etc.; loaf with kєsmeti (fortune tickets), a large loaf
into which were mixed coins and symbols for various farm animals to bring
good luck and health to them; and kolach (gevrek, bagel-like breads), one for
each family member. A dinner of sarmi (rice and onions wrapped in cabbage
leaves), oshaf (punch with dried fruits), fasul (beans), and tikvenik (pumpkin
pastry) was served on a special cloth that was placed over the straw floor of the
odaya. Besides the dishes prepared during the day, sweet warm rakiya, wine,
and walnuts were also served. A glove filled with grain was placed under the
straw floor, and the following morning the grain was given to the chickens as a
symbol of fertility. Before the evening meal began, the host recited a prayer and
burned incense over the food and throughout the house and farm buildings.
After these rituals everyone sat on the floor around the food, and nobody got
up until everything was eaten, so that the hens would not abandon their eggs
before they were ready to hatch. The hot rakiya was then served and the host
distributed the pieces of the loaf with k������������������������������������
є�����������������������������������
smeti. Everyone rushed to discover
their “luck” hidden in the bread. After dinner everyone slept on the straw. If
the weather on b�����������
є����������
dni vecher was cloudy, it was believed that there would be
bumper crops of grain and honey. Before sunrise in the morning the straw was
placed around all of the fruit trees, so they would be more fertile in the coming year. The remaining straw was burned, because as long as the fire lasted,
hail would not fall. During my life, koledari (maskers) never went around German at Christmas. It is supposed that a local priest forbid this custom because it
seemed like begging. However, survakari (bringers of good luck and health) did
go around at New Year’s.
STEFANOV DEN (Day of Stefan, the third day of Christmas). On this
day the men went with loaves to worship at the German Monastery in the early
evening, either walking or on horseback. They were ceremoniously welcomed
by the abbot who led the service, then they ate dinner, spent the night, and after lunch the next day went back to the village, where they were met by ritual
ringing of the church bells. They gave offerings of money, grain, lambs, and
chickens to the monastery.
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VASILOV DEN (Day of St. VASIL – NEW YEAR). In the early morning on this
day (January 1), shouts of “Surva godina, vesela godina! Zhivo, zdravo dogodina,
dogodina do amina!” (May the year be healthy, may the year be happy! Alive
and well until next year, until the final “amen”!)�����������������������������
Groups
����������������������������
of 4-6 children went
around from house to house and, with a survachka – a decorated stick fashioned from a branch of the cornel tree – they performed the New Year’s blessing
on all of the family members so that they would be healthy like the survachka.
In return the children were given belts, bread, pork meat, walnuts, dried plums,
money, etc. One of the children was the survakar, who slapped every member
of the family on the back with the survachka, saying, “Surva godina, vesela godina!” and collecting gifts of money. Another of the children was the machka
(cat), who collected the meat in a bag. A third child, the magare (donkey),
collected the belts and pieces of bread. The fourth carried a bunch of cornel
twigs and gave a twig to each household. After the adventure had finished, the
presents were divided evenly among the members of the group. In the evening
the young girls dunked their rings into a polished kotel (metal pot) in the village square danced the horo, singing Vasiliya pr������������
є�����������
sten topi, Vasiliya
��������� malai
������ mome.
������
(�������������������������
Vasilka dunked her ring, Vasilka
�������������������������
the little girl.)
One of the girls put the rings into the pot, then covered the pot with a white
kerchief and gave the pot to another girl – one who was well-loved by both her
mother and father – who placed it under a bush in the garden.
In the morning the girls took out the rings with another ring dance song:
“Koya e moma chestita pr��������������������������������������
є�������������������������������������
stena da i izleze u tova selo German,
mari tunka Vasilio, izvadi pr����������������
є���������������
sten, devoiko.”
(Which girl is lucky enough to marry here in the village of German,
hey pretty Vasilka, take out the ring, maiden.)
The couplet was repeated until all of the girls had taken their rings out of the
pot. On the evening of Vasilov den the housewives made banitsa with meat from
the head and legs of pigs, boiling the meat and making broth from the water.
Mr���������
є��������
sni dni (Mr��������
�����������
є�������
snitsi (Dirty
�������������
Days)): the days from Christmas until
Epiphany (January 6). It was believed that evil spirits raged during this period.
Nobody ventured outside between dinnertime and the first rooster crows the
following morning. Young mothers were especially cautious because it was
thought that the evil spirits would carry off their babies. During this period meat
was consumed every day, even on Wednesday and Friday (traditionally “meatless” days), but no weddings were scheduled.
MESNITSI (Meat days): the days between Christmas and Mesni pokladi
(Zagovezni (Lent)), when meat was eaten daily.
BOGOYAVLENIE AND IVANOVDEN (EPIPHANY (Jan. 6) and DAY OF IVAN
(Jan. 7). During the night of January 6, the priest left a cross in water. It was
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believed that if the cross froze, the people and livestock would be healthy during the year, but if it did not, there would be sickness and among them. On the
morning of Bogoyavlenie, after a worship service at the church, the priest and
all of the worshippers with their metal clappers, gonfalons, and icons went to
the river Isk���������������������������������������������������
є��������������������������������������������������
r at the warm spring, where they took part in the velik vodosvet
(great water blessing). After the vodosvet the priest threw the cross into the
river, and a group of young men jumped into the cold water, each trying to get
to the cross first. Whoever grabbed it carried the cross to the priest, who kissed
it before each worshipper did the same while the priest sprinkled water on their
foreheads with a cluster of basil. The youths who had jumped into the river now
dived back in several times for health, then hurried home. After another blessing
the priest led the group back to the church. Along the way, other villagers met
the procession. Some kissed the cross, and the priest blessed them with holy
water for health.
BABIN DEN (Jan. 8). This is the current Day of Maternity Helpers. On this day
respects were paid in gratitude to the babi (singular: baba, older woman, literally
granny) who gave first aid to new mothers. During and following the Turkish occupation until about 1920 there were no midwives in the village. This work was
done by the babi. In every village there was a baba who was considered especially competent to serve as a midwife, and she would be called upon to babuva
