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инастията на татарските ханове Гирай/Герай в Крим управлява Кримското ханство 

от 1427 г. до 1475/1478 г., когато то попада под зависимостта на Високата порта 

(Маринов 1936; ЦДИА, Ф. 199к, оп. 1, 2; Миятев 1958; Грозданова, Андреев 1995; 

Чолов 1996; Антонов 2004:43-50; Берова 2004/2005). За гарантиране на лоялност към 

официалната власт татарските принцове „султани” 2  са отвеждани на почетно заточение в  

пределите на Османската империя като за целта те получават земи и прилежащо население на 

островите Родос и  Лемнос, около Силиврия, Виза и Серес (Миятев 1958:290). Счита се, че на 

Балканите гирайските принцове най-напред се установяват основно в сегашна Югоизточна 

България (в района на Ямболско, Карнобатско, Сливенско), а след това и в областта Герлово 

(село Върбица) - през периода от средата на XVI до началото на XVII в. 3  Когато 

пътешественикът Евлия Челеби пътува из Ямболско, той оставя следните впечатления:  

„Извънредно богат с плячка град4 е. Ловът и ловните соколи са без граница и безчет, поради 

което предишните владетели са пазили тук всички кримски ханове и хански синове като залог и 

който се окаже в правото си да стане хан, правели го хан на Крим.......и стигнахме пътната 

станция в село Фъндъклии.5 Това село е от сто къщи, разположено на брега на река Тунджа. 

Има баня и джамия, над чиято врата стои следният надпис: „Джамия на Бахт Герай султан, син 

на Бехадър Герай хан, 1062 година6. Тук живеят няколко султани.” (Евлия Челеби 2014:98). 

                                                           
1 Изложението е част от по-голямо изследване. 

2  Според държавната традиция на Кримското ханство титлата „султан” се свързва с мъжките 

представители на династията, които са и потенциални владетели, а с титлата „хан” се обозначава 

единствено суверенът.  

3 „Към края на XVI в. на кримските татари биват дадени герловските села със средище с. Върбица. Те 

биват привличани във войните с Австрия (1688 г. ) и с Русия (1768-1774), когато повече от 10 000 татари,   

начело с Месут Гирай, обявен от Високата порта за повелител на татарите отсам Дунава, се появява 

около Шумен...” (Михайлова-Мръвкарова 2013:28). Притежанието на земи е със статут на 

привилегирован дар от султана. За това, че кримски „султани” владеят земи – султански хасове - в 

Шуменско, свидетелства султанска заповед от 1697 г. (Михайлов 1960:145). 

4 Ямбол. 

5 Днес с. Тенево, Ямболско. 

6 По хиждра: от 17. 02. 1651 г. до 05. 02. 1652 г. 
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Ако първоначално Гираите са своеобразни заложници на османската власт, то след 

унищожаването на Кримското ханство7 те постепенно се утвърждават като местни феодални 

владетели, притежатели на чифлици, които са здраво свързани със своята земя и с нейното 

население като обект на управление и източник на доходи (ЦДИА, Ф. 199к, оп. 1, 2). За статута 

на Гираите като подчинени на османската власт и като местни феодални владетели 

свидетелства заповед на султана от 1799 г., в която на „Мехмед Гирай султан, от Джингизките 

(т. е. с произход от Чингиз хан) султани” се забранява да посещава чифлика в Шуменско, а да 

живее в чифлика на прадедите му във Виза. Като повод се сочи оплакване на  жители на 

Русенско от намерението на  Мехмед Гирай  да изгражда чифлик в тяхната околия и от 

слуховете за  непозволено отношение към собствените му подчинени: „заплашва спокойствието 

на населението и добрия вървеж на работите в страната” (Георгиева, Пенков 1996:92-93). У Г. 

Раковски е отразена най-обща информация за „султаните” в Герлово, която съчетава 

исторически факти със сведения от устни източници и от живеещи във Върбишкия край: 

„..татарския къръмски подметнати днешни ханове султани назоваеми, изгнании от Русия във 

време на победоносния походи императрици Катерини.8 Тии коноядци9  владеели са и владеят 

тамо, както и в многа друга български села с неограничена власт и творят безчисленая 

угнетения. Цариградский двор им отдава по стара чест голямо почитание и плаща им годишна 

платка, сматрящ тях от царскаго поколения, и того ради им отдава насловие (титул) султaни.” 

