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БЕЛЕЖКИ ЗА АВТОРА 

M 

Авторът на този труд Стойчо Иванов Стойчев е роден в село 
Хрищени на 21 .XI.1905 година в разорено селско семейство. 
Поради лишенията и несгодите, тежките условия на живот са 
били постоянен негов спътник. Всичко това оставя трайни следи 
в неговото съзнание и още като ученик в град Стара Загора и 
особено в Педагогическото училище в град Казанлък, започва 
да се интересува от новите идейни движения на общественото 
развитие. В резултат на това в него се оформя общественика. 

С назначаването му за учител в родното му място, той не 
беше само учител на децата, но се отдава и на обществена 
дейност, Така неговата лична съдба се преплита и слива с 
многоликата съдба на родното му място. Става вдъхновител, 
инициатор, участник и ръководител на стопанската и културна-
та дейност в селото: читалище, кооперация,пенсионерски клуб, 
музей. 

С тази всестранна дейност за материалното и културно 
издигане на селото, той си спечели обичта и уважението на 
населението. 

Март, 1995 година Иван Динев Иванов 
Хрищени кмет на село Хрищени 

3 





ПРЕДГОВОР 

Историята - майката и паметта на човечеството, е тази ча-
родейка, която с омайните си приказки, легенди и предания, с 
оставените от нашите предшественици веществени документи 
и предмети, ни разказва за радостите, несгодите, битките и бла-
годенствието на човечеството от времето на неговото създа-
ване до днес. 

И трудно и лесно е човек да се опита да чуе или разчете 
това, което тя ни е оставила, оставя и ще оставя. Нужна е голя-
ма любов към миналото на родния край, голямо себеотдаване, 
за да видиш това, което историята ни предлага и което не все-
ки може да види, разчете и разгадае, а още повече да го отра-
зи и запечата за следващите поколения. Мълчат хилядолетни-
те надгробни могили, мълчат заровените в земята вещи и пред-
мети, останали от далечното минало до тогава, докато се на-
мери този магьосник, този прорицател в миналото и бъдещето, 
който да бъде осенен и вдъхновен да надникне в загадъчното, в 
тайнственото, за да изслуша вълшебните му разкази и преда-
ния, да го изследва, научи и най - после да го представи на нас 
и на идните поколения. Колко лесно е след това да се гордееш, 
срамуваш или чудиш на живота, деянията, успехите и неуспе-
хите на нашите предци, на техните болки и тежнения, радости, 
скърби, веселия, да се учиш от тях на хубаво и лошо. Тежко и 
горко на този, който не вади поука от това минало. Животът не 
се шегува с такива хора. Историята поучава, но и жестоко на-
казва и назидава, ако не се вслушаш в мъдрите и съвети, ако 
не я уважиш. Животът е пълен с такива примери. 

Такъв чародеец, захванал се с трудната, отговорна, но и 
благородна работа, да се зарее в миналото на красивото под-
балканско село Хрищени, община Стара Загора, разположено 
в подножията на Средна гора е нашият съвременник, някога-
шен учител СТОЙЧО ИВАНОВ СТОЙЧЕВ. 

Любовта към търсенето, откриването и преоткриването на 
миналото, на историческите истини, се превръща в негово хо-
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би. Търсене, разпитване, ровене в едни или други останали тук 
- там оскъдни сведения, а също и извършените разкопки под 
ръководство и със съдействието на Историческия музей в Ста-
ра Загора в околностите на селото, са основа за неговата уве-
реност, че село Хрищени носи името си от това, че в неговите 
околности, в местността „Селището" е било извършено първо-
то покръстване - приемане на християнството, а от там и името 
на селото - „Христиени" - „Хрищени". Авторът не отхвърля и 
другите легенди за името на селото, например, че то носи име-
то на бог Хърс, бог на слънцето и светлината, а Хрищени е наи-
стина слънчево и светло село. Има и трета легенда за прочутия 
Хрищян войвода - защитник на селото. 

Целият съзнателен живот на СТОЙЧО ИВАНОВ СТОЙЧЕВ 
е свързан с търсенето на истината за миналото на село Хрище-
ни. Години наред продължава съвместната му работа с Исто-
рическия музей в гр. Стара Загора, за да се стигне най - после 
до написването на настоящата „ИСТОРИЯ НА СЕЛО Х Р И Щ Е -
НИ". 

Използвайки най - съвременни методи на изследване той 
е записал в една от тетрадките си: „Според изследванията, нап-
равени с радиоактивен въглерод върху дървесна пепел, взета 
от най - долните пластове при разкопките на Азмашката се-
лищна могила, е установено, че началото на това селище се 
отнася към петото хилядолетие от преди новата ера, или то е 
на възраст седем хиляди години". 

Трудности от различен характер не са дали възможност да 
се отпечата написаната вече история, но Стойчев продължава 
търсаческате си дейност и обогатява труда си с нови и нови 
изследвания и открития. 

Историята е пред вас. Запознайте се с нея! Поскитайте 
заедно с този неуморим търсач на истината за миналото на 
село Хрищени, за да научите неща, които никой не може да ви 
даде! 
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1. ГЕОГРАФСКО ПОЛОЖЕНИЕ 

1.1. НАИМЕНОВАНИЕ 

Хрищени, едно от най - големите и най - древни села в бив-
шата Старозагорска околия според преданията на Павел Де-
лирадев, носи наименованието си от това, че неговите първи 
заселници били славяни, които са възприели християнството. 
Така създаденото селище било наречено Хрищени - от христи-
яни. Жителите на селото изговарят и пишат името в множест-
вено число - Хрищени. В някои официални документи и писма 
името на селото се пише в единствено число Хрищене. Смята 
се, че е правилно изговарянето на името на селото в множест-
вено число, защото произхожда от христиани, а не от христиа-
нин. 

1.2. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ 

Селото е разположено на 7 км североизточно от град Ста-
ра Загора, по южните склонове на Източна Средна гора, която 
носи географското наименование Сърнена гора. Има географ-
ски координати 42°26' северна ширина на 4696.5 км от екватора 
и 25°39' - на 1422 км източна дължина от Гринуичкия меридиан. 

1.3. НАДМОРСКА ВИСОЧИНА 

Поради това, че теренът на землището на селото не е ед-
накъв и надморската му височина е различна. В центъра, при 
кметството, тя е 250 м. Планинската част с най - висок връх 
„Мирчов рът" е 500 м. Равнинната част има най - малка надмор-
ска височина - 160 м. над морското равнище. 
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1.4. ЗЕМЛИЩЕ 

Землището на Хрищени обхваща площ от 24000 дка. Грани-
чи на север със село Люляк, на изток - село Колена, на юг със 
село Калитиново и на запад с град Стара Загора. Теренът му е 
разнообразен. Северната част е планинска, а южната - рав-
нинна. 

Планинското землище обхваща част от Сърнена гора. Има 
площ от 10000 дка, обрасли със смесени гори. Преобладаващи 
дървесни видове са: дъб, габър, оксен, липа, дрян, люляк и дру-
ги. Ползва се за добиване на дърва за отопление и за паша на 
едър и дребен рогат добитък. От животните в тази част на зем-
лището се срещат сърната, дивата свиня, заекът, лисицата и 
други. 

Три планински рида започват от Дебелия рът, имат посока 
„запад - изток" и стигат до Коленската река. Южният рид обх-
ваща планинските местности: „Голям Сакар", „Малък Сакар1', 
„Мишилика", „Късия баир", „Селешкия баир" и „Кара кория". 
Средният рид обхваща: „Голямата могила", „Портища" и се-
верния рид: „Късия улей", „Дългия улей" и „Орелското гнездо". 
Тези ридове са разделени с дълбоки долове. 

Долът между южния и средния рид отначало носи наиме-
нованието „Крив дол", в средата „Самодивска поляна" и юж-
ната част „Ленища". В „Ленища" има извор със студена, бистра 
вода, затова се ползва за пладнище. Има историческо значе-
ние. В една върбова хралупа през 1944 година партизаните са 
поставяли и вземали писмата си. Така била установена трайна 
връзка между партизаните и селото. В памет на това след 1944 
година била построена от ОЗПС голяма бетонна чешма.Долът 
между средния и северния рид се разширява и носи наимено-
ванието „Глуханя". В средата е „Райчова чешма", а най-източ-
ната му част „Зломер". „Глуханската котловина" в миналото би-
ла засадена с лозя и овощни градини, като наи-характерни би-
ли черешовите насаждения. „Глуханя" също има историческо 
значение. През 1875 година и през 1923 година при неуспеха на 
въстанията в Стара Загора, там революционерите се оттегляли 
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и прегрупирвали силите си отново да нападнат и превземат гра-
да. В памет на тези събития след 1944 година е построена чеш-
ма - паметник. 

Южната част на землището е равнинна. Заема част от об-
ширната Тракииска низина. Има 14000 дка, като между Средна 
гора и пътната магистрала Стара Загора - Нова Загора теренът 
е хълмист. Почвата около хълмовете е глинесто - песъчлива, 
дори чакълеста, бедна на органични вещества. Тази почва е по 
- слабо продуктивна за зърнени храни, но в нея отлично виреят 
орехи, круши, ябълки, сливи, каисии. Особено добре се разви-
ва лозата. В миналото, до края на Първата световна воина се е 
отглеждала и маслодайната роза. 

Южно от пътната магистрала е степната област със след-
ните полета: „Терена", „Киселицата" и „Азмака". Почвата в та-
зи част на землището е различна. На „Терена" е глинеста, на 
„Кислицата" също глинеста, но в западната си част постепенно 
преминава в черноземна. На „Азмака" е черноземна. Засяват 
се пшеница, жито - загария, ечемик, царевица, фий, цвекло и 
др. От животните в тази част на землището се срещат: заекът, 
враната, свраката, дивият гълъб, врабеца, чучулигата, яреби-
цата. На „Терена" през 1961 - 62 година се построи Азотно -
торовия комбинат, а на Азмака - езерото за изхвърляне на ута-
ената заводска вода. 

1,5. НАСЕЛЕНИЕ 

Данните за насепението на Хрищени са малко. Според ед-
но от преданията на Павел Делирадев, селото е основано от 
християни, възприели християнството през римското владичес-
тво. Те са дошли от Августа Траяна (Стара Загора). Позовавай-
ки се на това предание може да се твърди, че населението още 
тогава е българско Езикът, с които си служат хората тук е офи-
циалния български, без диалектни изрази. Неправилно се из-
говарят малко думи, като се изпускат някои съгласни. Напри-
мер, изговаря се „ляп" вместо „хляб", „урка", вместо „хурка" и 
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др. Друго характерно за Хрищенския говор е произнасянето на 
старозагорското „га" вместо „я" - например: „недей га" вместо 
„недей я вика". 

Освен това в полза на българския език е, че всички наиме-
нования на полски и горски местности в землището на селото 
са български. От османското владичество са се запазили само 
някои турски наименования. Такива са: Хаджиоловата чешма 
(Чешмата вероятно строена от турчина Хаджиолу Алия на ули-
цата е запазена и до сега), Хаджиолова кория, собственост на 
същия турчин, Хаджи Исменов харман (хармана, на който е вър-
шеел друг турчин, северно от двора си), Хаджи Исменова ко-
рия (гората собственост на същия турчин), хълма „Бачиник" 
(наблюдателница), „Кара кория" (Черна гора), „Тьомбелеците" 
(звънците). 

За броя на населението от заселването на селото до ос-
манското владичество няма никакви данни. Едва в края на ос-
манското владичество, по сведения на стари хора се установи, 
че селото имало 40 български и 30 турски къщи. Проучванията 
доказаха, че сведенията са верни. 

След освободителната руско - турска война остава само 
българското население. Двете къщи с цигани привлекли и дру-
ги и към 1975 година ромите наброявали около 200 души. След 
освобождението населението бързо се увеличило. 

Ето как се движело населението от 1910 до 1975 г. по данни 
на преброяването: 

г. 1910 1920 1926 1934 1946 1956 1965 1975 

нас. 1695 1891 2031 2139 2149 1950 2134 2247 

От изнесените данни се вижда, че населението на Хрище-
ни след Освобождението, въпреки неблагоприятните икономи-
чески условия постепенно се е увеличавало. За времето от 1910 
до 1975 година този прираст е 552 души. 
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1.6. ВОДОСНАБДЯВАНЕ 

Снабдяването на Хрищени с питейна вода в сравнение с 
околните села в миналото е било много по - добро, защото из-
ворите в местността „Селището", от които се взема водата, се 
намират на най-високото място на селото. Водата на изворите 
в миналото била много повече отколкото сега.Изтичащата во-
да е образувала пълноводна река, която изкопала дълбок дол, 
с двадесет метров водопад. 

По течението на реката са съществували три мелници през 
различно време. Едната била до двора на Миньо Пенчев, дру-
гата под селото в местността „Дермен оджак" и последната в 
двора на Слави Дерменджиев, която е работила до края на Пър-
вата световна война. 

Съществува предание, че от един извор някога бликнала 
много вода, която заплашвала, че ще наводни селото и посе-
вите. Затова населението затрупало извора с дървета, камъни 
и пръст. 

Водата на един от тези извори още при османското влади-
чество била каптирана и отведена с глинени тръби в селото. 
Били построени няколко улични чешми, главно в турската ма-
хала. Една чешма била построена на Хаджи Исменовия хар-
ман, една в двора на джамията, една до чифлишкия двор на 
Шефкет бей и една на площад „Говедарна", известна под име-
то „Жабешката чешма". 

Освен от канализацията били построени няколко чешми от 
извори, които се намират в самото село. Такава е Хаджиоло-
вата чешма, построена в двора на турчина Хаджиолу Алия, за-
пазена и до сега. Друга била Ходжоолова чешма, построена от 
турчина Ходжоолу също на улицата до двора му. След осво-
бождението тази чешма е преместена до кръчмата на Миньо 
Пенчев. При построяването на автобусната спирка тя е затру-
пана. Друга е Кънчеловата чешма, построена от рода Кънчев-
ци, закрита при оформянето на уличната регулация. Друга е 
Станчо - Димовата чешма, построена на улицата до двора на 
рода Андреевци и Димовци, закрита след разширяване на во-
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допроводната мрежа през 1928 година. 
Постепенно, обаче, водата на изворите намалявала, защото 

гората на околните височини се унищожавала. От друга страна 
селото растяло. Образували се нови махали. Турската канали-
зация физически и морално остаряла. Питейната вода не дос-
тигала. Това поставило въпроса за ремонт на водопроводната 
мрежа. 

През 1928 година счупените и запълнени с варовик глине-
ни кюнци били заменени с железни тръби, които обхващали не 
само старата част на селото, но и новите махали. Построени 
били около 20 улични чешми със свободно течаща вода. Чеш-
мите извън водопроводната мрежа били закрити по екологич-
ни причини. Оставена била Хаджиоловата чешма за водопой 
на добитъка и за пране. 

Въпреки подновяването на водопроводната мрежа, питей-
ната вода на селото не достигала. Като причина за това се из-
тъква увеличаване на потреблението в новите махали, оставя-
нето на улични чешми със свободно течаща вода и продължа-
ващото намаляване дебита на изворите. 

Каптират се нови извори, но водата не достига. След соци-
алистическата революция се решава да се закрият всички упич-
ни чешми и питеината вода да се вкара в дворовете. Това също 
не дало резултат. Въпросът с питейната вода на селото ocia-
нал открит. 

Някои обществени среди в селото са склонни да търсят 
водоизточници в землището на съседното село Калитиново, ка-
то чрез помпена станция водата да се закара в Хрищени. Други 
са противници на такова решение, защото това ще струва скъ-
по. Водата там е и много замърсена от химикалите, с които се 
обработват засетите площи. Те твърдят, че селищните извори 
са по-дълбоки, затова и водата намалява. Нужно е внимателно 
проучване и сондиране на „Селището", за да се намери доста-
тъчно вода за нарастналите потребности на хората. 
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1.7. ПОЛЕЗНИ ИЗКОПАЕМИ 

На територията на Хрищени има нерудни и рудни полезни 
изкопаеми. Използвани са само нерудните. В южната част на 
хълма „Голиш" има варовикови каменни кариери, от които се 
добива вар и чакъл за бетонни строежи и настилане на шосета. 
Варовикови каменни кариери има и северно от селото в мест-
ността „Селището", от които се добиват камъни за строеж на 
къщи и огради. 

От рудните полезни изкопаеми има залежи от медна и же-
лязна руда в местността „Кънева чешма". Тези рудни находи-
ща не са проучени и разработени. Братя Азманови от Стара 
Загора са правили разкопки в Хаджиоловата кория за медна 
руда за фабриката си за син камък, а също и на Кънева чешма, 
но поради започване на Втората световна война разкопките 
били изоставени. След войната разкопките не били подновени, 
защото фабриката бипа закрита. 

Има сведения, че тези рудни залежи са били ползвани в 
отдавна минало време. В списание „Космос" има статия, в ко-
ято се казва, че в землището на село Хрищени се разработва-
ло такова медно находище: „Край Хрищени и в местността „Ме-
чи кладенец" Старозагорско, археолозите откриха една от най 
- старите мини в Европа от IV хилядолетие преди новата ера". 
Значи край Хрищени се е копаела медна руда още през камен-
но - медната епоха (енеолита), която обхваща времето от чет-
въртото до второто хилядолетие преди нашата ера. 

В същата статия се говори, че имало шахта дълбока 27 м. 
Такава шахта от тази далечна епоха няма. Има шахта в Хаджи-
оловата кория, но тя е копана от братя Азманови от Стара За-
гора през 30-те години. 

В местността Кънева чешма, в нивата на Иван Тонев Ива-
нов има останки от сгур. Предполага се, че там може би е има-
ло пещ за топене на медна или желязна руда. Нужно е да се 
направят нови разкопки. 
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2. ИСТОРИЧЕСКО РАЗВИТИЕ 

2.1. ПРАИСТОРИЧЕСКО ВРЕМЕ 

2.1.1. СТАРОКАМЕННА ЕПОХА (ПАЛЕОЛИТ) 

На територията на селото има следи от живота на човека 
още от най-старо време. На южния склон на хълма Медвен, 
под дългата скала, има находище от старокаменната епоха (па-
леолита), което още не е проучено. 

През това време първобитният човек си е служил с най-
прости, неизгладени каменни оръдия на труда, или направени 
от рога и кости на диви животни. 