(assist during childbirth). In German there was the famous Baba Velika, who was
the wife of the local priest Anton Petrov (grandfather of the artist Vasil Stoilov).
She celebrated this holiday every year with much fanfare, gathering at her house
all of the mothers who had given birth the previous year. She entertained them,
fed them, and they partied all day long to the sounds of music. The mothers
brought her gifts such as towels, soaps, kerchiefs, socks, and shirts. They also
brought loaves of bread, roasted chicken, and large quantities of wine and rakiya.
SVETI TRIFON ZAREZAN (St. Trifon Zarezan, Feb. 14): the holiday of the
vine-growers. The custom on this day was to prune the grapevines. In contrast to
the wine-producing villages, where they celebrated this holiday very ceremoniously, in German it was observed with less ceremony. But the following legend
about St. Trifon was well-known: early in the morning on this day, the Virgin
Mary went to church to receive a cleansing prayer following the birth of her son
Jesus Christ. Along the way she met St. Trifon, who was on his way to the vineyards. He remarked that her legs were very pale. Mary went to Trifon’s mother
and told her to take a kerchief to him so he could bind his nose, which she said
he had cut while pruning the vines. His mother went to the vineyards with the
kerchief, explaining why Mary had sent her. He laughed and said: “How could I
have cut my nose when I am cutting downward, not upward, like this.” And as
he waved the pruning knife to show the improper cutting method, he accidentally cut his nose. This was his punishment for having offended the Mother of God.
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MESNI POKLADI (ZAGOVEZNI (LENT)): about one month before Velikden
(Easter). From this day until Easter meat is not eaten. The last meal with meat
and banitsa was prepared, and everything was eaten, so that animal fat was
not left over. On this holiday is was the custom for the children to go out in the
evening carrying homemade torches – oratnitsi, long sticks of hazel wood with
a forked end, where straw was placed and later set alight. They went to a hill
overlooking the village and started a fire using straw and other materials. The
participating children lit their oratnitsi and waved them to make the flames shoot
higher and last longer. It was believed that as far as the flame reached, hail would
not fall. During this oratuvane, they would say: “Orata, kopata, dai mi, dedo,
momata, da ti ne zapalya bradata.” (Plow, dig, give me, dedo [older man, literally
grandfather], your daughter, and I won’t set your beard on fire.) After the straw
was burned, they threw away the torches rather than taking them home, because
it was thought that they would bring fleas into the house. As they discarded
the oratnitsi they said: “Haide, b���������������������
є��������������������
lhite da otidat pri mladite
�������� bulki,
������� za
���������������
da ne spyat
mnogo.” (Let the fleas go to the new brides, so they won’t sleep too much.)
SIRNITSA (SIRNI ZAGOVEZNI). For the week after Mesni pokladi, cheese,
eggs, milk and milk products were eaten, but not meat. From Wednesday to
Sunday, forgiveness was asked of all close relatives, friends, and of anyone with
whom there had been quarrels during the previous year. This was done with
the following ceremony: the one asking for forgiveness kissed the hand of the
one from whom forgiveness was being asked three times, saying: “Proshtavai,
proshtavai, proshtavai” (Forgive, forgive, forgive), and the other answered: “I ti
proshtavai, neka Gospod milostiv da proshtava” (And you forgive, let merciful God forgive), and they toasted each other with rakiya. This is how godsons
and godfathers forgave, how daughters-in-law and mothers-in-law forgave. For
the father and mother of the bride, the bride and groom visited them with a
loaf of bread and presents: socks, towels, apples, banitsa, and boiled eggs. On
Sunday they cooked everything without meat, made banitsa, fried eggs, made
pastries and bought halva with walnuts. In the evening the children participated
in oratuvane as they did for mesni pokladi (Lent). After dinner it was time for
amka-l����
є���
tsa. They tied a hemp string to the ceiling and attached in succession
halva, an egg, a slice of banitsa. Then the string was set in motion, and as it
swung, two people at a time, one from each side, tried to catch the item in their
mouths, without touching it with their hands. After everyone had their turn, the
uneaten item was divided up for everyone to share for health. The string was
finally burned as they called out the names of the family members. It was said
that the person for whom the string burned longer would live longer, and that
the person for whom the flame went out earlier would not live as long.
VELIKI POSTI (GREAT [LENTEN] FAST): from Sirni pokladi until Velikden (Easter). During this time meat, eggs, milk, and milk products were not eaten. Fish
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was eaten only on Blagovets. During the first and last weeks of Veliki posti some
people practiced “ednonicha” or “trimira,” eating nothing and drinking only
water for one or for three days, in order to komkat (make the Communion) on
Todorovden (Day of Todor) or at Easter.
CHIST PONEDELNIK. After Sirni zagovesni on Monday all food left over from
the previous evening were given to the farm animals or were thrown away. All
dishes were washed, and all clothes and towels were washed to purify them,
ridding them of grease�.
TODOROVDEN (DAY OF TODOR) (KONSKI VELIKDEN (EASTER OF THE
HORSES)): the Saturday following Sirni zagovezni. On the Friday evening before
Todorovden the women boiled corn and went with it to church. Upon leaving
church they kicked each other in order for the horses to be healthy and strong.
In the morning the young men raced with horses. This was a type of exhibition
of the well-raised horses and a folk horse competition.
KRUSTOPOKLONNA NEDELYA I SREDOPOSTNITSA (CROSS-WORSHIPPING
SUNDAY AND MID-LENT). The third Sunday of Lent was called Kr�������������
є������������
stopoklonna
nedelya. In church the priest distributed zdravets for health. The following
Wednesday Sredopostnitsa, the middle of the Lenten fast, was celebrated. On
this day the women did not work.
SVETI 40 MUCHENITSI-MLADENTSI (SAINT 40 YOUNG MARTYRS): celebrated on the first day of spring, when the women did not work, and the seeds
were prepared for planting flowers, vegetables, fruit, etc.
LAZAROV DEN (LAZARITSA, DAY OF LAZAR): the Saturday two weeks before Easter. During the day the lazarki – young girls, dressed in new clothes and
decorated with colorful artificial tulips and koyla (head decorations made from
plants) – went through the village singing songs at each house and gathering
presents, eggs, and money. They went in groups of six girls. Two pairs of two
girls sang songs while another known as the shetalka danced a special horo
and waved a cloth. At every house they sang a special song for each member of
the family:
For a girl they said, “Chiyo e tova momiche, koeto prez pleta nadnicha. Na
t�����
є����
nko belo
�������������������������������������
koshulche i na aleno fustanche.”
For a boy: “Chernooko ergenche na pulager sedeshe,
		