(Раковски 1983:322).10  

Но по-специално внимание заслужава дейността на Петър Златев Груев (1849 - 1890), 

краевед, етнограф и фолклорист от Върбица, който записва непосредствени впечатления и 

наративи от местното население. Днес може да се твърди, че той има съществен принос за 

съхраняването на фрагменти от регионалната устна история, в която е важен делът на 

„султаните” Гирай (Янкова, Кърджалъ 2016).  В Държавния исторически архив в Шумен се 

съхранява негова лична сбирка,  която отразява  ценни етнографски, фолклорни и топонимични 

данни за района на Върбица, както и негова кореспонденция и мемоарни свидетелства (ДИА – 

Шумен, Ф. 99 к, оп. 1).11 В „Спомени за Върбица – селища, местности...”  се откриват бележки 

за „султаните” Гирай12 (а. е. 119), а архивна единица 124 (а. е. 124) съдържа  чернови варианти 

и  авторски препис на статия, поместена през 1883 г. като подлистник на вестник „Марица” 

(брой 477 от 1 април, с. 2-5 и бр. 491от 21 май , с. 6). Нужно е да се подчертае, че публикацията 

от 1883 г.  е най-ранното българско издание  на местни предания за „султаните” Гирай. 13 

Дейността на етнографа от Върбица може да се определи като пръв опит за записване на 

по-цялостен свод от предания за Гираите по спомени на местни християни и мюсюлмани от 

втората половина на XIX в. Той дори отбелязва имената на някои от своите събеседници като 

специално посочва: „Хаджиюв Ахмед”, „уйчо Коле”,  „свако Васил”,  „дядо Събчо (Д. Начков 

баща)”, „Петър Начков”, близък до Месут Герей  и др. Според съхраненото образът на 

„султаните” в местната памет е двойнствен -  едновременно чужд и свой.14 Видимо е, че 

обобщената представа за тях притежава характеристиките най-вече на враждебния чужд, 

формирани под въздействието на българския национален наратив, а основният мотив в голяма 

                                                           
7 През периода 1783 – 1792 г. и Руско-турската война (1787 – 1792) Кримското ханство е анексирано от 

Руската империя. 

8 Руската императрица Екатерина II Велика (1729 – 1796). 

9 Сведението за консумация на конско месо от татарите вероятно е почерпана от масовите представи за 

тях, различаващи ги от местните турци.  

10 С подобен характер е и сведението, поместено в Периодическо списание на Българското книжовно 

дружество, Кн. 1, 1872, 88, б. 17. 

11 Посочките по-нататък са по: ДИА – Шумен, Ф. 99 к, оп. 1. Правописът и пунктуацията на оригинала 

са нормализирани. 

12 В оригинала е ‘Герей’. В настоящата работа се следва възприетото и от други изследватели название 

Гирай. 

13 По-ранна е публикацията на Васил Стоянов (1864), поместена в чешко списание, но тя става известна 

на българския читател едва в края на миналия век (Стоянов 1995).  

14 Тази двойнственост е отбелязана и от К. Иречек: Иречек 1974: 750-751, 789. 
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част от съхраненото е за подтисничеството на господаря над зависимото християнско 

население (Янкова 2016).  

Според изследователската хипотеза на този текст по-коректно и по-адекватно е  

архивните материали да бъдат разглеждани с помощта на концепта историческа памет, т. е. 

като отражение на образите на миналото и на неговата интерпретация според разбиранията на 

местните хора в контекста на културните и идеологическите потребности на тяхното време 

(Янкова 2014). В случая историческата достоверност на записаното не е толкова значима, по-

съществено е какво и как се помни, в какви образи и представи спомените се съхраняват и се 

предават през времето. Ето защо, това изложение си поставя за основна цел да оповести пред 

по-широка аудитория неизвестни и непопулярни свидетелства от местната историческа памет 

по запазеното в личния архив на Петър Груев. Те съхраняват важни данни от местната устна 

история, които биха могли да послужат за бъдещи регионални проучвания с историческа и 

фолклористична насоченост, свързани с наследниците на татарската династия Гирай и тяхното 

участие при формирането на културната специфика на Върбишкия край. 