С тези съвсем първобитни оръдия човекът не е могъл да 
обработва земята, нито да си направи кошара, където да опи-
томява и запира животни. Той се препитава от лов, риболов и 
събиране на плодове, корени и семена. 

Първобитният човек живеел на родове. Родът, наброяващ 
няколко десетки души, се състоял от жената-майка и нейните 
деца, на които е необходима помощта и докато са малки. Те не 
напуснали майка си и след като порастнат. 

Всички членове на рода трябвало да работят за добиване 
на средства за живеене, защото дневният труд на човека едва 
достигал да го прехрани. Не оставал излишен (принаден) про-
дукт, който да бъде усвоен от други. Ето защо в първобитно -
родовото общество нямало подтисничество и експлоатация на 
човек от човека, нямало класово деление и класови противо-
речия. Произвеждало се общо и общо се разделяло. 

В рода имало известно разделение на труда. С лов и рибо-
лов се занимавали мъжете, а със събиране на плодове, корени 
и семена - техните жени и деца. Трудът на жените и децата по-
добре осигурявал живота на рода, отколкото трудът на мъже-
те, ето защо начело на рода стояла жената (матриархат). 

Културата на първобитния човек била съвсем бедна. С пър-
вобитните оръдия на труда той не можел да си направи жили-
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ще, затова живеел в пещерите или под скалите, или под скал-
ните навеси. Обличал се с кожи от убитите диви животни, кои-
то ушивал с шила от заострени кости. Религиозни представи е 
нямал. 

2.1.2. НОВОКАМЕННА ЕПОХА (НЕОЛИТ) 

Следи от живота на човека на територията на селото има и 
през новокаменната епоха (неолита). Това са: „Азмашката" се-
лищна могила, селищната могила в местността „Киселицата", 
селищната могила при „Ликочеви камани" и селищната могила 
северно от „Кокарджик". 

От тези праисторически селища е проучена само селищ-
ната могила в местността „Азмака". През 1960 - 61 година, по-
неже влизаше в района на строящия се азотно - торов завод 
тази могила беше разкопана до основи и изследвана от специ-
алисти на Окръжния исторически музей в Стара Загора. При 
разкопките бяха намерени около 10000 различни експоната, ко-
ето даде възможност да се проучи стопанската дейност, об-
щественото устройство, бита и културата на първобитните хо-
ра в праисторическо време в района на селото. Намерени бя-
ха оръдия на труда от камък, като при палеолита, но вече от 
здрава черна или сива скала, а също и от кремък, добре загла-
дени, заострени и полирани. Открити бяха и оръдия от рога и 
кости на животни.1 

С тези по-съвършенни оръдия на труда първобитният чо-
век е имал възможност да премине от събиране на плодове, 
корени и семена към обработване на земята. Мотиките, напра-
вени от камък и рогове на елен доказват, че земеделието било 
мотично (градинско). Вероятно са отглеждани градински рас-
тения като цвекло, дини, пъпеши, тикви, лук и други. 

С по - съвършенните оръдия на труда първобитният човек 
можел вече да си направи кошара, затова започнал да опито-

1. Авторски колектив, История на Стара Загора, стр. 8. 
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мява животни и да се занимава със скотовъдство. Все пак ло-
вът продължавал да заема значително място в неговия живот. 
От изследваните сметни ями около жилищата се установява, 
че костите от домашни животни значително превишават тези 
на дивите. 

И при неолита първобитните хора живеели на родове. По-
вишената производителност на труда увеличила рода и стана-
ло необходимо неговото разделяне. Разделените родове жи-
веели на едно място и образували селище - община. 

И в родовата община при неолита имало разделение на 
труда: с животновъдство и лов се занимавали мъжете, а с мо-
тично земеделие и събиране на диви плодове, семена и корени 
- жените и децата. И през тази епоха трудът на жените и децата 
осигурявал по-добре живота на общината отколкото труда на 
мъжете, ето защо начело на общината стояла пак жената - майка 
(матриархат). 

При неолита праисторическият човек подобрил своя бит. 
По - съвършенните оръдия на труда му давали възможност да 
си строи жилище. В началото на петото хилядолетие преди но-
вата ера той напуснал пещерите и скалните навеси и започнал 
да си строи жилища, като избирал терени край реките, блатата 
и други естествено укрепени места. Жилищата били издигани 
на колове, изплетени с пръти и измазани отвън и отвътре с гли-
на. Коловете гниели и жилищата се срутвали. Върху развали-
ните на срутеното жилище се строяло ново. Така върху един 
селищен пласт се натрупвал друг и постепенно се издигали це-
ли могили, които историческата наука нарича селищни могили. 
Установи се също, че жилищата имат правоъгълни форми с дъл-
жина от 5 до 12 метра и ширина от 3 до 5 метра с двойно стре-
ховиден покрив, покрит вероятно с блатни растения, които рас-
тат в „Азмака14. Установи се също, че жилищата са строени без 
някакъв установен план. Спазвало се е само едно условие - да 
не се засенчват.1 

1. Авторски колектив, История на Стара Загора, стр. 9. 
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Освен жилището, през неолита праисторическият човек по-
добрил и облеклото си. При разкопките на Азмашката селищна 
могила бяха намерени тежести за тъкачен стан и прешлени за 
вретено, което показва, че на първобитния човек било познато 
предачеството и тъкачеството. Тъкачният стан е бил вертика-
лен. Глинените тежести се завързвали за края на нишките, за 
да ги изпъват, а прешлените били поставяни на вретеното, за 
да го направят по - устойчиво при преденето. Отначало, пора-
ди слабото развитие на животновъдството, вероятно са били 
използвани повече растителни влакна: коноп, лен и др., а по-
малко вълна и козина. Така при неолита коженото палеолитно 
облекло, съшито от кожите на убитите диви животни се заменя 
с тъкано от растителни или животински влакна.1 

Докато през палеолита праисторическият човек си служел 
със съдове от камък, а вероятно и от дърво, през неолита, за 
подобряване на своя бит той въвел глинени съдове. Те се изра-
ботвали грубо, на ръка, защото грънчарското колело още не 
било познато. Въпреки това в тях личат майсторство, художест-
вен усет и идеална симетричност.2 

През неолита праисторическият човек добил усет към кра-
сотата. Той украсявал жилището, съдовете и себе си. Жилище-
то украсявал с различни земни бои. Глинените съдове украся-
вал с бяла паста върху червен фон, върху които били рисувани 
спирали, кръгове, триъгълници и други орнаменти. Намерените 
накити в Азмашката селищна могила показват, че праистори-
ческият човек обичал да се украсява. Накитите са правени от 
черупки на охлюви и миди. Правени са огърлици, гривни, обе-
ци, пръстени и др. 

За религиозните схващания на праисторическия човек през 
неолита може да се съди по археологическите находки, наме-
рени при същите разкопки. Това са множество фигурки праве-
ни от глина, кости и мрамор - на права или седнала жена, което 

1. Авторски колектив, История на Стара Загора, стр. 10. 
2. Авторски колектив, История на Стара Загора, стр. 10. 



показва, че главното им божество е жената - майка, символ на 
раждането и плодородието в природата. Обожавали и домаш-
ните животни, защото били източник на хранителни продукти и 
влакна за облекло. 

Украсата на жилищата, съдовете и хората и наличието на 
религиозни схващания говорят за началото на духовен живот 
на праисторическия човек. 

2.1.3. КАМЕННО - МЕДНА ЕПОХА (ЕНЕОЛИТ) 

Третият голям период на праисторическото развитие обх-
ваща каменно - медната епоха (енеолита) - времето между чет-
въртото и второто хилядолетие преди новата ера. Следи от жи-
вота на човека на територията на село Хрищени през тази епо-
ха са намерени в горните пластове на Азмашката селищна мо-
гила. Намерени са каменни оръдия на труда на които са проби-
вани дупки. В тях са поставяни дръжки, с което значително се 
увеличавала ударната им сила. Намерени са и медни оръдия, а 
също така усъвършенствани оръдия от рога и кости на живот-
ни. 

Обработваемата земя на родово - общинното селище била 
увеличена. Откритите земеделски съоръжения и овъглени хлеб-
ни и фуражни зърна доказват началото на зърнопроизводство. 
Във всяко жилище е имало съдове (кюпове) за съхраняване на 
зърно, ръчни мелници (хромели) за неговото смилане, пещи за 
изпичане на хляба, сърпове за прибиране на посевите, напра-
вени от рога на елен с кремъчни резци. 

Животновъдството също било доста развито. Костите в 
сметните ями са предимно от дребни животни: овце, кози, сви-
ни и др. От тези животни са получавали много ценни продукти: 
вълна,козина, месо, мляко и кожи. Ловът станал вече по - нез-
начителен. И през тази епоха, обаче, земеделието си оставало 
мотично, животновъдството - домашно. 

Освен земеделие и животновъдство през енеолита праис-
торическият човек започнал да се занимава и с рударство. Той 
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започнал да добива мед, калай, сребро и злато. 
Родът, възникнал през палеолита продължил развитието 

си през неолита, достига своя разцвет при енеолита, но същев-
ременно започва и неговия упадък. Поради порастналата про-
изводителност на труда човек можел да произвежда повече 
продукти, отколкото били необходими за неговата прехрана. 
Появил се принадения (излишния) продукт, който можел да се 
присвоява от други. Той бил присвояван от родово - общинна-
та върхушка. Родовата община, която представлявала основа 
на обществото през енеолита постепенно започнала да се раз-
слоява. На една страна били работещите общини, които произ-
веждали, а на друга, родово - общинната върхушка, която прис-
воявала значителна част от произведеното. Родово - общин-
ния строй започнал да изживява своето време. 

Праисторическият човек през енеолита подобрил своя бит. 
Докато през неолита жилищата се състояли от едно помеще-
ние, през енеолита те са няколко с различно предназначение. 
Подът на жилището е с дървено дюшеме от наредени едно до 
друго нацепени дървета, измазани отгоре с глина. Установено 
е също, че има подобрение и в селищното устройство. Докато 
през неолита жилищата се строели без всякакъв план, през 
енеолита, при изграждането на селището се спазвал известен 
план. Жилищата са подредени край една по - широка улица 
„север - юг" и друга по - тясна „изток - запад". 

Освен жилището подобрило се и облеклото, защото хора-
та от тази епоха употребявали за облекло не само растителни 
влакна, но и животински. Освен тъкано, започнали да употре-
бяват и плетено облекло. На някои от дъната на глинените съ-
дове са открити отпечатъци от плетива. Облеклото се съшива-
ло с костени игли и шила, каквито са намерени в изобилие в 
жилищата. 

За битовите нужди на праисторическия човек през епоха-
та на енеолита керамиката има голямо развитие. Докато през 
неолита съдовете са работени грубо на ръка, обикновенно от 
жената, то през енеолита та са работени от майстори - занаят-
чии. Въпреки, че грънчарското колело и през тази епоха не е 
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било познато, в областта на керамиката и керамичното изкуст-
во било постигнато голямо съвършенство във формата и си-
метричността на съдовете. Керамиката през тази епоха дости-
га голям разцвет. 

Духовният живот на праисторическия човек през епохата 
на енеолита също бележи значително развитие. В сравнение с 
епохата на неолита има един повишен усет към красотата. Съ-
довете от керамика били украсявани с вдлъбнати или релефни 
орнаменти, инкрустрирани с графична украса. 

Носителите на енеолитна култура имали повишени естети-
чески изисквания и към собствената си личност. Освен накити-
те от мидени черупки и нанизи от охлювчета през енеолита би-
ли изработвани от медна тел обици, гривни и колани. Украше-
ния са правени от сребро и злато. От намерените специални 
форми се вижда, че през тази епоха човекът е татуирал тялото 
си. В Азмашката селищна могила са открити печати за татуи-
ровки с цилиндрична или елипсовидна форма. 

През тази епоха се разширяват и религиозните схващания 
на праисторическия човек. Култът към мъртвите бил свързан с 
вероятния живот на човека и след смъртта. В Азмашката се-
лищна могила мъртвите били погребвани в свито положение, в 
каквото се намира зародишът в утробата на майката. Така пог-
ребаният се подготвял за „отвъдния" свят. 

От намерените при разкопките ръчни мелници (хромели), 
пещи за изпичане на хляб и други домакински съоръжения се 
вижда, че праисторическият човек през епохата на енеолита 
значително подобрил своята трапеза. Хлябът станал основна 
храна. Продуктите, получени от опитомените домашни живот-
ни също подобрили изхранването му. 

2.2. БРОНЗОВА ЕПОХА (АНТИЧНА ЕПОХА) 

Останки на територията на Хрищени има и от бронзовата 
(Античната) епоха. В края на второто хилядолетие преди нова-
та ера селищните могили били напуснати. По нашите земи се 
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установили нови обитатели - носители на нов обществен строй-
античния. Тези нови обитатели били траките. От тях са остана-
ли десетина тракийски могили, пръснати из землището на се-
лото. Това са: Йовова могила, Кокарджийска могила, Волаво-
вишка могила, Емирската могила, могилата при Кънева чешма, 
Трите могили и др. Освен това на южния край на селото от 
Хаджоолова кория до Киврица има находки от тракийско сели-
ще. Открити са два кладенеца. Единият в двора на Илия Гоев 
Илиев, а другият на Стоян Недев Барданов. На дъното на пър-
вия кладенец са намерени два глинени съда, от които единият 
с остро, а другият с плоско дъно. Тези съдове се съхраняват в 
археологическата сбирка при читалището в селото. В другия 
кладенец са намерени една емайлирана кана със светлозелен 
цвят и една мраморна плочка на тракийски конник. Те са пре-
дадени в археологическия музей в Стара Загора. Открити са и 
два големи глинени съда, добре изпечени, които са служели за 
съхраняване на зърно. Единият е от двора на Минко Колев Тър-
панов, а другият - в двора на Тодор Йовчев Каравелов. Съхра-
няват се от хората, които са ги намерили. 

През 1975 година в същата част на това антично селище на 
площад „Кавак" се откриха основите на една солидна построй-
ка, която беше разкопана от работниците на Окръжния исто-
рически музей гр. Стара Загора. Установи се, че дължината на 
постройката е 18.32 м., ширината 9.62 м., дебелината на зидо-
вете 0.80 м. Строежът е с камък, слепван с червен хоросан. 
Подът е постлан с квадратни глинени плочки със страни 0.30 м. 
и дебелина 0.04 м. Писмени или други знаци в постройката не 
са намерени. От големината, формата и солидността на пост-
ройката, специалистите в Окръжния исторически музей в Ста-
ра Загора предполагат, че това е било събирателна стая за во-
да, служеща за питейни нужди на античното селище. 

В дворовете на братя Кадиеви са открити гробищата на 
това антично селище. Гробовете са постлани с калдъръм. Имат 
посока „изток - запад". Намерен е един гроб, изграден с бели 
мраморни блокове. Вероятно в този гроб е имало някакви ве-
щи, които са укрити или унищожени. Писмени или други знаци 
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по мраморните блокове няма. 
През античната епоха са се усъвършенствали оръдията на 

труда. След изнамирането на металите новите обитатели по на-
шите земи - траките, започнали да смесват мед с калай и полу-
чили бронз, който е по-малко чуплив от камъка и по-твърд от 
медта. Били въведени бронзовите оръдия на труда, от които 
най - важни са оралото с бронзов лемеж, теглено с животинс-
ка сила и бронзовата брадва. 

С бронзовите оръдия на труда производството във всички 
отрасли се увеличило извънредно много. Земеделието от мо-
тично се превръща в „орно". Засявали се обширни площи с хлеб-
ни и фуражни зърнени растения. Развило се и лозарството. 

Производството на фуражно зърно и създаването на паси-
ща, поради въвеждането на бронзовата брадва, която имала 
по-голяма ударна сила отколкото каменната и медната, дали 
възможност за развитие на пастирско животновъдство. Дреб-
ният добитък се отглеждал за получаване на месо, вълна, кози-
на, кожи, а едрият - за работна сила. Най - голяма страст имали 
траките към конете. 

На територията на селото има условия за развитието, как-
то на земеделието, така и на животновъдството. В равнинната 
част добре виреят всички хлебни и фуражни растения, в хъл-
мистата и планинската има добри условия за развитие на жи-
вотновъдство. Конкретни данни има и за развитие на лозарст-
вото. На Голям и Малък Сакар още личат синорите на лозята от 
минало време. 

Заедно със земеделието и животновъдството през антич-
ната епоха се развило и металообработването. Добивали се 
всички метали освен желязо. На територията на селото има 
залежи от много рудни изкопаеми, но минни находища досега 
не са открити. 

Занаятчийството при траките достигнало високо развитие. 
Изработвани са оръжия, оръдия на труда, златни и сребърни 
украшения.1 

1. Данов Хр. и Милка Нанева, Траките и античния свят, стр. 35 
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С развитието на производството се увеличава и населени-
ето. Родовите общини се обединяват и образуват племе. Наче-
ло на родовете стояли родовите старейшини, а начело на пле-
мето - племенните вождове и племенните военоначалници, ко-
ито образували племенната върхушка. С по - съвършените оръ-
дия на труда човек произвеждал повече продукти, отколкото 
били необходими за неговата издръжка. Станало възможно из-
лишният (принаденият) продукт да бъде присвояван от други и 
той бил присвояван от родовата и племенната върхушка. Кла-
совото деление, зараждащо се при енеолита се задълбочило 
още повече през античната епоха. 

През родово - общинния строй трудът на жената по-добре 
осигурявал живота на човека. През античната епоха, с орното 
земеделие, пастирското животновъдство, металообработването 
и занаятчийството, които все по-добре осигурявали живота на 
човека, се заел мъжът. Той бил орач, пастир, занаятчия. Цели-
ят процес за доставяне на продукти бил обсебен от него. Тру-
дът на жената се ограничил с домашната работа, станал неп-
роизводителен, изгубил своето значение в сравнение с труда 
на мъжа. Докато през родово - общинния строй начело е стоя-
ла жената (матриархат), през античната епоха господството на 
жената отпада и се заменя с господството на мъжа (патриар-
хат). 

С развитието на производството се променяли бита и кул-
турата на траките. Жилищата се строели от камък и тухли. В 
района на селото няма запазени постройки от тази епоха, нито 
дори основи на такива построики, но се намират на много мес-
та купчини от дребни камъни, размесени с парчета от тухли, 
които са остатъци от съборени сгради. 