Yabuka si meteshe, malka moma l��������
є�������
zheshe,
		
Priidi, mome, pristupi, da ti dam yabuka.”
For the lady of the house:
		
“Zaspala Sveta Nedelya na Sveta Petka v skuta.
		
Sveta ya Petka b����������������������������������
є���������������������������������
deshe – ya stani, stani, Nedelyo,
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		�����������������������������
Dneska e praznik, ne spi se.”
For the man of the house:
		
“Dimitriya vino pie pod ubavo Bozhur d�����
є����
rvo,
		
Doletea dva g�������������������������������
є������������������������������
l�����������������������������
є����������������������������
ba nakatsnaya Bozhur d������
є�����
rvo.
		
Dimitriya ishe k����������������������������
є���������������������������
she, ishe k����������������
є���������������
she dva g������
є�����
l����
є���
ba.
		
Ne r������������������������������������������
є�����������������������������������������
sete ruino vino, ne ronete Bozhur d������
є�����
rvo.”
A shetalka placed a cloth on the shoulder of the person for whom they sang.
When the song was finished, that person returned the cloth with coins wrapped
in it as a present.
BLAGOVETS – BLAGOVESHTENIE (DAY OF THE GOOD NEWS): March 25.
On the evening before Blagovets, the children went around the yard to all of
the out-buildings, hitting metal objects against each other so that they rang and
shouting many times: “Byagaite, zmii i gushteri, utre e Blagovets” (Go away,
snakes and lizards, tomorrow is Blagovets). During the day, according to the
Evangels, the Angel of God announced to the Virgin Mary that she would give
birth to Jesus Christ, which meant the “savior.” Christ was born on December 25,
exactly 9 months after Blagovets. On the morning of Blagovets, the yards were
cleaned and the trash burned. Above the fire corn kernels were popped so that
the bread would be white like the popcorn (pukanki).
TSVETNITSA – VRUBNITSA (PALM SUNDAY): the Sunday before Easter. In
church the priest gave out willow branches to represent the olive branches that
greeted Jesus Christ in Jerusalem.
VELIKI CHETVURUK (GOOD THURSDAY): the Thursday before Easter. In the
early morning the boiled eggs were painted and the cheeks of the children were
marked with a red egg so that the eggs were white and red.
DULGA SUBOTA (LONG SATURDAY): the Saturday before Easter. On this day
the final preparations for the Easter celebration were made: bread was kneaded
to make kolak and kokalnitsi. Kolak was a large round loaf, at the center of
which were placed two eggs – one red and one white – and the kokalnik was
a small bread with one egg in the middle. A kokalnik was made for each family member. On Easter Saturday kopriva (nettles) or another meatless dish was
cooked. Hemp seeds were planted so that they would grow long like the Long
Saturday.
VELIKDEN – VUZKRESENIE HRISTOVO (EASTER –
������������������
RESURRECTION
����������������
OF
CHRIST)���������������
. This���������
�������������
was�����
��������
the�
���� most�������������������������
�����������������������������
important���������������
������������������������
holiday�������
��������������
after�
������ Rozhdestvo���������
Hristovo
��������
(Christmas). It was celebrated for three days. Everyone wore the new clothes
they had prepared for Easter. They cooked wonderful meals, desserts, with red
eggs, milk, etc. The eggs had been painted red on Good Thursday, to represent
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the blood of Jesus Christ, who had been crucified on that day. From� ���������
Velikden�
until� V������������������
є�����������������
znesenie���������
Hristovo
�������� (40 days�������������������������������������������
�����������������������������������������������
), people����������������������������������
����������������������������������������
greeted��������������������������
���������������������������������
each���������������������
�������������������������
other���������������
��������������������
with����������
��������������
“��������
Hristos�
Vozkrese��” (�����������������
������������������
Christ�����������
is��������
����������
Risen��
�������) instead������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
of���������������������������������������������
�����������������������������������������������
“�������������������������������������������
dobro��������������������������������������
utro���������������������������������
�������������������������������������
,” “�����������������������������
dob��������������������������
є�������������������������
r������������������������
den��������������������
�����������������������
,” “����������������
dobra�����������
sreshta���
����������
,”
(�����
good� morning�����������������
������������������������
, good�����������
���������������
day�������
����������
, good�
����� meeting��
���������) and����������������������������������
�������������������������������������
other����������������������������
���������������������������������
salutations����������������
���������������������������
, and�����������
��������������
the�������
����������
other�
������
person������������������������������
answered���������������������
�����������������������������
“�������������������
Voistinu�����������
vozkrese��
����������” (He
��������������������������������������������
is indeed risen). During these 40 days,
no oxen were used to pull the carts on Thursdays to prevent hailstorms.
PRAZNA NEDELYA (literally EMPTY SUNDAY): the week following Easter. It
was so called because nobody worked during this week, and the Sunday was
called “razturna nedelya” because on this day the Easter celebrations finished.
GERGYOVDEN (DAY OF GEORGI). On April 23 or May 6, each household
made a kurban, slaughtering a lamb in honor of Saint Georgi. Before the slaughter, the lamb was taken to the church so that the priest could recite a prayer for
it. A wreath of flowers was placed on the lamb’s neck, and a candle was lit on
its horns. Unlike in other villages, where the cooked lamb was taken to church
so the priest could take the shoulder meat, in German the lamb was taken alive
and a tax was paid in money.
The blood of the slaughtered lamb was buried in the ground or was thrown
into the Isk�������������������������������
є������������������������������
r river, so that it would not be
����������������������������������������
trod upon and to prevent hailstorms.
Early in the morning before sunrise, the young went to the banks of the Isk���
є��r
and to the fields to collect willow branches, flowers, and ears of grain. To bring
good health, they hung the willow branches on their garden gates and above
the doors of all of the out-buildings, and for the kurban they made wreathes
from the flowers and grain ears. The shepherds took the flocks out at night so
that the grazing and milking could be completed before sunrise. They put a
wreath on the neck of the first sheep they milked.
It was believed that wherever money lay buried in the ground, a fire would
burn during the night before Gergyovden. Treasure hunters stayed up all night
to see where such a spontaneous fire would burn. Either during the same night
or on the following evening, they went to that spot to dig up the treasure.
SVETI DUH I SVETA TROITSA (HOLY SPIRIT AND HOLY TRINITY): 50 days
after Easter. It was believed that from Velikden until Sveti Duh, the spirits of the
dead were free and roamed near their homes and around the village, and that
on this day Saint Peter took them to Onya svyat (the other world). On Sveti Duh
walnut leaves were taken to the church, where they were used as a floor covering so that the spirits could be hidden.
ENYOVDEN (DAY OF ENYOV): June 11 or 24. On this day the first ripened
grain was reaped. Each farmer went around his grain fields, and from the fields
where the grain was the most ripe, cut 2 or 3 handfuls, made a cross from the
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wisps and took it to his granary so that the granary would be full of grain at
harvest time. Some magicians who wanted to reap the grain from others’ fields,
would go there before sunrise, undress, walk around the field with a sickle, saying: “Come, grain, to my field!” Older women who cured themselves with herbs
would boil them before sunrise in order for the cure to have the desired effect.
GORESHTNITSI (literally HOT DAYS): July 17, 18, and 19. The women did not
work on these days because it was believed that if they worked, there would be
frequent lightning and fires through the year. It was also believed that if it was
not hot on the Goreshtinitsi, the following winter would be very cold.
PREOBRAZHENIE (TRANSFIGURATION): August 6. It was thought that on
this day summer turned into autumn. No grapes were eaten until this day, when
grapes were taken to the church and, following a prayer, distributed to the people to bring health and fertility.
GOLYAMA BOGORODITSA (ASSUMPTION OF THE VIRGIN MARY): August
15. On this day bread was taken to the church so that a prayer would be given
for health. Inhabitants of German attended the gathering at the Dragalevski
Monastery.
SVETI SIMEON: September 1. The autumn sowing began on this day, when
seed was taken to the fields. First a quantity of grain was taken to church, where
the priest read a fertility prayer. Before the farmers set off for the fields, incense
was burned before the harnessed oxen, and a red rooster was killed so that the
grain would be red. Bunches of basil were tied to the plowman, the horns of the
oxen, and to the handle of the plow.
The plowman went to the field and his wife cooked the rooster and kneaded
two loaves of bread, one for the plowman, and the other for the oxen. After she
prepared everything, she changed into clean clothes so to have clean (pure)
grain, put the rooster’s feathers in a bag and the loaves in another, and carried
them together with the meal to the field for lunch at around 10AM. When she
arrived, the plowman stopped the plow and oxen at that point on the furrow.
The wife scattered the rooster feathers on the furrow around the oxen, then
broke one of the loaves and gave it to the oxen.
The plowman then continued plowing along the furrow, burying the feathers. At the end of the field he unharnessed the oxen and gave them food. He
and his wife ate the other loaf and the dish with rooster meat for lunch. All of
this was done to bring health and fertility.
MALKA BOGORODITSA (SMALL ASSUMPTION OF THE VIRGIN MARY):
September 8. On this day the gathering at the German Monastery took place.
The majority of the citizens of German attended.
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KRUSTOVDEN (Sept. 14), PETKOVDEN (Oct. 14), DIMITROVDEN (Oct. 26),
ARHANGELOVDEN (Nov. 8), and SVETI NIKOLA (NIKULDEN, Dec. 6). These
holidays were well-celebrated as name’s days. Kolivo (specially prepared grain),
loaves of bread, kolak, kvasenik, and corn were taken to the church. Ribnik
(salted carp with rice and leeks) was always served on the day of Sveti Nikola.
Many invited the priest to perform a consecration.
EDREI, ANDREEVDEN: November 30. It was believed that from this day each
succeeding day lengthened by one corn kernel. Corn, grain, and beans were
boiled in order that the kernels would be large.