В своята работа етнографът се ръководи от съзнанието за необходимостта да бъдат 

съхранени важни свидетелства за своеобразието на регионалната устна история. В 

обръщението си до редакцията на вестник „Марица” той подчертава: „Като земам пред вид 

колко събития от народния ни живот са останали в забвение, па дори и сега остават 

неиздирени и незаписани, аз, ако и да се усещам слаб, но като се усещам длъжен, постарах се и 

издирих от по-старите хора, които още живеят и да опиша нещо за Върбишките султани, които, 

тъй да кажа, ръководили съдбата на нашето село от стотина години време. И това описание, 

мисля, ако не е твърде интересно за общата ни отечествена  история, а то поне за историята на 

нашето село през това дълго разстояние е интересно....” Поради това в своите издирвания Груев 

събира преди всичко устни сведения („според както казва преданието”) за събития и личности, 

свързани с миналото на района. В завършека на своето изложение той оценява дейността си на 

първопредходник в регистрацията на фрагменти от местната устна история: „Ето в кратко на 

върбишките султани историята, която е тясно свързана с историята на нашето село, което е 

живяло черен и робский живот през това столетие на двойното си робуване. Настоящото 

описание, разумява се, не съдържа нито хилядната част от страданията на нашите деди от тези 

зверообразни татари, но и при все това е доста напространно направено, защото до сега нищо 

не е описвано нийде нито за тези султани, нито особено за Върбица.” (а. е. 124, л. 10а-11). 

Пасажът явно задава и възприетият стереотипен подход в общата оценка за наследниците на 

татарската владетелска династия. 

Архивните материали представят фрагменти от разказ, чиято хронология се простира от 

края на XVIII в. („Във времето на царица Екатерина II”)  до 80-те години на XIX в. Записаното 

свързва причините за заселването на татарските „султани” в Шуменско с взаимоотношенията 

между Руската империя и Османската държава и по-конкретно със завладяването на Крим в 

края  на XVIII в., от когато започва интензивно придвижване на колонизирани татари към 

Балканите. Тази доста обща и неясна хронология до известна степен е поставена под съмнение 

от местното предание, според което заселването на първите „султани” ще да е станало много 

по-рано, в средата на  XVII в.: „За дохождането на султаните тук нашите хора мислят, че е било 

не преди 100 - 110 години, а по-отколе, даже преди 240 години, мислят някои си....но това....не 

може да се потвърди от исторически събития.” Всъщност местната памет се оказва по-точна 

към спомена за реалните събития, което до известна степен компенсира неосведомеността на 

самия записвач, който явно смесва информацията за татарските миграции от края на XVIII в. с 

по-ранните заселвания на наследници на династията Гирай. В устната история сведенията за 

установяването на „султаните” в района е оскъдна, няма спомени и за имената на първите, 

които се установяват във Върбишкия край: „Не ни е известно кой именно султан е дошел тук 

най-напреде, някои си поменуват Бати-герей, но за най-стари се помнят Чингиз-герей и 

Мехмед-герей.” (а. е. 124, л. 3). Поради това е очертана  най-обща представа за социалния, 

религиозния и етническия състав на заселниците: „Татарските владетели, султани, ханове и 
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мурзи15 като преминували в турската земя с много свои еднородци, оставали да живеят по 

разни места, дето им се догадяло...” (а. е. 124, л. 1а); „Султаните като военни имали си войска 

състояща се от татари, турци, араби....” (а. е. 124, л. 3). Преданието пази сведения за 

колонизацията на района като многократен процес: „Непрекъснато прииждали от Анадола 

турци и ги населявали из Герлово.” (а. е. 124, л. 2а – 3). 

По-специално внимание изисква записаното от Ахмед Хаджиев, което е фактологично и 

обвързва ранната история на преселниците със собствената родова история, но то не е 

включено в публикацията от 1883 г. Според него: „Султаните върбишки са от Крим. Столицата 

им била г. Бахча-сарай. Като се превзел Крим султана, който дошел оттам, в Джингиз-герей. 