Не само жилищата, но и самото антично селище е било 
добре благоустроено. За това съдим по солидния античен ба-
сейн на площад „Кавак", който е служел за доставяне на пи-
тейна вода за селището. 

Съдовете, с които са си служели траките също говорят за 
тяхната култура. В два от кладенците в античното селище са 
намерени глинени съдове, единият от които е с плоско дъно, а 
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другият с остро. Тези кладенци са в днешните дворове на Сто-
ян Недев Барданов и Илия Гоев. 

Траките имали богата духовна култура, но поради това, че 
нямали писменост, тази култура е малко известна. За нея чер-
пим откъслечни сведения от гръцките писатели. Всеизвестна е 
тяхната музикална култура. Прочутият певец Орфей омайвал 
със своята песен. От траките, вероятно са останали до наши 
дни кавали и гайди. 

Траките имали усет към красотата. В гробниците на бога-
тите траки са открити златни украшения - обеци, гривни, меда-
льони. При разкопките край град Стара Загора са открити жи-
лища с богата мозайка. 

Занаятчийството у траките също достигнало високо раз-
витие. Намерени са изящно изработени златни и сребърни пред-
мети. Доказателство са: Панагюрското, Вълчедръмското и други 
съкровища. 

За религиозните схващания на траките черпим сведения 
пак от гръцките историци. От тях узнаваме, че те вярвали в много 
божества, от които най-разпространен е култът към тракийс-
кия конник Херос. Това божество е изобразено на мраморни 
плочи, представящи конник с меч в ръка. На историческата на-
ука са известни хиляди такива култови плочи, открити по наши-
те земи. На територията на Хрищени досега е открита само ед-
на такава плочка в кладенеца на Стоян Недев Барданов. 

Друго тракийско божество е бил бог Дионисий. Той бил бог 
на лозята и виното. Изобразяван като весел мъж, който шест-
ва, танцувайки по света. В негова чест се провеждали култови 
празненстава. Възбудени от виното и шумната музика, почита-
телите на Дионис танцували шеметни танци, придружени с пес-
ни и високи провиквания. Като отживелица на този култ е праз-
нуването на Трифон Зарезан, който се провежда с такива тър-
жества и в село Хрищени. 

Траките вярвали в съществуването на задгробен живот. За 
това свидетелстват погребалните им обичаи. У тях било разп-
ространено многоженството. Когато умре мъж ставал голям 
спор между жените му. Тази, която е била най - любима и се 
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признавало това първенство и я занасяли на гроба, където я 
принасяли в жертва, а след това я погребвали заедно с мъжа. 
Останалите жени скърбели много, загдето не били удостоени с 
тази чест, че на друга ще принадлежат ласките и любовта на 
умрелия съпруг в отвъдния свят. 

За вярата на траките в задгробния живот съдим и по пог-
ребенията. При погребение на човек от знатната върхушка тя-
лото били поставяно в гробница, изградена с камъни, слепвани 
с хоросан. Освен това в гробницата слагали всичко необходи-
мо за отвъдния живот: оръжие, съдове за хранене, дрехи, укра-
шения и други принадлежности, които смятали, че ще му бъдат 
необходими. След това гробницата се затрупвала с пръст. Та-
ка се образувала тракийската надгробна могила. На територи-
ята на Хрищени има десетина такива тракийски надгробни мо-
гили. Ако се разкопаят, вероятно в тях също ще се намери бо-
гат погребален инвентар.1 

Краят и началото на тогавашното селище от намерените 
находки не може да се установи. Вероятно то е било унищоже-
но през първия век от новата ера при идването на римляните, 
или през трети век - от готите. Вероятно населението е било 
избито или прогонено без остатък, защото не е запазено нищо 
от духовния живот. Не е запазено и името на селището, геог-
рафските наименования на местности, реки, долове, хълмове, 
върхове. 

След изчезването на това антично селище в един период 
от време на това място, където е сега село Хрищени, населе-
ние не е имало. 

1. Данов Хр,, Милка Нанева, Траките и античния свят, стр. 61,62. 
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2.3. РОБОВЛАДЕЛСКИ СТРОЙ 

ВЪЗНИКВАНЕ И ИМЕ НА СЕЛОТО 

С появата на желязото през второто хилядолетие преди 
новата ера започнали да се изработват по-съвършенни оръдия 
на труда, които напълно заместили както неолитните каменни, 
така и античните бронзови оръдия на труда. С железните оръ-
дия човекът започнал да произвежда много повече продукти, 
отколкото били необходими за неговата издръжка. Създал се 
принаденият продукт и станала възможна експлоатацията на 
човек от човека. 

С увеличаване на производството неолитните и бронзови 
общества нарастват и имат нужда от земя. В стремежа си да 
завладеят земя всяка обществена формация влиза в допир с 
други общества, които също искат да завладеят земя. Така се 
започват войните, при които по - напредналите общества по-
беждават по - изостаналите, завладяват земята им,а населе-
нието заробват. 

В заробените общества се създават нови обществени от-
ношения. Родовите безкласови отношения, съществиващи при 
неолита, разлагането на които започва при бронза, напълно се 
разлагат и обществото се разделя на класи. Господстваща е 
класата на робовладелците, която подтискала и експлоатира-
ла робите. Освен тези две противоположни класи в общество-
то се оформили и междинни класи. Това били дребни селски 
стопани, създали се при разделянето на разлагането на родо-
вото общо стопанство. Освен това при новите условия се поя-
вили търговци, занаятчии и други свободни професии, които 
също били подтискани и експлоатирани от робовладелците чрез 
налагане на тежки данъци. 

В класовото общество се появяват класовите противоре-
чия и класовите борби. Угнетените и постискани класи водят 
борба с поробителя робовладелец. Робовладелецът от своя 
страна трябвало да се противопостави, да намери сила, която 
да държи в подчинение подтиснатите класи. Такава сила била 
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намерена. Това била държавата. 
Така се създава робовладелският държавен строй, основа 

на който са железните оръдия и труда на робите и останалите 
формации. 

Римският робовладелски строй се установява в средата 
на първото хилядолетие преди новата ера на Апенинския полу-
остров. В нашите земи се установява през първия век от нова-
та ера, когато римляните завладяват Балканския полуостров, 
населен с траки, гърци и нахлули от север варварски племена, 
болшинството от които били славяни. 

Археологически находки при началното установяване на 
робовладелския строй в района на селото не са открити досе-
га. Вероятно един период от време след унищожаването на ан-
тичното тракийско селище, население в района на селото не е 
имало. След това възниква сегашното село Хрищени, за което 
има малко археологически находки, но доста разкази са пре-
давани от поколение на поколение. Някои от тези предания са 
записани, а някои продължават да се предават устно. 

Павел Делирадев в своята книга „Принос към историчес-
ката география на Тракия" дава няколко версии за името на 
селото. 

1. Едно предание дири корена на селището в славянското 
име на бога на слънцето Хръс (Хърс) - наричан още „Дажбог". 

2. Селото носи името си от Хрищян войвода, който бил мес-
тен борец против турското завоевателно нашествие. 

3. Селото носи името си днес от това, че неговите жители 
били едни от първте славяни, които възприемат християнство-
то. Това станало преди официалното въвеждане на новата хрис-
тиянска религия от княз Борис I. 

От къде Павел Делирадев е взел тези предания не се знае, 
но и за трите, обаче,той има известни основания. 

Преданието, че името на селото е свързано със славянс-
кия бог на слънцето Хърс има известно основание защото в 
селото действително има много слънце,понеже е разположено 
на припек по южните склонове на Средна гора, без да има дол, 
който да пресича билото на планината, по който да нахлува 
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северният студен вятър. Поради топлия си климат в него вире-
ят субтропични растения: смокини, нарове, райски ябълки, ба-
деми и др. 

Това предание за името на селото е малко вероятно, за-
щото досега в района на селото не е открито никакво светили-
ще, между населението не е разпространено никакво поверие 
или легенда за славянския бог на слънцето. 

За преданието, че селото носи името си от Хрищян войво-
да, който бил борец против турското завоевателно нашествие 
пише в своята книга „Хрищян войвода под Милкини скали" Гео-
рги П. Русенски от Стара Загора. Според него през време на 
царуването на Иван Шишман за управител на град Стара Заго-
ра и Старозагорската област бил изпратен болярина Захари 
войвода. Той имал жена на име Велислава, син Хрищян - по-
късно войвода и две дъщери Милка и Станка. Когато се обяви-
ла войната между Турция и Шишманова България за Захари 
войвода настанали тежки дни, защото неговата област, грани-
чеща с Турция, била нападната първа. Захари събрал войска 
от града и селата на областта.Присъединил ги към тези, изпра-
тени му от Иван Шишман с ръководител болярина Константин 
войвода. Една част от войската командвал лично той, друга по-
верил на Константин войвода, а трета част поверил на сина си 
Хрищян войвода. 

След няколкогодишни военни действия българските войс-
ки не могли да устоят на многобройните турски пълчища и били 
принудени постепенно да отстъпват докато наближили града. 
Захари, обграден от всички страни, бил принуден да сключи 
десетгодишно примирие с турците. През време на примирието 
Захари и жена му умират. Константин войвода бил повикан на 
доклад в Търново. След изтичане срока на примирието воен-
ните действия се подновили. Войските трябвало да командва 
Хрищян войвода сам. Той се установил с войската си на хълма 
Медвен, отстоящ на десет километра източно от Стара Загора, 
и на два километра от село Хрищени. Прибрал сестрите си Мил-
ка и Станка,настанил ги в една крепост в Сърнена гора, набли-
зо до кято има голяма отвесна скала. 
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Дълго време Хрищян отблъсквал нападенията на турците, 
но когато те превзели населените места в тракийското поле и 
съсредоточили всичките си сили срещу Хрищян, положението 
му станало критично. Започнала подготовката на решителния 
бой. Хрищян нарежда да поставят две високи знамена на близ-
кия връх Сиври гвоздей при манастира „Св. Георги", пратил из-
вестие в Крепостта, Градец и Курвинград, а на сестрите си по-
ръчал да гледат поставените две знамена на Сиври гвоздей. 
Ако знамената се развяват свободно да знаят, че победата е 
на българска страна, ако видят, че знамената са паднали, по-
бедата ще бъде турска. 

Боят според преданието продължил три дни. Първият и вто-
рият ден не могли да дадат никакъв знак на чия страна е побе-
дата. На третия ден турците успели да изгонят българите от тех-
ните укрепления. Така след отчаяна съпротива българите били 
победени. Много българи заедно с Хрищян сложили костите си 
на бойното поле. Като видели, че знамената не се развяват на 
Сиври гвоздей, Милка и Станка слезли от Крепостта и се качи-
ли на скалата. Милка заплела косите си с плитките на сестра 
си, хвърлила се от скалата и повлякла Станка. Така загинали 
двете сестри. Скалите били наречени Милкини скали. 

Според преданието, понеже Хрищян войвода загинал до 
село Хрищени, то било наречено на неговото име. И това пре-
дание е също малко вероятно, защото селото преди загиване-
то на Хрищян, би трябвало да има друго име. Друго име на се-
лото до сега не се знае. 

Има предание, че селото носи името си днес от това, че 
неговите жители били едни от първите славяни, които възприе-
ли християнството. Това станало преди официалното въвежда-
не на новата религия от княз Борис I, което предание се изтък-
ва от митрополит Борис от Стара Загора и митрополит Методи 
Кусевич от Македония, по повод конфликта им, станал при из-
бор на владика за Старозагорската епархия през 1894 година, 
на който избор се кандидатирали двамата митрополити. Избо-
рът бил спечелен от Методи Кусевич. Отношенията между два-
мата съперници се обтегнали. Борис бил избран за владика в 
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Охрид, но омразата останала и борбата помежду им продъл-
жила. 

Митрополит Методи Кусевич, за да намери подкрепата на 
обществеността в Стара Загора и на отговорни държавници в 
столицата за създаване на парка „Аязмото" твърдял, че в хрис-
тиянския параклис на „Аязмото", който съществува от римско 
време, се е покръстил княз Борис I. Това твърдение се основа-
вало на писаното от гръцки историци, според които княз Борис I 
приел християнството на бойното поле, близо до една римска 
крепост в християнски параклис, че крепостта е Стара Загора, 
а параклисът е този на Старозагорското Аязмо. 

Митрополит Борис в борбата си срещу митрополит Мето-
ди Кусевич твърдял, че действително княз Борис I е приел хрис-
тиянството на бойното поле близо до една римска крепост, в 
християнски параклис, че крепостта е Стара Загора, но парак-
лисът не може да бъде построен толкова близо до града в епо-
ха, когато християните са били преследвани. Според него в рим-
ско време, когато Стара Загора била римска крепост, както в 
цялата римска империя, така и в тази крепост се разпростра-
нило християнството. Въпреки жестоките преследвания, хрис-
тияните от града ходели тайно на молитва на една поляна с 
извори в гъста гориста местност, отстояща на около 6 км. севе-
роизточно от града. Идвали християните на това скрито място, 
извършвали своята молитва и пак тайно се връщали в града. 
Когато режимът към християните поомекнал те си построили 
на това място параклис и пак идвали, извършвали своето бо-
гослужение в параклиса и се връшали в града. Когато христия-
нството било признато за държавна религия някои от христия-
ните се заселили около параклиса. Така около параклиса въз-
никнало селище, което било наречено селището на християни-
те. След време селото слязло малко по на юг и го нарекли Хри-
щени, а местността, където е било началото на заселването и 
досега се казва „Селището".Така се заселило и било сложено 
името на селото. В този параклис е станало покръстването на 
на княз Борис I в християнството според митрополит Борис, а 
не в този на „Аязмото", както твърдял Методи Кусевич. 
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Според историята на Рим, последното гонение на христия-
ните било при римския император Диоклетиян, който управля-
вал Римската държава от 284 до 305 година. Християнската ре-
лигия получила равни права със старата римска религия съг-
ласно издадения указ от императорите Константин и Лициний 
в Милано в 313 година, следователно параклисът е бил постро-
ен и християните се заселили около него още в римско време, 
в началото на четвъртия век от новата ера. 

За по-нататъшно разясняване на това предание през 1976 
година Окръжният исторически музей в Стара Загора направи 
проучване в местността „Селището". От проучването се уста-
нови, че в тази местност действително има извори. Водата на 
един от тях е отведена в селото още в турско време и са напра-
вени улични чешми. Останалите извори образуват река, по ко-
ято е имало водни мелници. Сега водата от изворите е намаля-
ла. Гората около изворите и околните височини е изсечена. 

Направиха се разкопки, при които се намериха глинени съ-
дове и части от тухли и други строителни материали. Откриха 
се гробища и се разкопаха 11 гроба. Тези находки показват, че 
на това място е имало селище. Находките, намерени в най-гор-
ния културен пласт, според музейните дейци са от 13 -14 век, 
от което се предполага, че при завладяването ни от турците в 
края на 14 век селото е било опожарено и населението му из-
бито или прогонено. 

За унищожаването на селото Г. П. Русейски разказва пре-
дание, чуто от жителите на селото: „На Медвен има малка съ-
борна крепост, която се наричала Градище, а над селото им се 
намира манастирът „Свети Георги", старите срутени основи на 
който личат още. Там хрищенци в турско време преди Осво-
бождението ни ходели всяка година да се черкуват с агнета по 
Гергьовден за спомен от този бой. Черквата турците обрали, 
съборили и изгорили при превземането на тези места".1 Насе-
лението обаче не е унищожено напълно както античното тра-

1. Русейски Г., Хрищян войвода на Милкини скали, стр. 63. 
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кийско селище, защото са запазени името на селото и преда-
нията, които са предавани от поколение на поколение до наши 
дни. 

Следи от параклис, което беше главна цел на проучвания-
та, не можаха да се открият. По липса на средства и отрица-
телното отношение на хрищенските тоталитарни управници, 
обектът беше замразен. Ако проучването продължи и се откри-
ят следи от параклис, славяно - християнското предание и ис-
торията ще се слеят и ще се покаже напълно, че заселването 
на Хрищени действително е станало още в римско време, в на-
чалото на четвъртия век от новата ера, а селото има повече от 
1600 - годишно непрекъснато съществуване. 

2.4. ФЕОДАЛЕН СТРОЙ 

2.4.1. ВИЗАНТИЙСКО ВЛАДИЧЕСТВО 

Феодалният строй се явява като резултат на икономичес-
ката и социална криза на робовладелското общество, постиг-
нало своя разцвет през I век от н. е. Неговият упадък е започ-
нал през II и III век от н. е. поради тежките данъци, злоупотреба-
та на чиновниците, разкошния живот на двореца и висшите сло-
еве. Римската империя запада. Притока на роби прекъсва. Ро-
бовладелското общество започва да се разлага. Робството, като 
основна форма на труда, се изживява. Станало икономически 
неизгодно. Не се оправдавало стопански. 

За преодоляване на кризата в робовладелческото общес-
тво едрите земевладелци започвали да раздават малки учас-
тъци от собствената земя на освободените роби и на разоре-
ните от тежките данъци селяни, а също и на настанилите се в 
пределите на империята варвари. Срещу тези участъци земя 
получателите се задължавали да изпълняват известни повин-
ности на господаря и да му дават част от получените добиви. 
По такъв начин се създала колониалната система и се сложи-
ли основите на феодалните отношения. 
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В началото на четвъртия век от н. е. (313 г.) римските импе-
ратори Константин и Лициний се срещнали в Милано и сключи-
ли съглашение за разделяне на Римската империя на две - Рим 
и Византия. Те издали указ, според който християнската рели-
гия получила равни права със старата езическа вяра. Така в 
нашите земи се установява византийското владичество, а зае-
дно с това и феодален строи. 

Следите от феодалната епоха на територията на Хрищени 
са много оскъдни. Това са наименования на местности, архео-
логически находки, предания и легенди. В Средна гора има гор-
ски местности с имена на хора: Дунков дол, Трянов дол, Дуче-
ви орехи, Мирчов път, Байков дол Вероятно това са имена на 
феодали, владетели по тези места. 

На територията на селото има следи от стари манастири. 
На хълма Медвен, западно от върха е имало манастир, който 
се е казвал „Свети Георги". Има легенда, че всяка година на 
Гергьовден идвала сърна да я заколят курбан на манастира. 
Една година сърната дошла и била заклана, без да я чакат да 
си почине. От тази грешка на духовниците манастирът се раз-
рушил. 