Chapter Nine
Customs and B������
�������
eliefs
MARRIAGE
The young men in the village of German got married after they finished
their military service (at around the age of 20). They married girls primarily from
German and the nearby villages. Usually the parents chose the girl, and often
the boy did not know her. There were three steps in choosing the bride:
The boy’s mother, accompanied by a close relative, went to the girl’s home
to see her and to ask her parents whether they would give her to be married
to the boy. If the girl and her parents agreed, the girl gave nishan (a kerchief,
girdle, glove, or some other item) and it was arranged when the boy’s parents
should go to agree upon the prido (the amount which the boy’s parents had to
pay to the girl’s parents in exchange for the care and skills that they had given
her, to cover bridal preparations, or to morally compensate the girl’s parents for
the loss of a helper at home).
On the appointed day the parents, accompanied by some of their relatives,
went to the girl’s home, where food was laid out and the negotiations for the
prido began. If an agreement was not reached, the boy’s parents returned the
nishan and the discussion ceased, but this happened very rarely. If an agreement
was reached, the girl’s father took the nishan back together with the money
that the boy’s father had put there during the negotiations. The girl kissed the
hands of all of the relatives present. The future father-in-law and his children
exchanged kisses on the hands, a loaf of bread brought by the boy’s parents
was broken, and the eating and drinking began. Then the boy’s relative returned
home, leaving the girl to prepare the cheiza (dowry).
Always when the boy’s relatives went to the girl’s home, they brought a loaf
of bread and rakiya for “nazdravitsa” (toasting for health). All of these negotiations took place in the absence of the future groom.
Engagement (godezha, betrothal) and wedding��– these
�����������������������
usually happened
simultaneously, but sometimes on separate days.
For the engagement the boy’s father invited all of his relatives and close
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friends, and often the entire village, to go for the girl and the dowry. Often as
many as 30 or 40 carts would go to such a betrothal. When the godezhnitsi
(betrothal party) arrived at the girl’s home, boys with iron spikes stood at the
gate and did not let the godezhnitsi enter until the father-in-law gave the
“otkup” (“ransom”). After this ceremony the the party entered the yard, where
the girl’s parents met them and invited them into the house.
At the table the bride-to-be treated everyone to rakiya����������������������
as
���������������������
they in turn gave
her money which she collected for herself. When this finished, kisses on the
hand were exchanged, the bread was broken, and the eating and drinking began.
During this time all of the bridal gifts were hung on ropes and displayed in
the yard, so that everyone could see that the girl was industrious, and the young
danced the horo to live music. After the eating was done, the bride distributed
presents to everyone and any remaining presents were placed in a box, specially
made for this purpose, that was loaded onto a cart and guarded by the brothers
of the future groom. Before the box was loaded onto the cart, the brother of the
bride sat on it and would not get up until the bride’s father-in-law gave an otkup.
After this ceremony the girl got on another cart with her future father- and
mother-in-law, while the other guests returned to their carts and left. Two
ut���������
є��������
rchnitsi (“runners,” young men on horseback) went ahead of the procession,
racing each other to see who would get to the groom’s house first to announce
that the bride was on her way. A kerchief was tied to the horse of the winning
ut�������
є������
rchnik, who immediately returned to the betrothal procession to report that
he had announced their impending arrival at the groom’s house.
The future groom did not attend the betrothal. When the betrothal party
returned they helped him get ready for the venchavka (wedding). They gave
him a shave in the yard, with his sister holding a sieve for the hair to fall into,
and his brother holding a cloth to wipe his face off with afterwards. Meanwhile
they sang songs :
“Nikola brichat berbere,
sestra mu sito d��������
є�������
rzheshe
da mu kosite ne padat,
a brat mu kurpa d������������
є�����������
rzheshe...”
The hair was put away to be used as a cure and to prevent magic from being
done with it.
When the party arrived at the groom’s house, the bride went inside, walking
over a long rug specially woven for the occasion. She was given�����
two
���� �����������
bundles of
raw wool and two large loaves to carry in under her arms������������������������
, and�������������������
����������������������
in����������������
������������������
her������������
���������������
hands������
�����������
, two�
����
jugs������������������������������������
with�������������������������������
�����������������������������������
water�������������������������
������������������������������
so����������������������
������������������������
that�����������������
���������������������
the�������������
����������������
house�������
������������
would�
������ be��������
����������
always
������� be
����������������������������
full���������������������
. Before
�������������������
she stepped
over the threshold, the bride set down the jugs.
They gave her butter, which she spread over the four sides of the door so
that things would go smoothly, po med i maslo (like honey and butter). She
put bread and wool in the kneading trough. They gave her a sieve to sift flour,
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so that she would always have something to sift.
Following these ceremonies, the bride and groom went to the venchavka at
the church.�������������������������������������������������������������
Both
������������������������������������������������������������
wore white socks turned inside out in order to prevent ������
magic
spells from affecting them. A veiled “prochelnik” (forehead wreath) was placed
on the bride’s head. On the way to the church the maid of honor led the groom,
and the best man led the bride. Close behind the groom was his sister, who
walked in his footsteps to protect him from magic spells.
If on the way to the church, or inside the church, they were met by another new bride, they covered the bride so that they would not be able to work
magic. If one of them looked at the other through her wedding ring, the second
would not have happiness.
At the church they placed a kerchief on the floor before the table. It was said
that whomever of the newly-weds first stepped on the kerchief would command the family.
At the wedding ceremony the best man held the wreaths above the heads
of the newly-weds, crossed them with the wreaths before placing them on their
heads. If during the crossing the wreaths hit each other, it was said that the
newly-weds would fight.
Bread, honey, and grass of wine were placed on the table. After completing
the venchavka the priest cut pieces from the bread, dipped them in honey, and
gave them to the bride and groom. Then he gave them each a swallow of wine.
After the congratulatory greetings and the newly-weds were ready to leave, the
priest swung the chandelier above their heads so that they would one day be
surrounded by their children.
On leaving the church, the maid of honor threw grain, candies, coins, and
other items over the heads of the newly-weds so that they would have everything. When they returned after the venchavka, the father- and mother-in-law
met them at the door of the house and gave them wine, and the bride sifted
grain outside the door in order to be able to give birth when the time came. The
groom’s brother climbed up to the roof of the house, cut pieces of the kolak that
the bride had carried under her belt at the church and threw them down, saying:
“Seku, seku” (Cut, cut). The others asked “Kakvo sechesh?” and he answered,
“Seka nevyas” (I am cutting out the evil spirit), throwing down the pieces into
the bride’s apron to protect her from evil spirits.
After these ceremonies finished, the guests went inside and sat down for
the meal. The best man placed the candles from the venchavka in a glass of
wine, then gave them to the bride. Samun bread with apples protruding from
it was placed before the best man. This was the best man’s bahcha (orchard).
A plate of fried chicken and an apple was passed around, and the guests stuck
coins in the apple. After the meal was over, the bride kissed everyone’s hand,
treated the guests to wine and gave them presents, and the guests gave her
money and other gifts. The fun of the first day continued until the end of the