Той останал най-напред на Велибекюй16  при Шумен, сетне във Върбица. С него дошли хората 

му. На Хаджиев Ахмеда прадядото дошъл наедно със султана от Крим и тий са татарски джинс. 

Джингиз е по татарски, а по турски било Мехмед; подир него бил Бахадър-герей, сетне Месут. 

Бахадър ката ден (....)17 хора татък от Крутите (?).18 Той ходил на заточение на Синап с бащата 

на Х-юв (Хаджиюв – б. м.) Ахмеда, стоял 11 месеца. Другите държави действали за 

завръщането му. Като се завърнал, дали му Алванлар, Каратлар, Рахманлар и 

Карагюзлер19.....Тези султани са ханове – царска кръв. Имали карта на родословието си, че са 

царски род. Тий не ходили първо в Ц/дъ (Цариград – б. м.), но направо на Велибекюй.”  (а. е. 

119, л. 13а-14).  

По-обстойно място сред материалите заема предание за заселването на село Велибегово: 

„От хановете20 едни се заселили от селото Велибегово21, 2 ½ часа до Шумен.” (а. е. 124, л. 2). 

Тук е съхранен разказ за покровителството на Гираите над местното население, в което е 

изтъкната заслугата на върбичани при установяването на „султаните” като тяхни защитници 

при тогавашните несигурни условия на живот: „В тях времена, по причина на многото 

размирици и своеволия на турците, село Върбица е било изложено на големи премеждия. 

Различни разбойнически чети турци от околните села и всякакъв вид злодейци и 

нехранимайковци нападали селото, грабели, обирали, биели и всичко по волята си вършели. 

Понякога подплашали беззащитните селяни, които избягвали в ближната гора   (едничкото 

прибежище и спасение на върбичани  до освобождението ни), а тий свободно ограбвали вес 

имот и добитък, изгаряли къщи.. Мъчно било да се задържи селото в таквоз положение и 

нашите прадядовци мислили, че за да запазят имота и огнищата, трябва да привикат едного от 

тези султани да ги владее и пази. „Ела зло, че без тебе по-зло.”  си мислили нашите стари и се 

решили да проводят нарочно хора да призоват султаните от Велибегово. Султаните приели 

предложението на пратените и дошли да обидат мястото ще ли им се хареса. Мястото се 

угодило на султаните за туй и поискали от Върбичани да ги поискат чрез правителството да се 

запишат на „кютюка за военни” („аскерие”)22, сир. да имат годишен приход от царя, да държат 

войска и във време на война да ходят на бой.” (ДИА – Шумен, Ф. 99к, оп. 1. а. е. 124, л. 2-2а). 

Съвсем естествено преданието е много по-обстоятелствено при представяне на 

гирайските наследници като местни феодални владетели в отношенията им с прилежащото 

                                                           
15 Тази представа е твърде обща и не съвсем коректна. 

16  Вероятно това е бившето село Вели бег, Вели бей кьой, Велибей (Герилова), днес Величка, 

Търговищко: Стойков 1960; Пенков 1973:285; Георгиева, Пенков 1996: 12, 26, 42. 

17 Нечетливо – б. м. 

18 Неясно – б. м. 

19  Села в района: Алванлар (дн. с. Ябланово); Каратлар/Каралар (вер. дн. с. Черна); Рахманлар/ 

Абдулрахманлар  (дн. с. Крайгорци); Карагюзлер (дн. с. Чернооково). По: Георгиева, Пенков 1996. 

20 Смесване на названията. Вж. тук, бел. 2. 

21 Името на селото е предадено според говора на българите. 