В Средна гора, на една височина, която носи турското на-
именование „Сиври гвоздей", също има останки за които има 
предание, че са били манастир. 

Кога са строени и кога са прекратили съществуването си 
тези манастири от археологическите находки и преданията не 
може да се установи. 

След приемане на християнската религия за държавна с 
Миланския указ от 313 година, тя бързо се разпространила и 
възтържествувала над умиращото езичество. Културният жи-
во: във Византийската империя бил вече под влияние на хрис-
тиянството. Прес VI век в империята започнали да се строят 
църкви и манастири. Тогава вероятно са били строени тези ма-
настири, или през !Х - X век, след приемане на християнството 
от княз Борис L Тогава областта Загоре била присъединена към 
българската държава. 

Разрушаването на тези манастири е станало, вероятно, при 
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завладяването на българската държава от турците във втората 
половина на XIV век. По предание, когато Хрищян войвода, ук-
репен на Медвен, водел война с турците, в манастирите били 
събрани много жени, деца и старци. След загубване на послед-
ния решителен бой турците подложили на поругание и избива-
не събраното беззащитно население и разрушили манастири-
те. 

Също по предание, калугерите на манастира в Медвен, за-
ровили имуществото му около манастира, затова и до сега око-
ло развалините иманяри разкопават и търсят заровено имане. 

На Гергьовден в Медвен се правел събор. След разруша-
ването на манастира населението на Хрищени и околните села 
продължили да правят събора по традиция. Събора се провеж-
дал източно от върха на Мишелова поляна. Малко по - на се-
вер, на една по - малка поляна провеждали своя събор и цига-
ните, затова тази местност се казва „Ченгенеолу". След Осво-
бождението събора бил преместен на Селището. Свещеници-
те, обаче, със знамена и хоругви продължили да водят населе-
нието на Гергьовден на поклонение в Медвен. Това продължи-
ло до 9 септември 1944 година. След това, както поклонението 
в Медвен, така и събора на Селището не се провеждат. 

От тази епоха в землището на селото има и други археоло-
гически находки. На изток от селото, в местностите Гьолбаш, 
Йова могила и Маврови има много останки от тухли, части от 
глинени съдове и зидове. В землището на съседното село Ко-
лена, в местността Бакой - чал, при разкопки, направени по 
инициатива на Георги Драгнев, бивш народен представител и 
министър, се установи, че това е било казарма. 

От тези археологически находки може да се предположи, 
че в местността е имало селище. Вероятно това селище е бив-
шият град Колина, за който се споменава в поемата на гръцкия 
поет Михаил фол, възпял подвизите на византийския пълково-
дец Михаил Главас в 1305 г. В полза на това предположение е 
фактът, че е запазено днещното име на този град като село 
Колена.1 

1. Илков Д., Принос кьм историята на Стара Загора, стр. 16. 
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Кога е възникнал и кога е прекратил съществуването си 
този град, от досегашните археологични находки не може да 
се установи. Предания и легенди сред местното население не 
са запазени. Вероятно е възникнал когато в първия век от но-
вата ера (46 г.) нашите земи, населени с траки били присъеди-
нени към Римската империя. След присъединяването те били 
разделени на две провинции - Мизия, на север и Тракия, на юг 
от Стара планина. И в двете провинции били настанени римски 
легиони. В Мизия те били разположени край дунавската грани-
ца, за да пазят империята от нахлуването на варварските пле-
мена от север. В Тракия били оставени по - малко войски. Тук 
те били разположени край пътищата, особено тези, които ми-
навали през планинските проходи и имали важно военно и ико-
номическо значение. 

Около лагерите, където квартирували римските легиони се 
заселвали жените и децата на войниците, ветераните, изслу-
жили военната си служба, занаятчиите и търговците. Така око-
ло лагерите на легионите възникнали селища, много от които 
придобили градски вид. 

Вероятно в казармата, открита при разкопките в местността 
Бакой - чал е квартирувал римски легион, който осигурявал про-
хода през Средна гора, минаващ край Милкини скали. По дан-
ни на историка Христо Райков от Стара Загора в тази казарма 
е квартирувал 12 - ти римски легион. Около тази казарма, ве-
роятно е възникнал град Колина. Прекратил е съществуването 
си във втората половина на 14 век при завладяването на Бълга-
рия от турците. 

2.4.2. ОСМАНСКО РОБСТВО 

През XIV век турците преминават Дарданелите, завладя-
ват Южна Тракия и основават османската държава със столи-
ца Одрин и султан - Мурад I (1359 - 1389 г.) 

След като се укрепили добре в Южна Тракия, турците ре-
шили да разпрострат властта си върху Северна Тракия, която 
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по това време била в пределите на Шишманова България. По-
ради феодалната разпокъсаност българската държава не мог-
ла да устои на многобройната и добре организирана турска 
войска и била завладяна от турихте 

Турската войска, под ръководството на пълководеца Лала 
Шахин, нахлула в Северна Тракия през 1364 г. и завладяла Плов-
див, а през 1370 г. град Берое, днешната Стара Загора.1 

Сведения за завладяването на селото от турците е преда-
нието, което сьществува за борбата на Хрищян войвода на хъл-
ма Медвен, ако може да се разчита на достоверността му. 

Малко са и сведенията за заселването ма турци в Хрище-
ни. Според Хрониките (седжили), които турците водили от зав-
ладяването до освобождението на град Стара Загора и окол-
ните села, султанът ги населил с турско население веднага след 
завладяването им. Според Иречек, султан Баязид I (1389- 1403г.) 
вдигнал множество тюркмени от областта Сирохан и ги засе-
лил в северните части на Тракия, Северна България и Македо-
ния. Вероятно тогава е станало заселването на турци и в Хри-
щени. 

При заселването си турците са заели тези дворове, които 
можели да се напояват от изворите на селището Дали заетите 
от тях дворове са заграбени от българи, или са нови места, не 
се знае. Как са се снабдили с полски имоти също не се знае. 
Били са богати, средни и бедни стопани. 

В селото имало и един турски чифлик - собственост на Еми-
новската бейска фамилия от Стара Загора. Родоначалникът на 
тази фамилия се казвал Кочи бей. Той произхождал от много 
богато семейство от Албания Кочи бей бил изпратен да се учи 
във военното училище в Цариград, където постъпвали само де-
цата на най - видните фамилии в империята След завършване 
на образованието си той бил назначен на работа в канцелари-
ята на султанския дворец; след което султанът му дал воеводс-
ки чин и го назначил да управлява Старозагорското воеводст-
во. За приход на високата служба Кочи бей получил от султана 

1. Илков Д., Принос кьм историята на Стара Ззгора, стр 18 и 19 
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големи имоти из Старозагорското поле. Такъв имот имал и в 
село Хрищени.Постепенно тези воеводски имоти станали при-
тежание на наследниците на Кочи бей.1 

През първата половина на XIX век до Освобождението та-
зи чифлишка фамилия се представлявала от Емин бей, който 
играл голяма роля в политическия живот на Стара Загора и 
Старозагорското воеводство. Син на Емин бей бил Шефкет бей, 
който притежавал чифлика в Хрищени. Шефкет бей живял пре-
ди и след Освобождението и бил последен представител на та-
зи фамилия. През лятото, по време на полската работа, идвал 
в селото, като довеждал в специална закрита кола харема си. 
След прибиране на реколтата се връщал в града.2 

Шефкет бей имал голям чифлишки двор. След Освобожде-
нието бил закупен от Рашо Илиев. Той задържал една част за 
себе си, а другата разпродал на Димитър Манолов, Стефан Ил-
чев, Христо Пеев, Слави Радуков, Бойчо Колев и др През 1966 
година в двора на Стефан Илчев било построено читалището, а 
през 1981 година в двора на Христо Пеев - кметството. 

Полските имоти на чифлика били където е построено сели-
щето на АТЗ. Тази местност се казваше „Чифлишката гермя". 
След Освобождението полските имоти на чифлика били разп-
родадени на стопани от селото. Освен полски имоти Шефкет 
бей имал и гори, които били в „Голямата могила", и „Мишили-
ка". Цялата площ от 2000 дка била закупена от Пенчо Филипов. 

Българите били безимотни и малоимотни. Само четири се-
мейства имали повече земя. Това били: Пеновци (Пеноолар), 
Андреевци (Андрейолар), Кънчевци (Кънчеолар) и Краичевци 
(Краичоолар). Както безимотните, така и малоимотните бълга-
ри били ратаи (аргати) на богатите турци и в чифлика. 

При турското нашествие голяма част от българското насе-
ление било унищожено. Друга част, изплашени, напущали жи-
лищата си и бягали да търсят спасение по горите из планински-
те места. До края на XVIII век, според Илков, турците в Стара 

1 Илков Д , Принос кьм историята на Стара Загора, стр. 49 и 50. 
2. Илков Д , Принос кьм историята на Стара Загора, стр. 51 
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Загора и по селата в Старозагорския край съставлявали мно-
зинство. Вероятно са били мнозинство и в Хрищени. 

Силен обрат започва в началото на 19 век. Мощта на турс-
ката империя отслабва. Турското население било съсипано от 
честите войни, които държавата била принудена да води през 
първата половина на 19 век. 

Освен от войните, турското население било разсипано и 
от чумните епидемии, които върлували през първата половина 
на 19 век. Чума през това време имало на два пъти: „Голямото 
чумаво" през 1814 година и „Малкото чумаво" през 1837 годи-
на, които изморили много турци. През време на епидемиите 
българското население бягало в горите, а турското си стояло 
по домовете и с фанатическо хладнокръвие посрещало болест-
та, която го съсипвала. 

Чумните епидемии не отминали и Хрищени. Българското 
население напущало селото и се заселвало в Средна гора, се-
верно от месността Шипкова поляна. Мястото, където се за-
селвали жителите на селото през Голямото чумаво през 1814 
година носи името Голямото ново село, а заселването през Мал-
кото чумаво - 1837 година - Малкото ново село. 

Поради тези причини турското население през първата по-
ловина на 19 век доста намаляло. На мястото на загиналото 
турско население се започва заселване на българи. През този 
период се наблюдава замогване със земя на българското на-
селение, като новите преселници били по - заможни от местни-
те хора. Най - много забогатял дядо Филип - баща на лихвари-
на Пенчо Филипов. По сведение на Филип Пенчев, внук на дя-
до Филип, когато последният бягал през Освободителната рус-
ко - турска война, носил два чифта кожени дисаги, пълни със 
злато. Той спечелил тези пари, защото имал кръчмарски и ба-
калски дюкян. 

Поради това, че българите били безимотни и малоимотни, 
задруги в селото почти не е имало. Вероятно само четирите 
имотни рода може да са обработвали земята в задруга. От пре-
селниците само рода на Таневци са живели в задруга, която се 
разтурила около 1930 година. Турците са били едри, средни и 
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дребни частни собственици и чифликчии. Така, че едрата, сред-
ната и дребната частна собственост и чифликчийството със-
тавлявали основата на турската феодална собственост преди 
освобождението. 

По време на освобождението селото имало около 70 къ-
щи, от които около 40 български и около 30 турски. 

Турските къщи били: 

Име на турчина Име на сегашния собственик на двора 

1. Дългия Алия 
2. Делибишоолу 
3. Исуфа 
4. Арим 
5. Хаджиолу Алия 
6. Келеша Осман 
7. Хаджи Йемен 
8. Ходжата 
9. Дели Ибиш 
10 Осман 
11. Етем 
12. Кьор Юсеин 
13. Хаджията 
14. Реджеб 
15. Исреф 
16. Мехмед Алия 
17. Хаджоолу 
18. Алиоолар 
19. Кадиря 
20. Черкезина 
21. Кабрана 
22. Пашовския двор 
23. Бекиря 
24. Зюмбюлски Мустафа 
25. Али ага 

Енчо Колев Бараков 
Жельо Илиев Петров 
Кольо Недялков Исуфа 
Георги Енев Пеноолу 
Иван Колев Енев 
Стоян Велков Стоянов 
Пеньо Костов Пенев 
Стоян Зафиров Давалджиев 
Иван Пенев Стоилов 
Косьо Стоилов Първов 
Желязко Йорданов 
Стойчо Пенев Стойчев 
Миньо Ганев Койчев 
Миньо Пенев Георгиев 
Марко Иванов Марков 
Неделчо Николаев Ганчев 
Митьо Андреев 
Давалджийския двор 
Тончо Савов Стойнов 
Димо Неделчев Кънчев 
Кольо Минев Бакалов 
Пенчо Филипов Петров 
Йовчо Господинов Манолов 
Койчо Михалев Койчев 
Чифлика 
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26. Шефкет бей Чифлика 
27. Гарипена Недялко Георгев 
28. Чаушоолу Стойно Неделчев 
29. Кури Ибрям Кольо Ивичев Късиванов 
30. Узуна 

Българските къщи били: 

I. Жители от основаването на селото: 

1. Узуните 
2. Неновци 
3. Каракостовци 
4. Заферовци и Тоневци 
5. Боневци 
6. Говедарите и Крачолите 
7. Андреевци и Димовци 
8. Пеньо Желевци 
9. Давалджията 
10. Хубаните 
11. Илийчевци 
12. Героите 
13. Бойчо Колевци 

14. Юрданите 
15. Търпаните 
16. Митьо Андреевци 
17. Дянковци 
18. фитоците 
19. Котаците 
20. Бараците 
21. Крайчевци 
22. Марко Ив. Димитровци 
23. Велевци 
24. Бекярите 
25. Караколевци 
26. Миховци 

Жители преселени през 19 

Родове 

1. Пеновци 

2. Коджабашите 
3. Паскалите 
4. Добревци 
5 Торлаците 
6. Търмъците 
7. Каравасилевци 

От къде са дошли 

с. Елхово, Казанлъшко 
с. Козаревец 
с. Козаревец 
с. Дълбоки 
с. Станчов Хан 
с. Станчов хан 
Пчел, рът 
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8. Главанаците 
9. Лечевци 
10. Чавдарите 
11. Койкоевци 
12. Гоевци 
13. Караганчевци 
14. Паневци 
15. Радуците 

Пчел рът 
не се знае 
с. Любенова махала 
с. Дъбрава 
с. Колена 
с. Любенова махала 
с. Събраново 
с. Дълбоки 

Между българи и турци съществувала постоянна вражда. 
Турците, като господари, нанасяли побоища, а често и убивали 
българи по най - дребен повод. От рода Пеневци (Пеноолар) 
били убити бащата на Кольо Енчев Пеноолу защото отказал да 
даде три крини жито в заем на един турчин. От рода Андреевци 
бил убит бащата на Стойчо Пенев Андреев по неизвестни при-
чини. Убийството било извършено при Чолаков мост, когато Пе-
ньо Андреев бил на лов. 

Тези золуми на турците българите не понасяли безропот-
но. Те също биели и убивали турци. Понеже властта била вина-
ги на страната на турците, българите не търсели покровителст-
во от нея, а издебвали лошите турци насаме и ги биели, а често 
и убивали. Битият турчин не се отнасял до властта, не казвал 
на никого, че е бит от българин, защото това било за него голя-
мо унижение. Така, само с юначество българите се справяли с 
лошите турци. 

Особено се засилва тази борба към средата на 19 век през 
време на Възраждането, като е имала както обществен, така и 
личен характер. За борбата от обществен характер сведенията 
са съвсем малко. Само поп Минчо Кънчев от село Коларово, 
назначен за ревизор на училищата в Старозагорската околия 
в своите мемоари дава някои сведения за революционната дей-
ност в селота. 

Като училищен ревизор поп Минчо Кънчев прави две реви-
зии на училищата в околията. И при двете ревизии посещава 
село Хрищени. При първата ревизия дава сведения, че в село-
то има параклис и училище, а населението е българско и турс-
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ко. Освен с ревизиране на училищата поп Минчо Кънчев ce 
занимавал и с революционна дейност. В селото той образувал 
комитет, с председател Стойно Колев Зафиров. 

При вторага ревизия поп Минчо Кънчев дава по - подроб-
ни сведения. Казва, че в селото има 120 къщи, от които полови-
ната български и половината турски. Учител в селото е бил Пе-
тър Паисий. Училището се посещавало от 32 деца. Учителят по-
лучавал годишно заплата от 850 гроша, 19 кила жито и орехи, 
колкото открадне. 

Проверката на комитета установила, че има записани 10 
души членове, със 6 чифтета, едно шишане, 3 текчакмака, 1 ка-
ма. Има събрани пари 1100 гроша. Поп Минчо Кънчев направл 
потребното наставление за по - нататъшната дейност. Имената 
на членовете на комитета не се знаят. Някаква особена дей-
ност да е развивал комитета, също не се знае.1 

Борбата с турците се развивала главно на основата на лич-
ните отмъщения. Смели и юначни хрищенци през тази епоха 
били: Ганчо Чавдаров, Бойчо Колев, Райчо Стойнов и др. Осо-
бено голяма смелост проявявал Ганчо Чавдаров. Той биел и 
убивал лошите турци. Още на 16 годишна възраст убил един 
турчин. 

Турчинът, навярно разбойник, често пътувал на кон от Ста-
ра Загора през Хрищени, Дълбоки, Оряховица, Черково и об-
ратно. На отиване или на връщане се отбивал в дома на Кольо 
Чавдаров, баща на Ганчо Чавдаров, преспивал и на сутринта 
си заминавал. Дошъл една вечер, преспал и на сутринта на оти-
ване предложил на бащата една пушка. Бащата отказал да взе-
ме пушката, защото нямал пари да я плати. Турчинът дал пуш-
ката, като казал, че ще му се плати при следващото минаване 
през селото. След известно време турчинът пак минал през се-
лото, преспал в дома на Кольо Чавдаров и на отиване си поис-
кал парите за пушката. Кольо Чавдаров му казал, че не може 
да спечели пари и да плати пушката. И този път, макар и малко 
разсърден, турчинът си заминал без да каже нищо. При след-

1. Кьнчев, поп Минчо, Видрица, стр. 247 и 251. 
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ващото идване на турчина Кольо Чавдаров пак нямал пари. Тур-
чинът се разсърдил. Тръгвайки си той казал, че ако следващия 
път не му бъдат броени парите, ще пострада момчето му. Тази 
заплаха чул 16 - годишния Ганчо Чавдаров. 