day. Live music was played and the young people danced the horo.
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Towards the end of the day the best man was escorted to his home with
music. The local guests also went home until the next day, when they would
come again and the bride’s parents and relatives would also be present. The
guests from other villages stayed the night. When it got dark, the newly-weds
were led to the nevestarnik (bridal chamber) or to the basement. The�������
party�
������
died�������������������������������������������������������������������������
down��������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������
. Silence
������������������������������������������������������������������
prevailed. After an hour or two the quiet was interrupted
again as the groom emerged from the nevestarnik and fired 2 or 3 shots with a
rifle or revolver. The music started up and the guests joined in a horo in the yard
around the fire which illuminated the bride’s shirt and the the patch of blood on
it. The guests helped themselves to hot rakiya.
After the horo, the guests went to the best man’s house to show him the
bloody shirt and treat him to rakiya. If it turned out that the bride was not a virgin, this ceremony was not performed, and the unstained shirt returned to the
bride’s parents. In some cases the bride was returned along with the shirt because she had been disgraced.
The wedding continued for 2 or 3 days. The second day began with the
washing of the guests. The bride watered them down and gave them a gift
of money, and they presented her with a new, round prochelnik. (On the first
day the prochelnik stood up straight on the forehead.) Then two of the groom’s
brothers went on horseback to the home of the bride’s parents, to invite them
for a visit with rakiya. After about half an hour, the groom and the local factotum
also went to the home of the bride’s parents. They went in a carriage, delivering
to the in-laws a young ram with its back painted red. After the bride’s parents
had hosted the newly-weds and the groom’s brothers, they got ready to go in
the carriage to the groom’s house. Together with them many of the bride’s relatives also went in carriages. When her parents and their accompanying guests
arrive, the bride treated them to mild rakiya and on entering the house, they sat
down to a large meal with the best man and many other guests, relatives of the
groom. The fun started. The groom’s brothers went around serving hot rakiya
from krondiri (a ceramic container for this purpose). Then loaves were broken
and the eating began. The bride distributed presents, giving out shirts, socks,
and other items, and the guests gave her money and various household items
needed for the new family.
After�����������������������������������������������������������������������
the�������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
presents����������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
were�����������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
given�����������������������������������������������
����������������������������������������������������
out�������������������������������������������
����������������������������������������������
, all��������������������������������������
�����������������������������������������
of�����������������������������������
�������������������������������������
the�������������������������������
����������������������������������
guests������������������������
������������������������������
went�������������������
�����������������������
into��������������
������������������
the����������
�������������
yard�����
���������
and�
����
danced���a��� shareno�����
horo
���� (a “colorful” ring dance����������
in
���������
which both
��������������
families mixed)
�������
led by the bride, followed by the best man, the maid of honor, the groom’s parents, and then the other guests. The bride had to go around the ring three times.
After the shareno����������
horo�����
���������
the
���� bride
���������������������������������
was covered with a “torch” (actually
�����������������������
a kerchief).
The maid of honor removed the prochelnik, and the groom took off the veil with
a zheglo (an iron harness rod). He then patted the heads of the boys and girls
so that they too would marry. Finally the bride broke the prochelnik with the
zheglo and threw the pieces aside in two directions.
The bride was covered with the “torch” and everyone went to the village
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fountain, where they gave the bride two jugs of water. Three times she kicked
them over, let the water run out of them, and refilled them as the music played
and the young danced. On the way home the bride poured out some of the
water so that her life would flow kato voda (like water).�
At��������������������������������
the����������������������������
�������������������������������
threshold������������������
���������������������������
of���������������
�����������������
the�����������
��������������
house�����
����������
the�
���� bride���
��������
’��s� mother�������������������������
�������������������������������
-������������������������
in����������������������
-���������������������
law������������������
was��������������
�����������������
wrapped������
�������������
in���
�����a���
cloak�����������������������������������������������
and�������������������������������������������
����������������������������������������������
covered�����������������������������������
������������������������������������������
with������������������������������
����������������������������������
wood�������������������������
�����������������������������
to����������������������
������������������������
transform������������
���������������������
her��������
�����������
into���
�������a��� mechka (����������������
bear������������
). When�����
���������
the�
����
bride��������������
arrived������
�������������
, she�
���� began�������������������������������
������������������������������������
to����������������������������
������������������������������
throw����������������������
���������������������������
off������������������
���������������������
the��������������
�����������������
wood
�������������
and the bear
������������������������
rose up and roared
to scare her. The bride scattered all of the wood, unwrapped the bear, and her
mother-in-law emerged. The bride kissed her hand and gave her water, then
they all went inside. After returning from the fountain, the bride treated the
guests to water, and they gave her money and departed. The best man was escorted home with music.
There were cases where the girl’s parents did not agree with the match, and
the girl went to live with the boy to force their hand.
There were other cases where the girl did not want to marry, but the boy
liked her. In such instances the boy would forcefully kidnap her. Usually she
would stay, kissing the hands of the groom’s parents, because she would already
be considered a disgrace if she returned to her parents.
CHILDBIRTH
Childbirth took place at the home of the birthing mother, in the basement
or other closed space, with the assistance of a baba – an older, experienced
woman – from the house of the women giving birth, or from a neighboring
house. After giving birth the mother was placed near the fire on straw bedding.
Odorous materials such as bread crumbs and walnut shells from Christmas Eve,
incense, and garlic were placed in the fire in order to protect the mother from
various evil spirits.
The baba took the baby, cut its umbilical cord with a sickle and wrapped
it in hair from its mother’s head, then washed the baby in water enriched with
babina voda (baba’s water), in which live coals had been allowed to cool. With
a bunch of basil, the mother was sprinkled with this water to protect her from
magic spells.
The mother did not rise from bed until she had fully recovered from the
birth. During this time she was guarded so that she didn’t sleep, thus protecting
her from evil spirits that might come and take away her mother’s milk. After she
recovered, the mother rose and personally collected and carried away the straw,
washed herself, dressed in clean clothes, and lied down with the baby to nurse
it. If the milk didn’t come, another mother with a small child was called in to
give milk to the baby.
On the second day following birth, the mother invited her women neighbors
for a special loaf of bread. They brought her onions with salt so that she would
have milk. On the fortieth day the mother took the baby to church to receive its
first prayer from the priest.
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DEATH
All of German’s residents were pravoslavni (Orthodox) Christians and so all
were given the same last rites by the village priest at the graveyard. After a person died, his family bathed him, dressed him in clean clothes, and placed him