22  Преданието отразява специалния статут на немюсюлмански поданици (войнуци, дервентджии) в 

Османската империя. Войнуците (войнугани) са военно задължени, с право да владеят наследствени 

имоти – „войнушки бащини”. (Ихчиев 1905; Иналджък 2006:23; Йорданов 2012). Дервентджиите 

охраняват обекти със стратегическо значение за османската власт (Цветкова 1967: 97-101). До идването 

на Гераите Върбица е дервентджийско селище, чието население е задължено да охранява Върбишкия 

проход.  
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население и с централната османска власт. Според П. Груев: „След заселването си във Върбица 

султаните се погрижили да се снабдят с добри нивя, широки места и бранища. Съзряли едно 

равнo място и посяли бранище, което се нарича Султанско бранище. Сараите си построили над 

село на едно високо и приятно място, което сега се нарича Сарайска поляна....” (а. е. 124, л. 2а). 

Като владения на султаните се сочат селата: Алванлар, Караатлар, Рахманлар и Карагюзлер (а. 

е. 119, л. 13а) като е отбелязано, че „имало и други села в Търновско и др., които зависели от 

султана.” (а. е. 119, л. 10а). Посочват се задълженията на населението (а. е. 124, л. 4а), 

изтъкната е ролята на „султана” като земевладелец и местен законодател (а. е. 124, л. 5а, 6а, 7а 

и др.). Регистрирана е и важна тенденция: установяването на Гираи в района и по-късното 

разширяване на техните владения оставя следи в топонимията и в историческата памет на 

цялата област Герлово.  

Отглас от васалния статут на владетелите на Кримското ханство е по-цялостен наратив с 

анекдотичен характер за участието на Чингиз Гирай в Австро-турската война в края на XVIII в. 

(1787 – 1791): „Преди 93 години Чингиз-герей наедно с  турска войска влязъл в едно сражение с 

австрийците, дето, загащен от тях на едно място, бил принуден да стърже с нож месо от конски 

кокали, за да се нахрани. Но немските генерали, измамени от това положение на т. (турската - б. 

м.) войска, отпуснали се, принесли кафе, разни пития, войниците четисали пушките и наченали 

да се веселят. В това време турците нападнали на немците, разбили ги и пленили голям плен, от 

който се довели няколко кола във Върбица.” (а. е. 124, л. 3 - 3а). 

Запазеното в архивните материали по своята информативност варира от конкретността на 

непосредствените впечатления и личния или родов опит, към обобщени стереотипни представи 

до екзотични детайли.23 Образът на „султаните” като местни владетели е очертан в обобщени 

представи за проявления на безконтролен деспотизъм,  алчност и открито незачитане на закона. 

Така например местното предание недвусмислено свързва характерните за епохата 

разбойничества и размирици с прякото участие на „султаните”: „Царската хазна, която 

преминавала наблизо Върбица, не можела вече нито един път да премине без да бъде обирана 

от покровителстваните от т. (турския - б. м. ) цар султани.” (а. е. 124, л. 3а-4). Такова поведение 

на неспазване на държавните закони и на демонстрирана независимост по отношение на 

централната османска власт вероятно поражда и слухове за близките отношения между Мехмед 

Гирай и прочутия Тръстениколу24, наречен „трастенишкий Мустафа байрактар разбойник”. 

Според записаното от П. Груев: „Когато в 1808 г. (Тръстениколу - б. м.) заминувал в Цариград 

известил на благодетеля си Мехмед Герея да дойде в Цариград, дето ще действа, за да го 

постави цар, а той пък него везир, защото сам бил от долно коляно.....И до днес се говори във 

Върбица, че когато се свършел т. (турский - б. м.) царский род, от тези султани щели да изберат 

цар.”  (а. е. 124, л. 4). Това се съотнася с отбелязаното по-рано у Софроний и В. Стоянов и 

свидетелства, че още от началото на XIX в. се разпространяват наративи, които обвързват 

„върбишките султани” с авторитетни местни владетели 25  и пораждат слухове за тяхната 

съизмеримост и дори заменимост с властовия център на Османската империя  (Дылевский, 

Робинсон 1976: 63; Стоянов 1995:110)  

Разказаното за взаимоотношенията на „султаните” с местното население според 

разграничението на Груев се обособява полюсно като добро или зло. Като „добро” е 

окачествена защитата на върбичани от разбойнически посегателства:26 „Когато се зададели за 

                                                           
23 Такива са сведенията, че султанът се разхождал в еленов впряг („Султана имаше сърна. Той впрягал 2-

та си елена в кочията и се разхождал”) и имал „арабкини робини” (а. е. 119, л. 14). 