След време турчинът пак идва. Приели го и го нахранили. 
Станало време за спане. Ганчо и турчинът трябвало да спят в 
една стая, но на отделни легла, а родителите в друга стая. Между 
двете стаи имало врата. Бащата по стар обичай прибрал брад-
вата от дръвника и я сложил зад вратата на стаята, където ще 
спят Ганчо и турчина. Турчинът, малко пийнал, си легнал и зас-
пал. Ганчо Чавдаров, страхувайки се, че турчинът може да из-
пълни заплахата си не можал да заспи. Решава да изпревари 
турчина. Станал, взел брадвата, поразходил се в стаята, за да 
провери дали турчина спи и го ударил силно по челото. Турчи-
нът изхъркал само по - силно и умрял. 

Родителите на Ганчо чули шума и отишли да видят какво е 
станало. Като видели, че турчинът е мъртъв и цял облян в кър-
ви, започнали да плачат. Занесли турчина в плевнята и го заро-
вили в плявата. Ганчо дал нареждане на родителите си да по-
чистят стаята така, че да не остане никаква следа. След това 
оседлава коня на турчина, качва се и тръгва на север през Сред-
на гора. Отива на Тунджа, преминава реката, натирва коня и 
се връща. Осъмнал в село Нова махала (Люляк), престоял там 
през деня и вечерта се връща в селото. 

Минават няколко дни. Турчинът започва да мирише в плев-
нята. В двора на Кольо Чавдаров имало розова градина. Една 
вечер Ганчо изкопава гроб в един ред на розовата градина и 
заравя турчина. Никой не го потърсил. 

Друг турчин от село Дълбоки по прякор Пумпала, мелни-
чар на воденицата до хълма Медвен, също се заканил на Ганчо 
Чавдаров. Казал му, че често стават побоища и убийства на 
турци и това е работа на Ганчо, но скоро ще му се види сметка-
та. Ганчо Чавдаров страшно мразел хората, които му се закан-
ват. Една вечер той взел пушката си, отишъл на воденицата и 
отбил водата на савака. Воденицата спира. След малко турчи-
ньт с газениче в ръката отишъл да види, защо е спряла водени-
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цата. Ганчо го замерва и го убива. 
Когато възмъжава наема чифлика на един бей на име Дер-

меджиолу в село Джуранлий (Калитиново). Първата година, по-
ради суша, не получил приход и не можал да изплати наема си. 
На втората година се получило същото. Третата година клима-
тът бил благоприятен и се родило много жито. Тогава беят из-
гонил Ганчо Чавдаров от чифлика, затова, че дължи наем за 
две години и започнал да складира снопите в чифлика, за да ги 
вършее. Ганчо Чавдаров, като нямало какво да прави, решил 
да запали складираните снопи. 

Една вечер той поканил двама турци в двора си. Седнали 
под един голям орех и започнали да пият ракия. Ганчо се пазел 
да не се напие. Турците, мъртво пияни, заспали под ореха. То-
гава Ганчо Чавдаров станал, оставил обувките си, ако някой от 
тях се събуди да помисли, че е отишъл по нужда, взема за дру-
гар своя приятел Райчо Стойнов, качват се на коне и бързо 
полетели на юг към чифлика в Джуранлий (Калитиново) на 4 км 
от село Хрищени. Като наближили чифлика, спрели и слезли от 
конете. Ганчо Чавдаров оставил другаря си да чака и му поръ-
чал да бяга с конете само ако се забави. 

Той отишъл в чифлика, минал през харманите, където спе-
ли ратаите. Не го усетили, защото всички ратаи, изморени от 
дневния труд, спели дълбоко. Кучетата не залаяли, а тичали 
около него, защото го познавали. Стигнал складираните сно-
пи, залял ги с газ и ги запалил. Снопите, сухи и залени с газ, 
веднага пламнали и осветили всичко наоколо. Да се върне на-
зад било невъзможно, защото трябвало да мине през хармани-

Вместо на север към другаря си, той тръгнал на юг. Оти-
шъл между Джуранлий (Калитиново) и Гюрджий (Преславен), 
завил на изток, стигнал до Коленската река и тогава тръгнал на 
север към Хрищени. Като вървял през стърнищата видял, че 
нещо мърда пред него. Помислил си, че го заграждат хора, за 
да го хванат. Той спрял, обадил се, но никой не му отговорил. 
Срелял с пушката. Пак никой не се обадил. Намерил едно ма-
гаре, което пасяло в стърнището. От тази случка се уплашил 

44 



много. Ръцете му започнали да треперят и останали така до 
края на живота му. Върнал се при турците и легнал без да го 
усетят. 

На разсъмване един от турците се събудил, видял горящи-
те снопи, събудил Ганчо и му казал, че беят го изгонил, но бог 
го наказва защото снопите в чифлика горят. Ганчо му отгово-
рил, че може бог да е причина за запалването на снопите, но 
беят ще наклевети него. Турците уверили Ганчо, че ще свиде-
телстват в негова полза. Така и станало. На другия ден Ганчо 
Чавдаров бил арестуван, но турците свидетелствали, че той ця-
ла вечер гулял с тях и бил освободен. 

От индивидуални отмъщения Ганчо Чавдаров постепенно 
преминава към организирана борба против турската власт. 

През Старозагорското въстание в 1875 година към града 
се отправят няколко селски чети, но поради неуспеха на въста-
нието се върнали обратно. Отрядът на Обручийския войвода 
Руси Бакарджи, който броял около 100 души се отправил на 
север, за да се свърже със Старозагорската чета. Към тази 
чета се присъединил и Ганчо Чавдаров. При Елхово (Милево) 
четата била разбита от турските потери. Руси Бакърджи заги-
нал. Четниците се разпръснали. Ганчо Чавдаров се завърнал в 
селото. Турците искали да го арестуват. Той се скрил в плевня-
та. За да го предизвикат да излезе от скривалището си, обеси-
ли прасето му. Това не дало резултат. Насекли на дръвника 
прикята на сестра му. И това не помогнало. Когато се стъмни-
ло турците си отишли. 

Ганчо Чавдаров взел участие и в Освободителната руско -
турска война 1877 - 1878 година. Когато генерал Гурко пристига 
в Стара Загора поискал да му посочат двама българи за разуз-
навачи. Посочили му Стойно Колев Зафиров и Ганчо Чавдаров 
от село Хрищени. Генералът ги изпратил да разузнаят числото 
и състоянието на турските войски в Нова Загора. Те отишли в 
село Кортен и от там се отправили за Нова Загора. Срещнали 
Двма свещеника, които им казали какво е състоянието и числе-
ността на турските войски. Стойно Колев и Ганчо Чавдаров, 
заедно със свещениците се върнали в Стара Загора и доклад-
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вали на генерал Гурко за състоянието и числеността на турски-
те войски в Нова Загора. Генералът ги наградил като дал на 
свещениците по 6 пола, а на Стойно Колев И Ганчо Чавдаров -
по 9 пола.1 

Друг борец против османското робство бил Кольо Хрище-
неца. Поп Минчо Кънчев съобщава, че в околията върлувал раз-
бойника балабаджия Ахмедаа, прочут със своите обири и кла-
нета, както на българи, така и на турци. Старозагорският упра-
вител Емин бей и кадията пращали потери, състоящи се от тур-
ци да го хванат и убият, за да отърват околията от него, но все 
безуспешно. Най - после Емин бей изпратил потеря, която се 
състояла от турци и българи. В тази потеря участвали българи-
те Кольо от село Хрищени и Кольо Райнов от Стара Загора. 
Тази потеря хванала Кел Хасана, един от другарите на балаба-
джията и го убила. Кольо Хрищенеца и Кольо Райнов занесли 
главта му на големия алан в Стара Загора. Кольо Хрищенеца я 
набучил на един кол, засукал мустаките му и му ударил две плес-
ници по страните. Турците настръхнали, защото гяурин се гав-
ри с юнашката глава на Кел Хасана. Започнали да замерят с 
камъни Кольо Хрищенеца и Кольо Райнов, които едва се отър-
вали като избягали по тесните улици на Стара Загора. 

Кольо Хрищенеца не можел да живее повече в селото. За 
да запази живота си отишъл в село Талашмакпий (Стрелец) в 
чифлика на х. Йорги Стоев и му пасъл козите 4 - 5 години безп-
латно. След това се върнал в Хрищени.2 

Културата, както на турското, така и на българското насе-
ление била на много ниско ниво. Турците са оставили много 
малко, както в духовната, така и в материалната сфера. През 
многогодишния си престой в селото са построили една джа-
мия на на най - високата част, северно от църквата. Самата 
височина сега носи името Джамията. 

Освен това турците са каптирали един от изворите, с гли-
нени тръби са отвели водата в селото и построили няколко улич-

1. Русейски Г., Исторически бележки от войната-1877г. стр.Ю7 
2. Кольо Хрищенеца е дядо на Кольо Желев Топичев 
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ни чешми. Една чешма била построена на Хаджи Исменовия 
харман, друга - в двора на джамията, една на говедарната и 
още една до чифлика на Шефкет бей. Освен тези чешми Ха-
джоолу Алия построил чешма с три чучура на пътя пред двора 
си, която е още запазена и носи името на създателя си - Ха-
джолова чешма. 

« Българите през време на робството също не са имали осо-
бена култура. Едва през втората половина на 19 век, през вре-
ме на Възраждането, когато се повдига борческия дух и нацио-
налното съзнание е започнала културна дейност. Голямо зна-
чение в това отношение са имали училището и религията. 

През първата половина на 19 век училище и църква в село-
то не е имало. Около 1860 година някои младежи ходили на 
училище в село Нова махала (Люляк). Тези младежи били: Ко-
льо Райчев, Койчо Велков, Рашо Илиев, Миньо Колев и Миньо 
Недялков от село Колена. Следващата година се открипо учи-
лище в село Хрищени, като занятията се водили в частни къщи. 
Една година, вероятно 1861, училището е било в къщата на Рай-
чо Костов, на следващата година - в къщата на Начо Недялков, 
три години - в къщата на Каравасилеви и една година в Пеноо-
ловите хамбари. 

Пръв учител в селото бил даскал Никола. Откъде е дошъл 
не се знае. След него бил назначен даскал Георги (Черния дас-
кал) - също неизвестно откъде. Трети учител бил назначен Ата-
нас от село Раднево Старозагорско. 

В 1867 година при старите гробища, южно от двора на Илия 
Костов била построена църква. В нея имало и една стая, която 
служела за училище, друга за квартира на учителя и един са-
лон. След завършване на постройката учебните занятия започ-
ват да се водят в нея. 

За пръв учител в новопостроеното училище бил назначен 
даскал Доньо от село Змеево. След него идва даскал Койчо от 
град Стара Загора. По - късно даскал Паисий след две години 
учителстване бил запопен и изпълнявал двете длъжности - на 
учител и свещеник. Престоял в селото 7 - 8 години. Последен 
учител преди Освобождението бил Стефан Кораков от град Чир-
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пан. 
Училището преди Освобождението било килийно. Учебни-

те занятия продължавали през цялата година. Чинове нямало. 
Учениците седели на земята. Пишели на табли (плочи). Престо-
явали в училището през целия ден. На обед се хранели и спели 
в училището. Учебните занятия продължавали по 7 - 8 часа на 
ден. От църковните предмети се изучавали: Наустница, Псал-
тир, Апостол, Евангелие, Закон Божи. От светските предмети 
се изучавали: геометрия, смятане, отечествознание. История 
и естествознание не се изучавали. Учителите били назначава-
ни от селяните чрез спазаряване. Храна им била давана от уче-
ниците по редуване. 

2.5. БУРЖОАЗНО - ДЕМОКРАТИЧНА ЕПОХА 

2.5.1.ОТ ОСВОБОЖДЕНИЕТО ДО КРАЯ НА 19 ВЕК 

2.5.1.1. РУСКО - ТУРСКА ВОЙНА 1877 - 1878 г. 

Буржоазно - демократичната епоха започва от освобож-
дението от турско робство през 1878 година и завършва със 
социалистическата революция през 1944 година. Освобожде-
нието на българския народ се явява в резултат на възрожденс-
кото революционно движение, кулминационна точка на което 
били Старозагорското въстание през 1875 година, Априлската 
епопея през 1876 година и последвалата Руско - турска война 
през 1877 - 1878 година, при която била възстановена българс-
ката държава. 

Търновската конституция през 1879 година - една от най -
демократичните буржоазни институции в Европа, извършила 
коренен поврат в живота на българския народ, защото след 
националното освобождаване, бил ликвидиран турския феода-
лизъм и бил създаден буржоазно - демократичен строй в мла-
дата българска държава. 
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Още при обявяването на войната отношенията между тур-
ци и българи в селото се изострили. Както едните, така и други-
те се готвели за саморазправа в зависимост от надмощието 
на едната или другата страна във войната. 

Когато руската войска и българските опълченци под коман-
дването на генерал Гурко преминали Балкана през Хаинбоаз 
(Прохода на републиката) и пристигнали на 10 (22) юли 1877 
година в град Стара Загора, напластената вековна омраза на 
българите и турците в Хрищени избухнала с всичка сила. В то-
зи критичен момент от село Дълбоки пристигнали двама души 
Чолаков и Гърбасанов, и подканили хрищенци към саморазп-
рава. Начело с дядо Бойчо и дядо Райчо започнало клане на 
турците. Били убити около 60 души. Закарали ги в дерето при 
павилиона и ги изгорили.1 

След няколкодневни тежки боеве при Джуранлий (Калити-
ново), руските войски и българските опълченци не могли да ус-
тоят на численото превъзходство на пълчищата на Сюлейман 
паша, отстъпили и се установили на прохода Шипка. Тогава пък 
за българите в селото настъпили тежки дни. Трябвало да бягат 
заедно с отстъпващите войски. Преминали Стара планина и се 
установили в селата около Габрово. 

След отстъплението, турците от своя страна се отдали на 
мъст. Понеже българите избягали и нямало на кого да отмъща-
ват изгорили църквата при старите гробища и всички помеще-
ния в нея. 

През декември 1877 година руските войски преминали от-
ново Стара планина, разбили войските на Вейсел паша при Шип-
ка и Шейново и на 1 януари 1878 година Стара Загора била 
наново освободена. Жителите на селото се завърнали през ме-
сец февруари и започнали подготовка за засяване на пролет-
ните култури. 

На 19 февруари (3 март) 1878 година войната свършила с 
подписването на Сан Стефанския мирен договор, според кой-

1. Дядо Бойчо е от рода на Бойчов Колеви, а дядо Райчо - от 
рода на Велев Райчеви. 
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то се осъществява националната революция на българския на-
род, премахват се феодалните отношения и националния гнет, 
създава се голяма българска държава на Балканите с буржоа-
зно - демократично управление. 

2.5.1.2. ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ 

Преди Освобождението господстващи стопански форми би-
ли феодалните. Земята била в ръцете на турското население. 
Най - много полски имоти и гори притежавал чифликчията Шеф-
кет бей. Много земя притежавали турците и като частни стопа-
ни. 

От българите четирите заможни рода и заселените от окол-
ните села обработвали земята си в задруги. Останалите бълга-
ри не притежавали или притежавали съвсем малко земя и се 
препитавали като ратаи (аргати) в чифлика и в по - богатите 
турци. 

Българите, особено по - влиятелните, искали на всяка цена 
да прогонят турците и да заграбят или да закупят на евтина 
цена имотите им. Започнал тормоз. Пущали им вечер косте-
нурки със запалени свещи в дворовете, хвърляли им разни пред-
мети в комините, вземали им обущата, когато се молели в джа-
мията. Турците разбрали, че повече не могат да останат в се-
лото, разпродали имотите си и се изселили в Турция. 

Така процесът на изкупуване на турските имоти, започнал 
още преди Освобождението с изкупуване имотите на турците, 
загинали от чумните епидемии и войните, които Турция водила 
през първата половина на 19 век, бил окончателно завършен 
при изселването на турското население. 

Най - много имоти изкупил Пенчо Филипов, който разпола-
гал с много пари. От Шефкет бей той купил чифлишката гора от 
около 2000 декара в местностите Голямата могила и Мишилика 
и станал крупен горовладелец. Полски имоти закупил по - мал-

Рашо Илиев, който също разполагал с повече парични сред-
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ства закупил от изселващите се турци около 600 декара полски 
имоти и чифлишкия двор на Шефкет бей. Една част оставил за 
себе си, а останалата препродал на Димитър Манолов, Стефан 
Илчев, Христо Пеев, Слави Радуков, Бойчо Колев и Иван Къси-
ванов. По такъв начин и Рашо Илиев станал един от богатите 
хора в селото. 

Бивш игумен на манастира на име Кирил Кръстев, родом 
от село Баница - Македония, ограбил манастира, дошъл в Хри-
щени по време на изселването на турците и купил двора и имо-
та на най - богатия турчин Хаджоолу Алия. По - късно заедно с 
други имоти създава чифлик с около 600 декара. Така и той 
става един от богатите хора в селото. 

Над 500 декара полски имоти от турците купил и Стойно 
Колев Зафиров. Голяма част от имотите му били около селото. 

Имоти около 400 декара купил и Миньо Коев Давалджиев. 
Така се създала класовата прослойка на богатите селски 

стопани в селото, върхушката, която обработвала земите си с 
постоянни и временни работници. 

Друга класова прослойка били средните селски стопани. 
Разполагайки с по - малко парични средства, тези селяни заку-
пили по - малко турски имоти, които обработвали с личния си 
труд и с наемане на временни работници за жътвата и вършит-
бата. 

Бедните селски стопани, обработвали малкото своя земя 
с личния си труд. Те наемали земя на изполица и под наем, или 
обработвали лозя на старозагорски граждани. 

Земята вече била изкупена от изселващото се турско на-
селение и преминала в българите. Ликвидирано било и чифлик-
чийството. Чифликът на Шефкет бей също бил разпродаден. С 
проникването на стоковите отношения задружното стопанис-
ване на земята започнало постепенно да отмира. Но задругите 
не се ликвидирали изведнъж. Някои били запазени дълго вре-
ме след Освобождението. Последната задруга на Паневци би-
ла разтурена около 1930 година. 

С Освобождението се извършил коренен преврат в иконо-
миката на селото, защото се ликвидирали господстващите пре-

51 



досвобожденски феодални стопански форми и се установила 
системата на едри, средни и дребни самостоятелни стокопро-
изводители. 