in a wooden coffin in the middle of the room he had lived in. Near his head incense and a plate filled with sand was placed as a holder for wax candles. Each
visitor lit a candle and inserted it into the sanded. Tradition required that the
deceased spend one night in his home. During the night someone stayed awake
with him at all times to ensure that a cat did not jump over the deceased and
turn him into a vampire.�
The funeral took place on the second day at around lunchtime. The priest came
to the home of the deceased, read a brief prayer, and the coffin was loaded into
a horse- or oxen-drawn cart and taken to the church. The priest led the procession with an incense-burner in his hand, singing the long version of “Sveti bozhe.” After him followed people carrying the cross and funeral wreathes of the
deceased, then the cart with the deceased, then his closest family members,
relatives, friends.
The procession went to the church for the opelo (funeral service), which
lasted about half an hour. When it finished everyone in turn bid farewell by bowing and kissing the hand of the deceased and his cross, which had been placed
in his hand. The family stood on the north side of the coffin. After them other
relatives and friends made their farewells, then expressed their condolences to
the family.
Following the opelo, the deceased was taken to the graveyard. After a short
prayer from the priest, the coffin was lowered into the grave and the gravediggers covered it. Each person present threw a handful of dirt into the grave, saying “Leka mu pr������
є�����
st!” (literally
�������������������������
“May the soil be
��������������������
light for him!”) Then
������������������
all of those
who were close to the deceased gave out boiled grain, desserts, etc.
These customs were also followed:
For making the coffin and digging the grave, measurements were made
with a rod that was then left in the grave. Also placed in the grave were various
items belonging to the deceased, such as smoking pipe, pouches with money,
mirrors, hairbrushes, etc. After the deceased was taken from his home, someone from outside the family remained to clean the house, throwing away the
broom together with the debris and closing the door upon leaving. At the place
where the deceased had lain, a nail was hammered into the floor and a stone
was placed there. A candle was lit on the stone and left to burn until the family
returned from the graveyard.
As the open coffin was lowered into the grave, the closest relatives and
friends moved away from the grave and turned to the west. At the opelo at the
church they had stood to the east across from the deceased, so that he could
see them for the last time before the farewells that took place following the
service.
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IN TIMES OF DROUGHT (VAIDUDUL)
When there was a persistent drought, the villagers performed the Vaidudul,
a prayer for rain. The young girls went through the village singing songs for rain:
“Vai dudul, vai dudul.
Dai, bozhe, d�����
є����
zhd.
Ot oracha na kopacha
vai dudul, vai dudul.
dai, bozhe, d������
є�����
zhd.”
With them they took an orphaned girl decorated with flowers, sprinking her
and themselves with water. If the priest was in the village, he led the procession with banners and sang prayers for rain. In the local homes, products were
gathered to make bread and meals that were then given out to bring rain.
IN TIMES OF HAILSTORMS
When a threatening storm cloud appeared and hail began to fall, a chair
was thrown into the yard with its legs up, and the carts were turned upside
down, wheels up, in order to turn back the cloud. The buried lamb’s blood from
Gergyovden was dug up, bells�������������������������������������������������
were
������������������������������������������������
rung, and the villagers shouted “Prez gora
Germane, prez gora Germane!” The bare bottom of a child was turned toward
the cloud with shouts of “Chisto dupe, chist oblak!” (Clean bottom, clean cloud!)
SUPERSTITIONS
ZEMLYATSI�������������
: March������
�����������
1-3. For
��������
the months
����������
of January,
��������� February,
���������������������
March, and
April, there was the following saying: “Sechko seche, Marta dere, April kozhi
dere,” by which the weather during these months was assessed. “Golyam
Sechko” (Great axe-man) referred to January, and “Malєk Sechko” to February.
The cold during these months cut like the sharp ax it was said to resemble.
The cold during March was assessed to be milder, so instead of cutting, it only
scratched: Marta dere. April was considered even milder, just scratching the
skin: kozhi dere.
About the change in weather during March and the power of the cold during Sechko, there was the following legend: “A goatherder, who just barely
survived the cold of Sechko, led her herd of goats to graze on the mountain.
When Marta (the month of March, personified in the feminine) arrived, the
goatherder declared: “We’re staying on the mountain! Marta is a woman and so
am I – no need for me to fear her.” She led her goats to a mountain meadow
to graze, lit a fire and put on a pot of beans to boil. This offended Marta, and
because the goatherder doubted Marta’s powers, Marta said to Sechko, “Let me
borrow three of your days so I can show this goatherder that I can cut like you.”
So Sechko gave Marta three days (March 1-3). Marta started up such a cruelly
cold blizzard that the goatherder and her goats froze on the mountain, and
even the pot froze on the fire.”
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VULCHATSI (CELEBRATION OF THE WOLVES): November 11-14 and 24-27.
The first V������
є�����
lchak fell on the day of Sveti Mina, and the last, the Kriv v������
є�����
lchak,
was around the same time as V���������������������
є��������������������
vedenie Bogorodichno. Nobody worked during these days because they believed that the wolves would do mischief to
whoever did work, by attacking his livestock or a member of his family.
POGANSHLYAK – (CELEBRATION OF THE MICE): Nov. 9 or 22. On this day
nobody worked in order to guard against mischief done by the pogantsi (mice)
during the year.
BAYANIYA. This was done as a cure for the sick, in the absence of other
medical aid. In most cases the baene (incantations of magic) was accompanied
by “the dropping of coals.”���
A
�� baba��������������������������������������������
������������������������������������������������
, who through tradition and dreamed visions
knew various prayers and spells, recited secret incantations soundlessly (only
moving her lips) as she dropped live coals into a pan of water, meanwhile making the signs of the cross. This baba – the bayachka – observed the coals, and
according to how they moved and arranged themselves, she predicted the outcome of the illness. She sprinkled the water on the sufferer, on his belongings,
and around his house to protect against evil spirits. The sufferer also drank from
this “holy water” as a medicine.
MAGII (MAGIC SPELLS). The people believed that many of the illnesses
were caused by magic spells. These spells were made by a vrazhalets (sorcerer) who knew how to do magic and also how to remove the spell.
GLEDACHKI. By “reading” cards, people’s hands, the coffee grounds left
over in their cups, and by other means, a gledachka (seer or fortune-teller) told
of a person’s past, present, and future.
The sufferers gave money for these cures, spells, and predictions, because
without payment they would not take effect. If the prophecies came to pass, or
the sick recovered their health, the sorcerers and magicians were given loads
of various gifts. It often happened that unscrupulous��������������������������
��������������������������������������
people took advantage of
others’ misery by passing themselves off as sorcerers and magicians with the
intention of robbing them. Aside
�������������������������������
from the above-mentioned ��������������������
beliefs, there were
many other superstitions, often connected with religion. Thus it was believed
that if a bad person or animal (a black cat, etc.) crossed one’s path, misfortune
would befall him or he would not accomplish the task at hand. After such an
encounter many travelers would return home and then begin their journey
anew. It was believed that the encounter was for good if the other person had
his hands full, and for bad if he was empty-handed. It was also believed, that
there were bad days of the week and bad dates of the month, on which it was
fatal to start a new task, and for this reason many people did not start new
work on Tuesday or on the 7th or 13th day of the month.
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APPENDIX 1. RESIDENTS OF GERMAN AROUND 1900
БРОЙ
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HEAD OF HOUSEHOLD