24 Русенският аянин Исмаил ага Тръстениколу/ Тръстеникли (Мантран 1999: 442-443). 

25 У Софроний това е Осман Пазвантоглу (1758 – 1807) османски феодал, който за заслуги към султана 

получава села във Видинско и по-късно (1799) става независим владетел със собствена войска 

(Дылевский, Робинсон 1976:124, б. 238). 

26 През 60-те години на XX в. е регистрирано предание, че жената на Мехмед Али Гирай била черкезка и 

спасила селото (Върбица) от разоряване (Пенков 1967:150). В архивния фонд на П. Груев се откриват 

бележки, че жената на султан Месут е черкезка, отразяват се и подробности за нейното детство (а. е. 119, 

л. 14). 
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във Върбица някакви си чети арнаутски, кърджалийски или какви да е разбойнически, султана 

излазял с войската си и с всички върбичани и отдалеч захващал да маха с ръката си, а 

разбойническата върволица тръгвала на друга посока. Друг път обирници се смичали от гората 

в село с цел да го разграбят, а българите известявали султану, който заповядвал да запушат 

улиците с колата си  и да нападнат на обирниците. На седянка или на хоро вече не са можели да 

дохождат турци поради султана.” (а. е. 124, л. 4а-5). По-пълно и с конкретни детайли е записано 

историческо предание за „султанска” защита над местните християни по време на размирици, 

датирано „след заверата” – вероятно т. нар. Велчова завера от 1835 г.27 (а. е. 119, л. 7-7а). Този 

цялостен и драматичен разказ съхранява конкретни реалии: субашкият конак „бил на мястото 

дето е дядо Чернюва дюген сега”; „Хасан, Кюпекюйския заимин”; „Хюсеин бинбаши” и пр. 

Той представя решаващата роля на местна мюсюлманка, която известява „султана” и по този 

начин е предотвратено кръвопролитие: „Една стара къдъна, както съм чувал от други едно 

време, от майка мисля, отишла при султана, че му казала тъй: Ти от царя изин (позволение, 

разрешение – б. м.) имаш ли за тази работа? Ти ще колиш, ама сетне главата ти ще колят (?), 

свалят (?) и пр.” .... Яздеца на коня отдалече викал: „На българите носа да не се разкървави! 

Няма изин от царя да се колят българите.” А въоръжените...герои си подвили опашката и се 

сторили като да ги е нямало хич татък.” (а. е. 119, л. 7а). 

Много по-детайлни и емоционални са картините на  страданията на местното население 

от подтисничеството на „султаните”. Като се опират на лични свидетелства и сочат конкретни 

имена, те обговарят стереотипния образ на самовластния господар и разказват за насилия, 

експлоатация, изнудване, злоупотреба със средства и пр.  (а. е. 124, л. 5-5а, л. 6-6а, л. 7-7а и др.). 

Един пример: „Да минува султана нейде отдалеч, а някой седящ българин да не го съзре, и да 

стане, о! Тогаз тежко му и горко! Тоз час султанските хора, плосконоси татари, черни араби  и 

турци с бичове и голи ножове тичат като бесни, грабват виновния и с бой го занасят при 

султана.... „Зле биеше султана, думат старите хора; като биеше, думат, подскачаше от ярост на 

педя от земята, а тоягите на парцали се чупеха и хвърчаха из въздуха...” (а. е. 124, л. 7а).  На 

места в изказа се долавя влиянието на народната песен: „не можел момък в гора да иде, свирка 

да засвири, пушка да изправи (?), мома да залюби..” (чернова,  надпис встрани „султани”).  