В периода от Съединението до края на 19 век започнал упа-
дък на самостоятелните селски стопанства. Една от основните 
причини за този упадък била експлоатацията между класовите 
прослойки. 

Богатите стокопроизводители, селската върхушка, разпо-
лагали с пари и освен, че закупили много турски имоти, въвели 
странични предприятия към стопанствата си. Били построени 
водни мелници, розоварници, казани за варене на ракия, ба-
калски и кръчмарски заведения. Най - голяма експлоатация 
дребните стопани търпели от лихварството. Още при купуване-
то на земя от изселващите се турци и за набавяне на инвентар, 
селяните прибягвали до заеми от лихварите. Лихвар в селото 
бил Пенчо Филипов, който разполагал с много пари. Размерът 
на раздадените заеми и лихвеният процент се виждат от при-
ложения списък, който съставлява част от личната му архива.1 

№ по Име и фамилия на От коя дата До коя дата С колко Колко е 

ред длъжника започва срока свършва срока лихва е цялата 
на записа на записа обложен стойност 

изцяло на записа 

1 Въльо Георгиев 1.Х. 1890 г. 1. IX. 1891 г. 650 4350 
2 Пенчо Колев 17.Х. 1890 г. 17.IX.1891 г. 200 900 
3 Иван Христов 14.Х.1890 г. 14.VIII.1891 г.225 1225 

Колев 
4 Кольо Филипов 7.IX.1890 7.VIII.1891 135 845 

Димитров 
5 Филип Добрев 10.Х. 1890 10.Х.1891 40 240 
6 Хубан Иванов 6.Х.1890 6.Х.1891 36 136 
7 Хубан Иванов 22.Х. 1890 22.VIII.1891 150 650 

1. Оригиналът на списька се намира в Окрьжния дьржавен 
архив в Стара Загора. 
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8 Георги Христов 14.Х.1890 14.IV.1891 52 242 
9 Георги Кьорива-

ЦПП 
1 .VIII.1890 1 .VIII.1891 70 270 

10 
nvjD 
Георги Мийков 6.Х.1890 6.Х.1891 36 136 

11 Иван Цвятков 1.Х.1890 1.Х.1891 40 166 
12 Иван Вакилев 15.IX.1890 15.VII 105 555 
13 Кольо Йорданов 30IX.1890 30.IX.1891 72 232 
14 Ганьо Костов 30.IX.1890 30.IX.1891 73 278 
15 Георги Зафиров 1.Х.1890 1.Х.1891 30 130 
16 Пейо Христов 25.V.1890 25.V.1891 140 1200 
17 Велчо Василев 30.IX.1890 30.IX.1891 200 900 
18 Зафир Спасов 23.Х.1890 23.VI.1891 75 391 
19 Доньо Костов 20.Х.1890 20.VII.1891 153 585 
20 Кольо Иванов 1.Х.1890 1 .VIII.1891 60 260 
21 Чарко Колев 20.Х.1890 20.VIII.1891 60 336 
22 Янко Иванов 20.VIII.1890 20.VI.1891 63 318 
23 Деньо Атанасов 3.VIII.1890 3.V.1891 360 1360 
24 Георги Ганчев 6.Х.1890 6.Х.1891 240 1034 
25 Въльо Колев 6.Х.1890 6.Х.1891 120 620 
26 Диньо Трифонов 9. IX. 1890 9.VIII.1891 1020 4700 
27 Минчо Рашев 3.XI.1890 З.Х.1891 100 450 
28 Петър Славов 2.IX.1890 2.IX.1891 432 2023 
29 Ибрям Ахмедов 2.XI.1890 2.VII.1891 50 175 
30 Димитър Иванов 15.Х.1890 15.Х.1891 192 835 
31 Димитър Бонев 9.XI.1890 9.VII.1891 100 800 
32 Иван Калчев 9.XI.1890 9.XI.1891 53 253 
33 Пенчо Георгиев 10.XI.1890 10.IX.1891 93 468 
34 Кольо и Велчо 10.XI.1890 10.IX.1891 867 5816 

Райчеви 
35 Георги Тодоров 10.IX.1890 10.IX.1891 744 4710 
36 Братя фартун 1 ..XI.1890 1 .IX.1891 324 3000 
37 Генчо Колев 2.XI.1890 2.IX.1891 33 143 
38 Стойчо Пенев 1.Х.1890 1.Х.1891 282 1076 
39 Иван Тодоров 21 .XI.1890 1.IX.1891 30 130 
40 Милчо Илчев 21 .XI 1890 1 .IX.1891 100 740 
41 Миньо Коев 20.XI1890 20.VIII.1891 162 1331 



42 Димитър Спасов 21 .XI.1890 21 .X. 1891 30 130 
43 Пеньо Костов 1.XII.1890 1.V.1891 558 1980 
44 Марко Иванов 1.XII.1890 1.Х.1891 30 95 
45 Вельо Райчев 4.XII.1890 4.Х.1891 190 695 
46 Тодор Йовчев 20.1.1890 20.V.1891 68 476 
47 Косьо Андонов 2.1.1890 2.III.1891 8 215 
48 Димитър Велев 10.1.1890 10.XI.1891 30 130 
49 Георги Ноев 16.1.1890 16.Х.1891 26 126 
50 Васил Тодоров 1.XII.1890 1.VI.1891 120 510 
51 Генчо Радев 16.XII.1890 1.VI.1891 139 865 
52 Стоил Георгиев 20.XII.1890 2.VIII.1891 50 210 
53 Гочо Петков 21 .XII.1890 21 .VI.1891 300 1431 
54 Стоян Колев 20.1.1890 20.IX.1891 50.5 252.5 
55 Михо Георгиев 20.1.1890 20.IX.1891 119 819 
56 Тодор Георгиев 20.1.1890 20.IX.1891 113 819 
57 Кольо Георгиев 20.1.1890 20.IX.1891 113 819 
58 Тоньо Русчев 17.1.1890 17.VIII.1891 38.5 222.5 
59 Иван Иванов 14.Х.1890 14.Х.1891 30 110 
60 Зафер Георгиев 27.1.1891 27.IX.1891 110 657 

10108.20 55272 
61 Косьо Андонов 215 
62 Сивчо Минев 2.11.1891 2.XI.1891 130 630 
63 Димия Спасов 2.11.1891 2.Х.1891 50 250 
64 Георги Ганчев до Гергьовден 45 715 
65 Стоян Костов до септември 1891 26 99 
66 Марин Желев м 40 188 
67 Коста Ненов и 53 253 
68 Иван Коев п 37 300 
69 Пеньо Желев 16.11.1891 16.VII.1891 30 230 
70 Кольо Ненов 16.11.1891 16.XI.1891 48 248 
71 Йордан Христев 16.111.1891 16.Х.1891 30 130 
72 Нено Георгев 16.11.1891 16.Х.1891 24 124 

10630.20 60754 
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Друг важен фактор за упадъка на самостоятелните стокоп-
роизводители била данъчната система. Младата българска дър-
жава се нуждаела от средства, за да поддържа съществуване-
то си, а такива можели да се вземат само чрез облагането на 
населението с данъци. Свободната търговия противопостави-
ла земеделски произведения местно производство на евтини-
те стоки, идващи от страни с модерно земеделие. 

Силен удар на селското стопанство бил нанесен и от све-
товната земеделска криза от края на 19 век. Така, че през пе-
риода от Съединението до края на 19 век тези фактори задър-
жали развитието на земеделието и в Хрищени довеждали са-
мостоятелните стопанства до упадък и разорение. Но те имали 
различно въздействие върху отделните класови прослойки. До-
като лихварството и данъчната система подтискали предимно 
средните и бедните селски стопани, свободната търговия, по-
ради капулационния режим, останал още от турското робство, 
подтискал предимно едрите земеделски стопани, селската вър-
хушка. Произвеждало се примитивно и стоките не можели да 
устоят на конкуренцията на евтините земеделски произведе-
ния, които идвали от страни с модерно машинно земеделие. 
Щом не можели да намерят пазар за произведенията си, бога-
ти хрищенци западали, ставали средни и бедни стопани, а ня-
кои се разорявали. 

Така наследниците на х.Рашо Илиев и Миньо Коев Давал-
джиев станали средни стопани. Наследниците на Стойно Ко-
лев Зафиров продали всички имоти около селото за дворни 
места. Чифликчията Кирил Кръстев се разорил напълно и след 
неговата смърт през 1908 година чифлишкия му двор и имота 
били разпродадени от наследниците. Единствен, който се за-
пазил по - дълго време, останал лихваря и собственик на гори 
Пенчо Филипов, защото не се занимавал с производствена дей-
ност. 

В края на 19 и началото на 20 век обаче, бил ликвидиран 
капулационния режим, остатък от турското робство. Била въ-
ведена покровителствена митническа политика. Заедно с въ-
веждането на митническото покровителство през първото де-
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сетилетие на 20 век започва процес на модернизиране на про-
изводството, в резултат на което в страната е имало бърз ико-
номически подем. Нараства производството в индустрията и в 
земеделието. Осигурява се както вътрешния, така и външния 
пазар. 

Икономически подем започва и в Хрищени. Били въведени 
плугове вместо първобитното дървено рало, веялки за отделя-
не на зърното от плявата, триори за почистване на семето за 
посев, препарати за борба с болестите и плевелите по расте-
нията. 

Поради всички тези благоприятни условия селските стопа-
ни бързо се замогнали и започнали да увеличават стопанства-
та си, да закупуват земя. Понеже в землището на селото няма-
ло земя за продаване, хрищенските стопани купували земя от 
съседните села и от землището на Стара Загора. 

През второто десетилетие на 20 век, обаче, този икономи-
чески подем бил прекъснат, поради войните, които България 
водила. През 1912 -1913 година били Балканската и Междусъю-
зническата война, а от 1915 година до 1918 - Първата световна 
война. Трите войни, които България водила през десетилето се 
отразили катастрофално върху икономическото развитие на се-
лото. Стопанствата западнали, защото работният добитък и мъ-
жете били на война. 

2.5.1.3. ПОЛИТИЧЕСКИ ЖИВОТ 

На основата на икономическото устройство започва поли-
тически живот в Хрищени. В периода от Освобождението до 
Съединението на Княжество България с Източна Румелия кла-
сови противоречия не били проявени. Политически партии ня-
мало. Вниманието на всички слоеве от населението били насо-
чени към създаване на българска администрация и разрешава-
не на належащите общоселски въпроси. На тази основа се из-
бирало управлението в селото. Кметовете се избирали на об-
щоселско събрание. Пръв кмет бил избран от рода Пеньо Же-
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леви, а втори от рода Пеноолу. 
В тогавашното общество, остатък от дългото турско робст-

во, бил култивиран дух на независимост и превъзходство в бо-
гатите и силните, и дух на раболепие и подчинение в останало-
то население. При такова духовно състояние на тогавашното 
общество, начело на обществения живот застават богатите и 
силните, селската върхушка. Богатите, обаче, също имали про-
тиворечиви интереси и скрити и явни борби помежду си за лич-
ни облаги. Образували се две партии: Стамболовистката - с 
водач селския лихвар и крупен собственик на гори Пенчо Фи-
липов и Цанковистката с водач Стойно Колев Зафиров - кру-
пен владетел на полски имоти. Сподвижници на тези партии 
били богатите селски стопани. Освен това някои от останалите 
класови прослойки се нареждали в едната или другата партия, 
за да вземат участие в използването на общинските мери и 
гори. Останалата част от населението се отнасяла с безразли-
чие към политическия живот. 

Между двете партии нямало идейни различия. Различава-
ли се само по външнополитическата си ориентация. Цанковис-
тите били русофили, а стамболовистите - русофоби. Те водили 
борба не за разрешаване на общоселските въпроси, а за зав-
ладяване на общинската власт, за да бъдат ограбвани общинс-
ките мери и гори. 

По липса на идейни различия борбата между двете партии 
се изродила в партизанщина. Всяка партия се стремяла да взе-
ме общинската власт, да облагодетелства сподвижниците си и 
да преследва противниците си от другата партия. Между спод-
вижниците на двете партии имало постоянно преследване и по-
боища, затова, особено вечер те се движели на групи. Единич-
ното движение било опасно. 

Всяка партия имала свой клуб. За клуб на цанковистката 
партия служела кръчмата на х.Рашо Илиев, а на стамболовис-
тката партия - кръчмата на Пенчо Филипов. 

Отдали се на партизанщина в периода между Съединение-
то и края на 19 век, тези две партии не са направили нищо за 
благоустрояването на селото. Всички учреждения били крайно 

57 



неудобни. Стаята за извършване на религиозни ритуали била 
занемарена, затова християнската общественост решава де се 
построи църква. Поради незаинтересоваността на общинската 
власт за осигуряване на средства, комисия, с председател Иван 
Минев Мустакичев събирала волни помощи. Освен от селото 
пари дошли и от селата на Старозагорска околия и даже от 
други околии. 

През 1894 година била построена църквата. Майсторите и 
са неизвестни. Знае се само, че били балканджии, вероятно от 
габровските села. През 1911 година била построена камбана-
рията и поставена камбаната. Същата година църквата е зог-
рафисана от художника Атанас Гюдженов. Резбата била нап-
равена от майстор, за когото се знае, че бил арнаутин. 

Постепенно, обаче, раболепието и безразличието на оста-
налите класови прослойки се изживяло. Нарастнали тежнения 
и настроения за борба против грабителската и подтисническа 
политика на водача на стамболовистите Пенчо Филипов, който 
концентрирал в ръцете си политическата и икономическата 
власт. Кмет и лихвар той изсмуквал жизнените сили на населе-
нието, разяждал средната и дребна собственост, задържал раз-
витието им, довеждал до разорение на някои средни и дребни 
селски стопани. 

За успешното водене на тази борба в края на 19 век били 
образувани две други партии, чиято основа са средните селски 
стопани. Радикалната партия е с водач Миньо Илиев Едрев и 
със сподвижници Кольо Георгиев Пеноолу, Иван Тачев Паска-
лев, Кръстьо Минев Коев, Демир Колев Шейтанов, Николай Ган-
чев Йорданов, Таньо Гоев Илиев, Недялко Русев Кадиев и др. 
Демократическата партия е с водач Найден Желев и със спод-
вижници Влади Стойнов Кънчев, Марко Иванов Маджаров, 
Стойно Колев Кънчев и др. 

Тези партии нямали стегнати организации и изтъкнати во-
дачи, затова не можели да постигнат съществени успехи в бор-
бата си против богатата селска върхушка и главно срещу лих-
варя Пенчо Филипов. 

При бурния икономически подем в началото на 20 век бед-
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ните селски стопани също експлоатирани и подтискани от бо-
гатата класова прослойка, изживели раболепието и безразли-
чието си към политическия живот. Почувствали нужда от борба 
за защита на своите интереси. През 1901 година е основана 
социалистическата партия в селото. 

Инициатор бил народният учител Стефан Генчев. Още като 
ученик в земеделското училище в село Садово, Пловдивски ок-
ръг, през ваканциите дружил с местните младежи. През зимна-
та ваканция на 1901 година той събира младежите и основава 
социалистическата партия. Основатели също били: Илия Ива-
нов Минев, Миньо Койчев Велков, Енчо Иванов Желев, Вельо 
Стойнов Райчев, Иван Стойчев Пенев, Христо Славов, Митьо 
Андреев, Кольо Митев Трампаджиев, Ганчо Стоянов Говеда-
ров, Койчо Иванов Калчев и др. Така Стефан Генчев слага на-
чалото на социалистическото движение в селото. 

Социалистическата партия, също като радикалната и де-
мократическата насочва борбата си срещу реакционните сили 
в селото. По отделно никоя от тях не могла да добие болшинс-
тво в общинския съвет, но обединени под ръководството на Сте-
фан Генчев станали сила. При изборите през 1908 година съ-
ветниците на трите партии станали болшинство в съвета, сва-
лили стамболовисткия кмет Пенчо Филипов и избрали за кмет 
водача на демократическата партия Найден Желев. Пенчо Фи-
липов загубва политическата си власт. 

След демократите управлението на селото се поема от цан-
ковистите. За кмет на селото бил избран цанковиста Христаки 
Кучиев. Той бил кмет през Балканската война 1912-1913 годи-
на. Тази война се водела от Балканския съюз, в който влизали 
България, Сърбия, Гърция и Черна гора против Турция. 