SONS

1.

Alekso Todorov

Atanas, Dimiter, and Bone

2.

Andreya Stoyanchov�

Yordan

3.

Anton��������
 �������
Deshkov

Todor

4.

Apostol Vùlchev

Yanko

5.

Bozhil����������
 ���������
Angelkov�

Stoimen��, Nikola������
������������
,�����
and� Georgi
������

6.

Bozhil Kostov Zehtinichki�

Velichko and��������
 �������
Andreya

7.

Bozhil Petrov���������
 ��������
Dodichki

Gùlabin

8.

Bon��ѓ�������
Donkov
������

Hristo

9.

Bon��ѓ ������
Petrov
������

Boncho��, Iliya�����������������������
����������������������������
, ���������������������
Alexander������������
, ����������
and�������
 ������
Stoyan

10.

Bon��ѓ �������
Yanchov
�������

Yordan, Stefan, Sotir, and Vene

11.

Vele Georgiev�

Mladen�����
 ����
and� Iliya�
������

12.

Vele��������
 �������
Dzhonev

13.

Velichko Godev�

Paun and Bogdan

14.

Gena Vatalina and sons-in-law Nikola
and Stoyan

-

15.

Georgi Angelkov�

Peter�������������
 ������������
(freeloader)

16.

Georgi��������
 �������
Donkov

Vasil and Todor

17.

Georgi����������������
 ���������������
Petrov���������
 ��������
Dzhokov�

Vlado��������������������
, ������������������
Alekso, and�������
 ������
Misho�

18.

Georgi��������
 �������
Sokolov

Hristo, Stoimen, and Traiko

19.

Georgi��������
 �������
Stoilov

Zdravko���������
, �������
Deyan��, Nikolai�����������
������������������
, ���������
and������
 �����
Vene�

20.

Georgi�������
 ������
Shopov

Traiko, Vasil, and Zdravko

21.

Gramadan Stefanov

Stoine

22.

Grozdan� G���������
����������
. �������
Dzhonev

Traiko, Ivan, Vuche, Peter, and Vasil

23.

Grozdan���������
 ��������
Deshkov

Stoil

24.

Dimiter� Genkov
������

-

25.

Dode Ilchov�

Stoimen, Mito, and Stoil

26.

Dodo Maistora

-

27.

Dodo� Nedkov
������

Georgi

28.

Ivan Stoyanov�

Yurdan�������������
, �����������
Vlado������
, ����
and� Georgi�
�������

29.

Ivancho������
 �����
Bonev

Kostadin (Dine) and Tsvetan

30.

Iliya���������������������
 ��������������������
Stoyanov������������
 �����������
Dyulgerski�

31.

Yoto��������������
 �������������
Vodenicharski

Vasil, Todor, Manol, Stefan, Yanko,
and Atanas
Iliya and Tsvetan

32.

Kole Leventov�

Stoil, Peter, and Dimiter

33.

Kotse Mitev

Pano

34.

Krustancho�������������������������������
 ������������������������������
Zayachki����������������������
 ���������������������
and������������������
 �����������������
son��������������
-�������������
in�����������
-����������
law�������
 ������
Mitko�

-

35.

Mano Ivanov

Iliya�������������
 ������������
and���������
 ��������
Stoimen�

36.

Mano������
 �����
Stoev

Yordan, Iliya, Vasil, and Bozhil

37.

Mile Zayachki

Stoil�����������
 ����������
and Yanko

38.

Mile Tonkov�

Mito��, Ivan��
������, Geno������������
����������������
, ����������
and�������
 ������
Yanko�

39.

Milen Kostov������������
 �����������
Zehtinichki

Traiko������������������������������������
, ����������������������������������
Zdravko���������������������������
, �������������������������
Bon����������������������
ѓ, �������������������
Boicho�������������
, �����������
and��������
 �������
Stefan�

40.

Mitash� ������
Nedkov

Traiko�����
 ����
and� Nedko�
������

41.

Mito Manchov and son-in-law Krùstan

-

42.

Mito�������
 ������
Toshov

Vasil and Peter

43.

Mihal Serselanov

Alekso

44.

Mihal Toykin and son-in-law Stoiko

-

45.

Mladen�����������
 ����������
Vuchkov���
 ��
Krùmbatliyski�

Naiden

46.

Mladen Lofodinov�

Alexander

47.

Mladen Serdarski

Dobre

48.

Nikola Apostolov

Yordan

49.

Nikola Kozarski �

Mitko and Rangel (Tosho)

50.

Nikolachko Lofodinov

Kosta��, Georgi�����������
�����������������
, ���������
and������
 �����
Toto�

51.

Petrun Pavlov �

Doichin and Yordan

52.

Peter Mladenov Tutev

Georgi����������������
, ��������������
Deyan���������
, �������
Doncho�

53.

Peter Stoyanov

Stefan��������������������
, ������������������
Stoyan������������
, ����������
and�������
 ������
Todor�

54.

Peter Todorinov

Yordan�������������������
, �����������������
Sando������������
, ����������
and�������
 ������
Sanko�

55.

Pesho Dzhonev

Stanoya��������������
 �������������
and����������
 ���������
Velichko�

56.

Pesho���������������������������
 ��������������������������
Minkin and son-in-law Bote

-

57.

Pesho����������
 ���������
Stanchev Ganyov
�������

Bon��ѓ�����������
and
����������
Stoyan

58.

Pesho Stefanov �

Stanoya����
, ��
Krùsto��������������
, ������������
and���������
 ��������
Dimiter�

59.

Pop Anton Petrov

Stoil the priest and Ivan

60.

Rangel Deshkov

-

61.

Spas Rangelov Tomov

62.

Spas Tserev

Daughter Elena, married to Boyan from
Pancharevo
Bozhil

63.

Stanko Todorov

Buden and Yanko

64.

Stanoya���������
 ��������
(Gatse) Gatsev
������

Mito

65.

Stanoya���������
 ��������
Dzhankov

Mladen, Kolyo, and Ivan

66.

Stanoya�������
 ������
Skobev

-
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67.

Stanoya�����������
 ����������
Stoyanchov

Mitko and Doncho

68.

Stanoya Tsenin

Stoimen

69.

Stefan Genkov

Yordan�����������
 ����������
and Boris

70.

Stefcho Todorinov

Stoimen�����������
 ����������
and Todor

71.

Stoil��������
 �������
Deshkov

Traiko

72.

Stoil���������
 ��������
Drenchov

Traiko�����
 ����
and Gyuro
������

73.