Тези обобщаващи представи се допълват от спомени и преки впечатления за конкретни 

хора и събития. Паметта на поколения върбичани се съотнася и със „султаните” Мехмед Гирай, 

Месут Гирай и Фазлъ Гирай. Спомените за Мехмед Гирай се свързват с финансови злоупотреби 

и с насилия над християни и мюсюлмани (а. е. 124, л. 7), което предизвиква всеобщо 

недоволство, оплакване пред местната власт и довежда до заточението му: „Злодейството на 

Мехмед-герая извадило из търпение не само Върбица, но много български и турски села от 

много окръжия, които съвкупно във Видин да се оплакват на валията. От Върбица само отишли 

до 70 българи. Вследствие на туй оплакване или – по-вярно да кажа -  вследствие на 

съдействието и заляганието на пашите, които му биле противници и сами наостряли 

населението да се оплаква, той бил задигнат от гавази и изпроводен в Синап на заточение за 4 

години, но преди изтичането на този срок той бил пуснат.” (а. е. 124, л. 8)   

Разказаното съдържа легендарно сведение, че съпругата на Мехмед Гирай и майка на 

Месут Гирай, произхождала от богато българско семейство от село Бяла – Михалбегови, 

приело исляма заради привилегии:  „Собствената му жена била от с. Бяла, от рода на някой си 

богат българин (може би Михалбегова род), който се потурчил,  за да стане войнишки войвода 

(ичерибашия).” (а. е. 124, л. 8а). 28  Съпругата на „султана” е представена с образа на 

благочестива християнка, която възпитава и децата си в подобен дух: „Тя съчювствувала с 

християните, често приказвала за кръщението, мирото и за превъзходството на християнската 

                                                           
27 Неуспешен опит за въстание срещу османската власт на българите в Търновско и Силистра. 

28 Отразени са и предания за родство между християни и мюсюсюлмани като следствие от конвертиране 

в исляма (а. е. 124, л. 6а). 
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вяра над мухамеданската. Съветвала синовете си да не правят зло на хората, да не откарват 

чюждите добитъци и да не бият без правда.” (а. е. 124, л. 8а). Но, според предаденото, тези 

съвети се възприемат различно от двамата братя: „Нейните съвети и христ. (християнски – б. м.) 

приказки се слушали само от по-малкия Месут-герей, на когото доста повлияла, а по-големий 

Чингиз-герей, прекален грабител, злосторец и пиянец малко внимание давал на това.... Месут-

герей (Хромия султан)29 като бил малък, ходил на българското училище да се учи. Той често 

разпитвал за вероизповедни работи.”30 (а. е. 124, л. 8а - 9). С българския произход преданието 

обяснява и благосклонното отношение на местни големци към християнското население: 

„Бащата на старата ханъмка от Бяла коджа-ага и братята й Ариф-ага (градешки ичерибашия), 

Скендер-ага и др. често дохождали във Върбица. Ариф-ага приказвал за християнството, 

прочитал по български, уважавал евангелието, разказвал от живота на светците и  към 

българите бил благосклонен.” (а. е. 124, л. 8а - 9).31  Подобни моменти се откриват и сред 

записаното от В. Стоянов, с което може да се предположи, че мотивът за българския произход 

на върбишките „султани” се е разпространявал в местното предание още в средата на XIX в. 

(Стоянов 1995:110 - 111).   

Кратките бележки по родословието на Месут Гирай представят картина на разруха и 

нравствен упадък: „Месут остави един син, който с развратний си живот в късо време ще 

пропие и стопи неправедно спечеленият от бащите и дедите си имот. Синовете на Чингиза, 

Месутова брат Бахадър-герей, Фазъл и др. се разнесоха по други места, по Айтос, Велибегово и 

Гюлемянкюй.” (а. е. 124, л. 10-10а). Но най-крайна точка на родовата деградация е историята на 

Фазлъ/Фазъл Гирай: „На Гюлмянкюй32 1 ч. до Върбица живее Фазъл (Черний султан) 33, който 

до преди 10 години беше направил да пропищи от него мало и голямо в много окръжия. Той 

обсебяше нивя, ливади, биволи, коне, всичко и неговата ограда поглъщаше добитъка даже и на 

другите султани и беевци. Ако някой се излъжеше да стори дума за добитъка или за нивата си, 

то такъв сетне се разкайваше и за дето се е родил на света. Черния султан като биеше някого 

слушаше, каже, ако дъха още, пак биеше, дору престане да се осеща у биения знак от живот. 