След бляскавата победа над Турция от съюзниците, турци-
те загубили всички земи на Балканския полуостров и граница-
та се установила по линията Енос - Мидия. Съюзниците, обаче, 
се скарали при подялбата на завзетите земи. Българското пра-
вителство и Фердинанд Кобурготски обявили война на съюз-
ниците. От това се възползвали Румъния и Турция. Румънските 
войски преминали Дунав и се насочили към София, а турците 
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пресекли линията Енос - Мидия и се отправили към старата 
българска граница. Между населението в цяла Тракия се всява 
паника. В този тревожен момент Сава Стойнов Колев, тогава 
околийски началник в Беломорието всява още по - голяма па-
ника. За няколко часа всички натоварили колите с покъщина и 
храна и побягнали през Змеевския проход. По пътя, подплаше-
ни от шпиони, че турската кавалерия пристигнала в Стара За-
гора, оставили колите и добитъка си и побягнали кой където 
свари. В Казанлък всички били спрени и върнати обратно, но 
покъщината и добитъка им били ограбени. Така завършила Бал-
канската война, през която от Хрищени били убити 13 души: 

1. Филип Донев Филипов 
2. Стоян К. Йорданов 
3. Иван К. Маджаров 
4. Митьо Иванов 
5. Иван Динев Боздважиев 
6. Кръстьо К. Иванов 
7. Райчо Ст. Велев 
8. Митьо Ив. Митев 
9. Паньо П. Героев 
10. Тодор Г. Пеноолу 
11. Райчо Колев Георгев 
12. Иван С. Минев 
13. Кольо К. Димов 

През 1915 година била обявена Първата световна война. 
Кмет на селото през тази война бил Стефан Филипов от цанко-
вистката партия. Докато през Балканската война хората оти-
вали с ентусиазъм, Първата световна война посрещнали с уни-
ние и уплаха. Стопанският, политическият и културният живот 
замират. Понеже войната продължила три години, стопанства-
та се разорили, настъпили глад и мизерия. През тази война 
селото дало 60 души убити: 
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1. Стефан Генчев Стойнов 
2. Ганчо П. Иванов 
3. Георги Ив. Христов 
4. Петко Ив. Христов 
5. Ганьо Г. Тонев 
6. Иван Г. Тонев 
7. Стоян Ив. Цвятков 
8. Ганчо Колев Чавдаров 
9. Руси Н. Русев 
10. Станчо Д. Станчев 
11. Пенчо Денков Пенчев 
12. Профир К. Стоилов 
13. Пётър Г. Петров 
14. Жельо Славов Радуков 
15. Петко Иванов Говедаров 
16. Георги Иванов Георгев 
17. Ганьо Тонев Ганчев 
18. Жельо Найденов Желев 
19. Митьо П. Трампаджиев 
20 Тодор Хр. Главанаков 
21. Митьо К. Йорданов 
22. Николай Н. Костов 
23. Кръстьо Кънчев Коев 
24. Иван Неделчев Стоянов 
25. Георги Дим. Бончев 
26. Слави Ст. Желев 
27. Стефан Ив. Бакалов 
28. Койо Русчев Коев 
29. Георги Неделчев Георгиев 
30. Паньо Н. Панев 

31. Бойчо К. Бойчев 
32. Тачо Т. Тачев 
33. Ганьо Н. Костов 
34. Манол Ив. Тодоров 
35. Христо Г. Христов 
36. Николай М. Коев 
37. Коста Бойчев Митев 
38. Димитър Матев Илчев 
39. Нейко Малчев Илчев 
40. Койчо Ив Койчев 
41. Кольо Митев Павлов 
42. Желязко П. Георгиев 
43. Христо Николов 
44. Койчо Ив. Андреев 
45. Петър Ст. Лечев 
46. Диньо Н. Вълев 
48. Станил К. Иванов 
49. Христаки М. Коев 
50. Димчо Ив. Желев 
51. Кольо Марков Лечев 
52. Боньо Р. Коев 
53. Георги Йовчев Недялков 
54. Илия Димов Станчев 
55. Димитър М. Йорданов 
56. Желязко С. Илчев 
57. Иван Георгиев Василев 
58. Стоян Миладинов Бежа-
неца 
59. Георги Николаев 
60. Георги Петров 
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2.5.1.4. ОБЩЕСТВЕН И КУЛТУРЕН ЖИВОТ 

За общественото и културното развитие на селото били нуж-
ни сгради. Единствената обществена сграда - църквата с ки-
лийното училище, била изгорена от турците при отстъплението 
на руските войски и българските опълченци. Затова по - късно 
е издигната постройка на два етажа с четири стаи - две на пър-
вия и две на втория етаж. На първия етаж се настанило общин-
ското управление, а другата стая служела за извършване на 
религиозни ритуали. Двете стаи на втория етаж били училище. 

При новата обстановка се създали благоприятни условия 
за развитие на учебното дело. Килийното училище било заме-
нено със светско. Пръв учител след Освобождението бил Пет-
ко Сивчев от село Коларово, Старозагорско, който учителст-
вал една година. След него бил назначен друг учител, но не се 
знае името му и родното му място. И той учителствал една го-
дина. Третият учител след Освобождението бил Генчо Стойнов 
от село Змеево. Той се преселил в Хрищени и учителствал по-
вече от десет години. Преподавал история, български език, све-
щена история, граматика, земеописание. За известно време 
напуснал учителската професия и станал кмет и кръчмар. При 
него учителският персонал бил увеличен с още един учител ка-
то негов помощник. От Освобождението до края на 19 век учи-
телският персонал постоянно се сменял. От Хрищени, като по-
мощници на Генчо Стойнов са учителствали Михо Георгиев, 
Кръстьо Петров и Сава Стойнов. Кой колко години е учителст-
вал не се знае. Знае се само, че Михо Георгиев е учителствал 
през 1882 година. Получавал заплата 1000 гроша. Генчо Стой-
нов бил човек с прогресивни разбирания за времето, затова 
оставил значителна диря в селото. Пенсионирал се през 1905 
година. Починал през 1908 година. 

Бурното развитие на икономическия и политически живот 
в Хрищени от началото на 20 век създало предпоставки за раз-
витие на богата културна дейност. През зимната ваканция на 
1901 година по инициатива на Стефан Генчев било основано 
читалището. Членове - основатели били: Стефан Генчев, Фи-
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лип Петров, Миньо Койчев, Руси Койчев, Иван Стойчев, Вельо 
Стойнов, Стойно К. Стойнов, Илия Иванов, Енчо Иванов, Нико-
лай Генчев, Иван Желев, Стойно Колев, Пейо Христев, Манол 
Белчев, Митьо Андреев и Христо Славов. Бил изработен Устав 
на читалището от 37 члена. Член 1 на Чстава гласи: „На 1 януа-
ри 1901 година в село Хрищени, Старозагорска околия се осно-
вава дружество читалище „Земеделец". Съгласно член 36 от 
устава дружеството има елипсовиден печат с надпис: „Народ-
но читалище „Земеделец" с. Хрищени. Съгласно чл. 35 празни-
кът на дружеството - читалище е на 23 април.1 

След укрепване на читалището започнала усилена култур-
на дейност. Създава се библиотека с около 300 броя книги. От-
крива се вечерно училище за възрастни за повишаване на об-
разованието им. Въпреки лошите сценични условия читалище-
то развива и театрална дейност. За театрален салон служела 
една от учебните стаи. Сцената се правела от дъски, а завеса-
та от селски черги. Играни са пиесите : „Многострадалната Ге-
новева" - 1904 г., „Стефан Караджа" - 1905 г., „Руска" - 1906 г., 
„Иванко" - 1907 г., „Венецианският търговец" - 1909 г., „Хъшо-
ве"- 1910г. 

Най - голямото събитие през този период било, обаче, пос-
трояването на театрален салон през 1907 година. Училищната 
стая, ползвана за даване на театрални представления била 
крайно неудобна. За по - нататъшното развитие на театрална-
та дейност било нужно построяването на театрален салон. Об-
щинското управление с кмет Пенчо Филипов не се съгласява-
ло да отпусне нужните средства. Под натиска на демократич-
ните сили (социалисти, радикали и демократи) кметът Пенчо 
Филипов бил принуден да гласува 5000 лева от бюджета на об-
щината, като изсякал гората в местността Портища. Като се 
има предвид, че Старозагорският театър е построен през 1911 г., 
а Софийският народен театър в 1907 година, Хрищенският теа-
тър е един от първите следосвобожденски театри в България. 

1. Списъкът на основателите - читалищни членове е взет от 
устава на читалището. 
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Старият театьр, построен през 1907 година 

Друго мероприятие било построяването на общинското 
управление на площад „Хамбарлъка" през 1908 година при 
кметуването на Найден Желев. С това се разрешил един важен 
селски въпрос, защото Пенчо Филипов настоявал общинското 
управление да бъде построено на площад „Говедарната", къде-
то да се оформи центъра на селото до двора -му за да работят 
кеъчмите му и бакалското му заведение. С построяването на 
общинското управление на площад „Хамбарлъка". Пенчо Фили-
пов, освен политическото, загубил и общественото си влияние 
в селото. На този площад се преместили селските празнични и 
сватбени увеселения. 

УчеЬното дело от началото на 20 век също бележи напре-
дък. Селото се увеличило. Децата станали много. Учителите от 
двама стават трима. Те са били Анастасия Теофилова, която 
учителствала от 1904 до 1934 година, Божана Чакърова от 1906 
до 1926 година и Христо Славов от 1905 до 1909 година. Всички 
били от Стара Загора. Те вземат дейно участие в политическия 
и обществен живот на селото като помощници на Стефан Генчев 
и оставят трайна диря в живота на селото. 
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За по - нататъшното развитие на учебното дело следосво-
божденската постройка, която служела за общинско управле-
ние, за църковни обряди и за училище била разрушена и на 
мястото и , по инициатива на Стефан Генчев, като главен учи-
тел и на Христаки Кучиев, като кмет на селото през 1912 година 
се полагат основите на училище с 4 просторни учебни стаи, 
учителска стая, дирекция и две избени помещения. Изгражда-
нето му обаче спира поради обявяването на Балканската вой-
на. Учебните занятия през войната се водили в театралния са-
лон, който бил разделен с дървена преграда на две стаи. Учи-
телите останали двама души, защото Стефан Генчев отишъл на 
война. Обучението се водило от Анастасия Теофилова и Божа-
на Чакърова. След войната сградата била завършена и през 
учебната 1913 - 1914 година в нея започнали редфвни учебни 
занятия. През тази учебна година учителския персонал се уве-
личил на 5 души: Анастасия Теофилова, Божана Чакърова, Сте-
фан Генчев, Михаил Николов и Йовка Б. Колева. През 1915 го-
дина се обявява Първта световна война. Учителите отново на-
маляват на двама души. 

От всички обществени дейци най - светла диря в многове-
ковната древна история на село Хрищени е оставил народният 
учител и голям общественик Стефан Генчев. Баща му, Генчо 
Стойнов, е преселник от село Змеево, Старозагорски окръг. 
Заселва се в село Хрищени непосредствено след Освобожде-
нието с многодетното си семейство. Бил е учител и обществе-
ник, отличавал се с прогресивните си разбирания. 

Стефан Генчев е роден през 1880 година. Завършва начал-
ното си образование в село Хрищени при баща си, прогимна-
зия в Стара Загора и земеделско училище в село Садово, Плов-
дивски окръг. След завършване на образованието си бил наз-
начен за учител в село Змеево, Старозагорски окръг. Въпреки, 
че бил на работа вън от селото, той ръководил основаната от 
него социалистическа партия, читалището и целия обществен 
живот в селото. Помощници му били учителите Христо Славов, 
Анастасия Теофилова и Божанка Чакърова. Бил преместен в 
селото през 1909 година. 
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Стефан Генчев - народен учител и виден общесвеник 

С политическата си дейност той се явява защитник на 
угнетените и онеправданите свои съселяни от подтисничество-
то и експлоатацията на лихвари, кръчмари и търговци. Чрез 
читалището развива голяма културна дейност. Изнасят се док-
лади по разни научни въпроси, създава се вечерно училище за 
възрастни, изнасят се театрални представления. 

С политическата си дейност Стефан Генчев слага началото 
на социалистическото движение, което изиграва важна роля в 
политическият живот на селото през първото и второто десети-
летие на 20 век. 

Със своята политическа и културна дейност Стефан Генчев 
бързо се издига в съзнанието на хората, завладява умовете и 
сърцата им, добива голям авторитет, спечелва обичта на всички 
слоеве от населението, което изпитва чувство на преклонение 
и искрена почит към него. 
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Стефан Генчев участва в Балканската, Съюзническата и 
Първата световна война като офицер в чин подпоручик. На 15 
ноември 1915 година, още в първите сражения на Първата 
световна война пада убит на връх Остра чука близо до град 
Княжевец - Югославия Погребан е в църковния двор на града, 
с което се записва в пантеона на безсмъртните 73 души свои 
съселяни също загинали през време на войните. 

Отговаряки на народните чувства обществеността на село-
то се отнесе с почит и уважение към него. Непосредствено след 
войната читалището се преименува на негово име. Това, обаче, 
според някои обществени среди не е достатъчно. За да не 
затрупа времето в праха на забравата светлото дело, което той 
остави, трябва да се направи нещо повече, трябва да му се 
издигне паметник. 

Погребението на Стефан Генчев 
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2.5.2. РАЗВИТИЕ НА СЕЛОТО ОТ НАЧАЛОТО НА 
20 ВЕК ДО 9.IX.1944 ГОДИНА 

Трите войни, които България водила от 1912 до 1918 година 
се отразили катастрофално върху живота на българския народ. 
Били му нанесени големи страдания, жертви и лишения. 

При такова положение завърналите се фронтоваци зава-
рили и Хрищени. Семействата им живеели в нищета и мизерия. 
Стопанствата им били разстроени и омаломощени, поради ан-
гажирането на работната ръка и добитъка във войните. Хамба-
рите били празни, поради изземването на хлебното зърно за 
нуждите на войската и непроизводителното население. Шири-
ла се спекулата. Появила се опастност от глад. Най - тежка 
била зимата от 1918 година. 

В резултат на това, непосредствено след войната недовол-
ството сред народа растяло. Създала се революционна обста-
новка. Започнало възстановяването и развитието на стопанс-
кия, политически и културен живот на селото. 

2.5.2.1. ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ 

След тежкото презимуване на 1918 година, през пролетта 
на следващата година първа грижа на стопаните в село Хрище-
ни била възстановяването на стопанствата им. При много теж-
ки условия те започнали да си набавят работен добитък и ин-
вентар. 

На 25 май 1919 година по инициатива на ръководството на 
радикалната партия се събрали в училището 22 земеделски сто-
пани и основали кооперация с кредитен, потребителен и изкуп-
вателен отдел. На събранието бил поканен Иван Найденов ка-
то представтел на БЗБ Стара Загора за изготвяне на докумен-
тите за узаконяването на кооперацията. 

Лихварят Пенчо Филипов се научил, отишъл на събрание-
то и започнал да ругае и заплашва учредителите, че БЗБ ще 
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продаде имотите им, защото отговарят пред нея с целия си имот. 
Учредителите не се уплашили. Учредителният Протокол N1 бил 
подписан и утвърден от Старозагорския окръжен съд с опреде-
ление N2300 От 16 юни 1919 година и публикуван в Държавен 
вестник брой 181 от 12 ноември 1919 година. 

Учредители на кооперацията били следните стопани: 

1. Кръстьо Минев Коев 
2. Еньо Георгиев Коев 
3. Андрея Минев Чолаков 
4. Николай Ганчев Йорданов 
5. Влади Райчев Стойнов 
6. Недялко Русев Кадиев 
7. Иван Димов Андреев 
8. Миньо Илиев Едрев 
9. Сава Стойнов Зафиров 
10. Свещ. Николай Стоянов 
11. Гойо Илиев Гоев 
12. Влади Минев Гоев 
13. Таньо Неделчев 
14. Иван Тачев Паскалев 
15. Пенчо Колев Бараков 
16. Кольо Енчев Пеноолу 
17. Демир Колев Шейтанов 
18. Манол Белчев Каравасилев 
19. Недялко Пенев Бараков 
20. Кольо Георгиев Пеноолу 
21. Кольо Минев Андреев 
22. Стойно Колев Стойнов 

След утвърждаването на кооперацията започва записва-
нето на нови членове и постепенно тя обхваща почти цялото 
село. Пръв председател бил избран Сава Стойнов Колев, а ка-
сиер - счетоводител - свещеник Николай Стоянов. По - късно 
за председател бил избран Миньо Илиев Едрев, а за касиер -
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счетоводител - Илия Гоев Илиев. След Миньо Илиев Едрев 
много години за председател на кооперацията бил избиран 
Андрея Стойчев Пенев, а за касиер - счетоводител Манол 
Белчев Каравасилев и негов помощник Илия Тонев Иванов. 

Основатели на кредитна кооперация "Лоза" 

Веднага след утвърждаването и масовизирането на коопе-
рацията се събират достатъчно средства и започва функциони-
рането на всички отдели. За борба с лихварството коопераци-
ята събирала излишните средства на кооператорите и се създа-
ла соАидна база от събрани средства. От тези средства разда-
вали заеми на нуждаещите се членове с малка лихва и дългос-
рочно погасяване. Селският лихвар Пенчо Филипов, изгубил 
политическата си власт през 1908 година, постепенно започнал 
да губи икономическата си власт. 

Кооперацията трябвало да се справи и с търговския капи-
тал. Било наето помещението на Митьо Андреев и бил открит 
магазин за бакалски стоки. Пръв магазаниер бил Андрея Минев 
Чолаков. Бързото разрастване накооперацията и разширява-
не на нейната дейност наложило да се построи кооперативен 
дом с магазини, канцелария за счетоводството, салон за съб-
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рания, избени помещения. След построяването на дома през 
1924 година магазините се увеличили и разширили своята дей-
ност. Така била ликвидирана частната търговия в селото. 

Кооперацията изкупувала орехи, бадеми, кожи и други сел-
скостопански произведения от кооператорите на авансови це-
ни и след продажбата им раздавала значителни суми допълни-
телно. 

Към кооперацията били създадени ярмомелка, банциг, вар-
джийница, консервна работилница и др. Създал се парк от едър 
и дребен селско - стопански инвентар: лозопръскачки, редосе-
ялки, брани, култиватори, триори, вършачки и др. Срещу мини-
мални такси кооператорите го ползвали за своите нужди. 

Постепенно кооперацията укрепила средните и дребни сел-
ски стопани, избавила ги от зависимостта на частния капитал 
и станала крупен фактор в икономиката на селото. Тя била ед-
на от първите кооперации не само в околията, но и в окръга. 
Разполагала с достатъчно средства и дори станала кредитор 
на Районния кооперативен съюз в град Стара Загора. 

За стопанското развитие на селото спомогнали законите 
и разпоредбите през земеделското управление като консорци-
ума и други мероприятия за премахване на експлоатацията на 
селските стопани от едрите капиталисти. Започнало модерни-
зиране на земеделието, като се въвеждала по - съвършена тех-
ника. Разширил се както вътрешния, така и външния пазар. В 
резултат на това в селското стопанство започнал бърз подем. 
Били преодолени остатъците от натуралните стопански отно-
шения и селското стопанство тръгнало по пътя на модерното 
развитие. От 1922 година започнало преодоляването на след-
военната стопанска криза. През 1924 година кризата била пре-
одоляна и производството достигнало довоенното. През 1926 
година то било окончателно стабилизирано. 

Със стабилизирането на стопанския живот земеделските 
стопани в Хрищени започнали да закупуват имоти и да увели-
чават стопанствата си. Понеже земи в землището на селото 
нямало за продаване започнали да се купуват земи от земли-
щето на съседните села и главно от землището на град Стара 
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Загора. Някои от земеделските стопани увеличили стопанст-
вата си от 150 до 200 декара. Такива са били Георги Неделчев, 
Иван Колев Енев, Илич Петров Илиев, Иван Тачев Паскалев, 
Миньо Илиев Едрев, Койчо Колев Бараков и др. 