Stoil������������������
 �����������������
Kolev Miralaiski

Yanko

74.

Stoil���������
 ��������
Magerski

Naido��, Iliya������
�����������
, ����
and� Grigor�
�������

75.

Stoil��������������
 �������������
Petrov�������
(�����
Tiko�)

Daughter Gùlùbinka

76.

Stoimen� Godev
�����

Yordan�����������������
, ���������������
Eko������������
, ����������
and�������
 ������
Minyo�

77.

Stoimen������������
 �����������
Zehtinichki

Traiko

78.

Stoimen�������
 ������
Spasov

Spac����������������������
, ��������������������
Alexander�����������
, ���������
and������
 �����
Asen�

79.

Stoimen Stefanin

Stoimen, Branko and son-in-law Ivan

80.

Stoichko Gyumishov

Todor������������������������������
, ����������������������������
Dimiter���������������������
, �������������������
Petko��������������
, ������������
Bozhil������
, ����
and� Ivan�
�����

81.

Stoichko Mihailov

Stoine��, Georgi������
������������
, ����
and� Iliya�
������

82.

Stoine Stoilov

Tsvetan��������������������
, ������������������
Atanas������������
, ����������
and�������
 ������
Todor�

83.

Stoyan�������
 ������
Belyov

Traiko, Bozhil, and Vene

84.

Stoyan������
 �����
Tomov

Georgi and Peter

85.

Stoyan Shopov

Velko������������
 �����������
and��������
 �������
Blagoi�

86.

Stoyancho Dzhankov

Angel

87.

Stoyancho� Il����
������
. ��
Krùmbatliyski

Peter���������������������������
, �������������������������
Simo���������������������
, �������������������
Bozhil�������������
, �����������
and��������
 �������
Mladen�

88.

Stoyancho Serdarski

Todor��, Gyuro���������������������
��������������������������
, �������������������
Tashko�������������
, �����������
and��������
 �������
Mladen�

89.

Sulyo�����������������
(���������������
Syuleiman������
) ����
the� ������
gypsy�

Vait, Agush, and Milan

90.

Tano Shopov

Stoyan

91.

Tancho Ilov and son-in-law Stoil Velev

-

92.

Todor� ������
Il����
. ��
Krùmbatliyski�

Dimiter and Vasil

93.

-

94.

Todor���������������������������
 ��������������������������
Stoev���������������������
 ��������������������
and�����������������
 ����������������
son�������������
-������������
in����������
-���������
law������
 �����
Mito
and daughter Lenka
Toto���������
 ��������
(Bure) Bùrzov and daughter

95.

Toto����������
 ���������
Vitanov �

Tsvetan

96.

Toto Naskov

-

97.

Toshe���������
 ��������
Vuchkov�

Stanoi

98.

Hristo Deshkov�

-

99.

Hristo����������
 ���������
Dzhankov

Sotir (freeloader)

100.

Hristo Magerski

Sotir and Milan

101.

Hristo Pashov

Zdravko�����������
 ����������
and�������
 ������
Deyan�

-

-

103.

Tsvetan Il. Krùmbatliyski
and son-in-law Velin
Tsvetan Naskov

104.

Tsvetan Shopov

Vasil (freeloader)

105.

Tseko���������
 ��������
Vuchkov

Bozhil�������������������
 ������������������
Manov�������������
 ������������
(freeloader)

106.

Tseko� ������������������
Ivanchov����������
 ���������
Leventov�

Stoimen���������������������
, �������������������
Stoyan�������������
, �����������
Angel������
, ����
and� �������
Georgi�

107.

Tseko����������������
 ���������������
Mladenov�������
 ������
Tutev�

Yordan�����������
 ����������
and�������
 ������
Yanko�

102.

-

NOTES
By Associate Professor Peter G. Petrov
1. In 1990 the Community Center in German was renamed “St. Ivan Rilski.”
2. The author Georgi Petrov Mladenov died on December 17, 1988 at the
age of 93. He was the permanent teacher in German from 1919 until 1959 (40
years).
3. The village of German is situated mainly over the original flood terrace
of the river Iskєr and the remainder of the village over the contemporary flood
bank of the river.
4. The descriptions of the houses, families, and personages in the village refer to the period from the Liberation of Bulgaria from Turkish occupation (1878)
until September 9, 1944.
5. The author is referring to Prof. At. Ishirkov’s “Sofia during the Twelfth Century,” published by the Sofia Archeological Association in 1912.
6. The author’s assertion is confirmed by other, more recent researches. According to Prof. Georgi Mihailov in “The Thracians” (Sofia: Dєrzhavno voenno
izdatelstvo, 1972) the Thracian and old Slavic word “Geman” stems from the root
GER (gwher), meaning “hot” or “burning”, a hot and humid place, or hot and
humid weather. The same author writes that the village of German in the Sofia
district takes its name from the hot mineral baths located 1 km south of the village, now under the waters of the Pancharevo dam. The name of the Roman
village Germaneya, along the river Dzherman near present-day Sapareva Banya
in the Dupnitsa district, has a similar origin.
In “Bєlgarskata narodna pesen” (Sofia: Nauka i izkustvo, 1965, p. 39) Prof.
Tsv. Romanska describes the “German” custom, practiced in the village of Baurene (Vratsa region) and in other places in times of drought or of very rainy
weather. In case of drought the young girls would make a “Germancho,” a small
male pottery figure that was buried near a river, reservoir, well, or in the earth.
During the “funeral” the girls sang: “Umryal German ot susha, ta otiva na kisha”
(The Germancho died in the drought, so now the weather becomes wet). In
case of extremely wet weather the same thing was done, but the reverse was
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sung: “Umryal German ot kisha, ta otiva na susha” (The Germancho died during
wet weather, so now the weather becomes dry).
This custom confirms the assertion that the word “german” means “hot,”
“humid.” According to V. Ninov in “Mineralnite izvori v Sofia I sofiysko: Meditsina i fizkultura” (Sofia, 1979, p. 71), the mineral springs in Pancharevo and German were known to the Thracians, who named the village German after their
goddess Dzherman.
The Pancharevo mineral springs were later used by the Roman, as was
confirmed by the excavations in 1961-2. The Romans also had a settlement and
fortress on the plateau above the Pancharevo spa (in the Gradishte area). The
Turks also used the mineral springs. After the liberation, at the initiative of Prof.
Mollov, an investigation of the springs in 1895 revealed six Roman baths. In
1905 a bath was built at the springs. The present name of the village Pancharevo
was given by the Turks.
According to the legend told in 1943 by Sekula Georgiev, for many years a
priest in German, the village’s name was given by its residents in honor of the
Bulgarian Patriarch German, who was the head of the Orthodox Church during
the reign of Tsar Peter (927-968). The legend states that when Tsar Peter heard
of the deeds of the hermit Ivan Rilski, he sent a delegation led by Patriarch German. Both on the way there and on the way back, the delegation spent the night
at the village, christening it “German” after the patriarch.
Among the resident of the village, another legend is popular. It tells that the
name is derived from the devices used to melt iron ore, which were called “Germani.” During the 8th and 9th centuries iron was produced in the upper end of the
village and was traded to other settlements.

92