Днес този султан е дрипав, луд и нищожен и живее мърцина на света.” (а. е. 124, л. 10а). 

Архивните материали съхраняват и личен спомен на самия П. Груев за местна обичайна 

практика, изпълнявана по Ивановден с участието на Месут-герей (Хромия султан): „Когато бях 

малък преди 20 години видях на Ивановден много наши селяни, заловени за ръце, влечаха едни 

кола, на които седеше Месут-герей. Тогава аз се чудех защо не са впрегнали   султанските коне, 

ами българите; но сега разбирам, че това раболепство са правили нашите бащи, за да угодят на 

своя господар. Колата се спираха на хорището при хорото, возителите намокряха главата на 

султана според българския обичай, а той заръчваше да приносят вино и да пият. Приближените 

при него къпеха в реката когото им той нарочи, а окъпания, от когото шуркаше водата, дойде 

при султана, направи обичайното турско теманне, и поводимому задоволен, че се сподобил да 

го окъпят по султанова заповед, отхождаше си като псуваше на ума си и господаря си и другите 

наоколо му пиянушковци.”   (а. е. 124, л. 9а-10).  

                                                           
29 Вероятно това е прозвище, дадено му от местните хора. 

30 Тук П. Груев не пропуска да отбележи достоверността на информацията, записана от „Петра Начков, 

който е бил приближен до него и от когото най-много съм слушал за султанските работи.” 

31 В съвременно научнопопулярно издание е отразен вариант на това предание, но, вече оформен по 

модела на фолклорната песен и легендарност. Като разгръща популярен баладен мотив „Сестра 

разпознава брат си  еничар”  (БНТ, 266-267) то разказва за братовчеда на султанката Мара – Ариф ага, 

който през 1835 г. получил земи около селата Вардун и Градец (Йорданов 2006:33 – 34).  

32 Вероятно днешното село Кьолмен. Според предание, записано от М. Пенков, на мястото на днешното 

село се намирал чифликът на Гираите и един ден, като се разхождал с хората си отвъд реката, султанът 

казал: „Готов съм да дам имота си отсреща на онзи от вас, който преплува Камчия сега, когато е 

препълнила коритото си.” Най-смелият от робите му (кьоле) спечелил облога. Новообразуваното село 

било наречено Кьоле кьой, ‘Село на робите’, или Кьолемен, или Кьолмен, или Кьолемин и Гюлемен. 

(Пенков 1973:291-292, 308). 
33 Прозвище, дадено му от местните хора. Отбелязва се, че Месут Гирай умира през 1868 г. 
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Днес местните предания за наследниците на татарската владетелска династия Гирай, 

записани от етнографа П. Груев, е необходимо да се разглеждат в идейния и културен контекст 

на следосвобожденска България, когато новосъздаващата се българска нация се консолидира. 

Това обяснява едностранчивостта и тенденциозността на наративите за местното минало, 

преобладаването на етноцентричната гледна точка в оценката на „бившите господари” и 

стереотипните представи за тях. На места архивните материали носят следи от обработка на 

първоначалните бележки с цел постигане на по-голямо въздействие, емоционалност и на места 

– художественост. Съгласно заявеното в началото на това изложение по-съществено е, че 

записките отразяват  непосредствена, идейно обусловена и емоционално конотирана 

информация за отношението на местното население към „султаните”, характерно за 70-те – 80-

те години на XIX в. И макар понякога да долават различни гласове от полифонията на времето, 

техните образи в местната устна история персонифицират абсолютния владетел и отхвърленото 

минало. Сред тях най-вече се откроява Мехмед Гирай, разказваното за когото преодолява 

обективната фактологичност, за да придобие  легендарни измерения. Записаното съдържа 

важен информационен потенциал, който през следващото столетие ще бъде разгърнат в нови 

предания, легенди и научнопопулярни изследвания, но в тях образът на „султаните” ще бъде 

по-различен и по-престижен. Те ще се превърнат в „свои” благородници, близко свързани с 

Върбишкия край и с неговите хора, а топосите на тяхната дейност ще оставят трайни следи в 

местната историческа памет (Янкова, Кърджалъ 2016). Но, това е тема за друго изложение. 
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