През 1929 година Европа била раздрусана от тежка иконо-
мическа криза, която засегнала както индустрията, така и сел-
ското стопанство. В България най - силно пострадало земеде-
лието, защото било дребно и все още с по - слаба техника, от-
колкото в Западна Европа. При това обстоятелство земеделс-
ките произведения, главно зърнрните, спаднали под костуеми-
те цени. Полжението на земеделските стопани се влошило из-
вънредно много. Те не можели да посрещнат задълженията си 
нито към държавата, нито към кредиторите. Държавата, под уп-
равлението на Народния блок, била принудена да даде отсроч-
ка на земеделските стопани, чрез завеждане на конкордатни 
дела към кредиторите. Задлъжнелите селски стопани от Хри-
щени отсрочили задълженията си към селския лихвар Пенчо 
Филипов. След изтичане срока на отсрочването, поради нас-
тъпилите политически събития, той не можал да събере разда-
дените заеми и бил окончателно разорен. 

След преминаване на кризата, която продължила 4 годи-
ни, земеделските стопани в Хрищени продължили своето за-
могване. С началото на Втората световна война, положението 
на земеделските стопани се влошило отново, защото започна-
ла нарядната система. 

2.5.2.2. ПОЛИТИЧЕСКИ ЖИВОТ 

Заедно с възстановяването на стопанството, по време на 
революционната криза започнало развитието и на политичес-
кия живот в селото. Влиянието на старите партии: Стамболо-
вистката, Цанковистката, Радикалната, Демократическата и Со-
циалистическата било силно намалено, в резултат на което ле-
вите сили (Комунистическата партия и Земеделската дружба) 
станали първостепенни сили. 
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Комунистическата партия в Хрищени била основана в на-
чалото на 1919 година. През време на войната, под влияние на 
руската социалистическа революция офицери и войници кому-
нисти започнали агитация на социалистическите идеи в окопи-
те. След войната, по време на революционната криза, завър-
налите се фронтоваци и група бедни селяни , възприели новите 
идеи на социализма и основали партийната организация на 
БСДП (т. с.). Членове - основатели били: Рашо Рашев Змеев, 
Миньо Димов Бойчев, Тоньо Митев Бонев, Господин Тодоров 
^равелов, Андрея Стойчев, Стоян Зафиров Спасов, Иван Бел-
чев Пеноолу, Христаки Стоянов Костов. Първи секретар на пар-
тийната организация бил Господин Тодоров Каравелов, а ка-
сиер Рашо Рашев Змеев. След основаването, партийната орга-
низация се разрастнала, масовизирала се и заела място в по-
литическия живот на селото. 

През 1921 година била основана младежка комунистичес-
ка организация, в която влизали: Кольо Рашев Иванов, Косьо 
Стоилов Първов, Герган Ганчев Герганов, Коста Кръстев Кос-
тов, Минко Тодоров Каравелов, Иван Найденов фершелов, Кой-
чо Филипов Найденов, Коста Колев, Иван Илийчев Стоянов, 
Диньо Найденов фершелов, Иван Колев Пенчев, Койчо Васи-
лев, Каравасилев, Христос Колев Зафиров, Иван Георгиев, Кос-
та Илиев Костов, Стоян Илийчев Стоянов, Златка Стоилова Пър-
вова, Стоянка Иванова, Неда Зафирова. За секретар на орга-
низацията бил избран Коста Кръстев Костов. 

След основаването и масовизирането на партийната и мла-
дежката организации започнала пропаганда на социалистичес-
ките идеи, която се изразявала в организационни и публични 
събрания, четене на партийни вестници и списания, изнасяне 
на вечеринки и театрални представления, организиране на пър-
вомайски манифестации. 

Земеделската дружба в селото била основана през 1914 
година, но поради войните до 1919 година не развила някаква 
дейност. Основатели на Дружбата били следните средни сто-
пани: Станчо Недялков Вълев, Влади Райчев, Минчо Георгиев, 
Христо Петров, Пенчо Дянков, Митьо Пенев, Профир Недел-
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чев, Жельо Пенев Китаев, Кольо Христов Търпанов, Христо Фи-
липов и др. 

През време на революционната криза, след войните, Друж-
бата бързо се масовизирала. В нея влезли и младите: Койчо 
Колев Бараков, Илия Петров Илиев, Иван Колев Енев, Христа-
ки Русчев Койчев, Илия Христакев Минев, Митьо Пенчев Дян-
ков, Иван Димитров Манолов, Митьо Пенков, Ганьо Димитров 
Манолов, Георги Неделчев и др. 

При коалиционното управление на Земеделския съюз с 
Александър Стамболийски, властта в селото се е осъществя-
вала от тричленна комисия в състав: председател Станчо Не-
дялков Вълев, и членове - Митьо Пенков Манолев и Минчо Гео-
ргев. При самостоятелното управление на Земеделския съюз 
за кмет на селото бил избран Митьо Пенков Манолов. 

Буржоазията се уплашила и активизирала. Създал се Сго-
вора, коалиция от най - десните буржоазни партии, който да 
ликвидира комунистическото движение и да прегради пътя на 
Земеделския съюз към властта. Поради слабото си влияние 
сред народа обаче, Сговора не можал да се справи със зада-
чите си. Влиянието на комунистическото движение и Земедел-
ския съюз нараствало с всеки изминат ден. Това особено се 
почувствало, когато през месец май 1920 година Земеделският 
съюз, след проведените парламентарни избори, получил нуж-
ното болшинство в парламента и Александър Стамболийски със-
тавил самостоятелно земеделско правителство. 

В Хрищени Сговора се образувал само от една партия -
цанковистката, защото стамболовистката се разтурила, а ра-
дикалната, демократическата и социалистическата се отказа-
ли да влязат в него. 

Сговорът, изгубил надежда да възвърне политическото си 
господство по демократичен път, се ориентирал към реакция-
та. На 9 юни 1923 година, буржоазията, обединена в Сговора, 
подпомогната от Военния съюз извършила преврат, свалила 
правителството на Земеделския съюз начело с Александър 
Стамболийски. Установен бил режим на министър председате-
ля Александър Цанков. В Хрищени бил свален земеделския кмет 
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Митьо Пенков и за кмет на селото бил назначен Руси Койчев от 
социалистическата партия. 

На много места в страната земеделците правили опити да 
се противопоставят на превратаджиите, но не успели, защото 
нямали оръжие. В Стара Загора и околията те също се събрали 
в Научно - изследователския земеделски институт край града, 
за да се противопоставят на преврата. Не се решили да напад-
ната града и се завърнали по селата си. От Хрищени в тази 
акция учасвали Койчо Колев Бараков, Илия Петров Илиев и 
Иван Колев Енев. 

След преврата Земеделският съюз бил разделен на някол-
ко течения. Дружбата в селото останала единна. Ориентирала 
се към най - лявото течение на съюза, това на Георги Драгнев. 

При създалото се положение комунистическата партия и 
дружбата трябвало да уредят отношенията си. До преврата те-
зи отношения се изразявали, от една страна в обща борба про-
тив старите партии, а от друга в борба помежду им за полити-
ческо влияние в селото. След преврата започнало взаимно сът-
рудничество против общия враг - Сговора. 

През втората половина на месец август и началото на ме-
сец септември започнала подготовката за въстание. В Стара 
Загора се образувал окръжен таен комитет, със седалище зе-
ленчуковата градина на Стоян Махленски до река Бедечка. 

В село Дълбоки бил образуван районен революционен ко-
митет, седалището на който бил северния бряг на Дъбравата. 
Ръководител на комитета бил учителят Стоян Златев от село 
Дълбоки. От Хрищени в комитета били Андрея Стойчев, Госпо-
дин Тодоров и Ганчо Стоянов. Коста Кръстев от село Хрищени 
и Стоян (фамилното му име не се знае) от село Дълбоки били 
назначени за куриери между окръжния и районния комитет. 

Андрея Стойчев през месец август заминал за полските 
села да рони царевица със собствената си роначка. Една ве-
чер пренесли писма от окръжния до районния комитет. Стоян 
Златев прочел писмата, повикал Коста Кръстев настрана и му 
казал да намери Андрея Стойчев и да го доведе в комитета. 
Ако откаже, да го докара насила. Коста ходил по селата, в кои-
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то се предполагало, че може да бъде, но не можал да го наме-
ри и се върнал. 

След като всичко по подготовката на въстанието било нап-
равено на 17 и 18 септември били обходени всички членове на 
партията. На младежката организация и на дружбата било съо-
бщено на 19 септември вечерта да отидат на Коленската река, 
където е сборния пункт на въстаниците от Дълбошкия револю-
ционен комитет. Той обхващал селата: Дълбоки, Оряховица, 
Черково (Братя Кунчеви), Хрищени и Колена. На указаното мяс-
то се събрала голяма група въстаници, но оръжието им било 
малко. След като били разпределени на взводове и били опре-
делени командирите на всеки взвод, взстаниците тръгнали за 
пехотинските казарми на Стара Загора, които били техен обект, 
определен от Окръжния революционен комитет. След като прис-
тигнали до града, на река Бедечка останали тези, които нямали 
оръжие, а тези, които били въоръжени, нападнали казармата, 
за да намерят оръжие и да бъдат въоръжени всички. При напа-
дението на казармата бил убит водачът на въстаниците в този 
район Доньо Пехливанов от село Преславен и няколко души 
били ранени. От Хрищени били ранени: Иван Марков Маджа-
ров и Кольо Рашев Маджаров. Поради това, че били слабо въ-
оръжени, въстаниците не можели да завземат казармите и да 
намерят оръжие, затова трябвало да отстъпят. До река Бедеч-
ка имали кратко съвещание, на което решили, тези, които на-
мат оръжие да се завърнат по домовете си, а тези, които били 
въоръжени да отидат в Средна гора, за да продължат борбата. 
От Хрищени с тази група отишли Теньо Митев Бонев, Марко 
Митев Бонев, Коста Кръстев Костов, Въльо Марков Лечев и 
Христаки Юрданов Михалев. Престояли един ден и една вечер 
в местността „Глуханя". На другия ден минали през село Нова 
Махала (Люляк) и стигнали до село Николаево, където се уста-
новили на позиция. Искали да се свържат с Мъглижките въста-
ници, но не успели. Пристигнала артилерия от Стара Загора и 
започнала да ги обстрелва. Въстаниците се пръснали на раз-
лични страни. Въстаниците от село Хрищени се завърнали в 
селото и били арестувани. 

76 



През тези събития били арестувани и ранените Иван Мар-
ков Маджаров и Кольо Рашев Маджаров, а също отишлите с 
въоръжената група Тоньо Митев Бонев, Марко Митев Бонев, 
Коста Кръстев Костов, Въльо Марков Лечев и Христаки Йорда-
нов. Бил арестуван и Илия Гоев Илиев, който действал в Стара 
Загора като анархист. 

През месец септември 1924 година започнал съдебен про-
цес, който продължил един месец. Всички били осъдени на 6 
години и 2 месеца затвор. Така завършило септемврийското 
въстание през 1923 година. От Хрищени в него са взели участие 
от комунистическата партия, от младежката организация и от 
дружбата следните хора: 

I. От комунистическата партия: 

1. Господин Тодоров Каравелов 
2. Рашо Рашев Змеев 
3. Миньо Димов Бойчев 
4. Тоньо Митев Бонев 
5. Марко Митев Бонев 
6. Вълко Марков Лечев 
7. Иван Белчев Пеноолу 
8. Христаки Стоянов Костов 
9. Пеньо Стойчев Пенев 
10. Ганчо Стоянов Говедаров 
11 Георги Стоилов 
12. Нейко Колев Лечев 
13. Иван Марков Маджаров 
14. Тоньо Петров Илиев 

11. От младежката комунистическа организация: 

1. Кольо Рашев Маджаров 
2. Кольо Стоилов Първов 
3. Коста Кръстев Костов 
4. Койчо Филипов Найденов 
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5. Христос Колев Зафиров 
6. Диньо Найденов 

III. От земеделската дружба 

1. Илия Петров Илиев 
2. Митьо Пенков Манолов 
3. Стойно Владев Минев 
4. Христаки Йорданов Михалев 
5. Койчо Колев Бараков 
6. Иван Колев Енев 
7. Иван Димитров Манолов 
8. Христо Кръстев Петров 
9. Недчлко Сивчев Монев 
10. Геньо Димитров Манолов 
11. Минко Владев Минев 
12. Стоян Велков Стоянов 

След преврата на 9 юни срещу Земеделския съюз и пора-
жението на Септемврийското въстание, сговористкото прави-
телство пристъпило към открит терор срещу демократичните 
сили и главно срещу комунистическата партия и Земеделския 
съюз. През май 1924 година бил създаден „Закона за защита 
на държавата". Комунистическата партия и всички нейни поде-
ления били обявени вън от законите и били забранени, а земе-
делския съюз - разстроен и омаломощен. 

При това положение обстановката изисквала комунисти-
ческата партия да премине в дълбока нелегалност и да започ-
не нелегален живот. 

В Хрищени комунистическата партийна организация била 
възстановена нелегално. По указания на окръжния комитет 
трябвало да се организират шесторки. За тази реорганизация 
били изпратени Янко Иванов, Георги Пеев и Тодор Янков. Те 
освен че разяснили начина на организиране при нелегални ус-
ловия, направили и съзаклятие. В местността Медвен се съб-
рали най - дейните комунисти и се заклели като целували кръс-
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тосани кама и револвер. 

В съзаклятието участвали: 

1. Тоньо Митев Бонев 
2. Марко Митев Бонев 
3. Кольо Рашев Маджаров 
4. Въльо Марков Лечев 
5. Тоньо Иванов Тонев 
6. Миньо Димов Бойчев 
7. Рашо Рашев Змеев 
8. Андрея Стойчев Пеев 
9. Петър Минев Пилов 
10. Господин Тодоров Каравелов 
11. Йордан Русчев Колев 
12. Георги Стоилов Георгиев 
13. Тодор Павлов Драгиев 

След известно време съзаклятието било разкрито. Бил 
арестуван Тодор Янков, който не издържал на инквизициите и 
издал другарите си. Всички били арестувани и жестоко малт-
ретирани. След осем месечно престояване в участъците на Ста-
ра Загора били освободени. 

Друга проява на нелегалния период била въоръжаването 
на комунистическата партийна организация. На Рашо Рашев 
Змеев било възложено да приготви скривалище за 300 пушки и 
12000 патрона. Рашо Рашев, заедно с Косьо Стоилов и Иван 
Славов Дерменджиев приготвили скривалището като изкопа-
ли дълбок ров в местността Гьорбаш. Но каналът за пренасяне 
на оръжието от С С С Р бил разкрит, очакваното оръжие не прис-
тигнало и скривалището останало неизползвано. 

Правителството на сговора начело с Цанков с големи жес-
токости успяло да се справи с революционните събития от 1923 
до 1925 година, да запази буржоазното господство, но не мог-
ло окончателно да ликвидира комунистическата партия, и да 
разстрои земеделския съюз. За по - нататъшната борба с тези 
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партии, Цанков се ориентирал каъм диктаторски режим. Със 
своето управление той спечелил омразата на българския на-
род и изложил престижа на България пред външния свят. 

В Хрищени, при управлението на Цанков, за кмет бил наз-
начен Руси Койчев. Той и неговото обкръжение показали из-
вестно благородство към революционното движение. При не-
говото управление, въпреки бурното революционно време, не 
са станали арести и побоища, доноси и убийства. Селото било 
запазено, за което кметът си спечелил всеобщо уважение. 

Със стабилизирането на стопанския живот през 1926 годи-
на революционната криза намаляла. Буржоазията вече не же-
лаела да свързва властта си с човек, изложен пред народа и 
външния свят. Ето защо в началото на 1926 година правителст-
вото на Цанков било заменено с правителство от същата пар-
тия, но начело с Андрей Ляпчев, който се придържал към де-
мократично управление. 

Правителството на Сговора начело с Андрей Ляпчев уп-
равлявало от 1926 до 1931 година. Поради отслабване на рево-
люционното движение и запазване на демократичните принци-
пи на управление през този период настъпила известна свобо-
да. В Хрищени през 1926 година кмет на селото бил Минко Те-
нев, а от 1927 до 1932 година Георги Христакиев Кучиев. И при 
тяхното управление се запазила същата лоялност към левите 
сили. 

Ползвайки се от относителната свобода през 1927 година 
в селото била образувана легална работническа партия, с пар-
тиен секретар Андрея Стойчев. В нея влизали почти всички чле-
нове на нелегалната комунистическа партия и младежкия ра-
ботнически съюз, със секретар Михаил Бойчев и касиер Тодор 
Йовчев Каравелов. В този съюз влизали и нови хора: Михаил 
Бойчев, Русчо Митев, Димо Славов, Митьо Василев, Стоян Ган-
чев, Диньо Найденов, Иван Динев, Белчо Георгиев, Неделчо 
Драгиев, Тодор Йовчев и др. Освен това, за поддържане връз-
ките си с народа, левите сили в селото, главно комунисти, зе-
меделци и радикали, навлезли в масовите организации, коопе-
рацията и читалището и овладели ръководствата им. 
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При управлението на Андрея Ляпчев до 1929 година поли-
тическият живот бил сравнително спокоен. След 1929 година 
обаче, настъпилата поради свръхпроизводителност нова ико-
номическа криза влошила положението на народа. Комунис-
тическата партия и земеделския съюз възстановили влиянието 
си сред хората и отново се превърнали в първостепенни поли-
тически сили. При тази обстановка правителството на Сгово-
ра, начело с А. Ляпчев се оказало безсилно да се справи с 
революционното движение на българския народ. 

По - умерените буржоазни опозиционни партии: Демокра-
тическата и Национал - либералната се коалирали и образува-
ли Народния блок. В него бил привлечен и Земеделския съюз, 
с цел да се разделят двете революционни леви партии и по -
лесно да се справят с революционното движение. 

През 1931 година били проведени парламентарни избори 
при които след 6 годишно управление било свалено правителс-
твото на Сговора и на власт дошъл Народния блок. 

За да се справи с революционното движение на българс-
кия народ той си послужил не с насилие и терор както сговора, 
а с даване на относителна свобода. Осъществени били извест-
ни политически и икономически мерки. Били разширени граж-
данските свободи на народа. За подобряване на икономичес-
кото му състояние били въведени конкордатните дела към пред-
приятията. 

В Хрищени Народният блок бил само от земеделския съ-
юз, защото радикалите и.демократите отказали да влязат в не-
го. За кмет бил избран Илия Петров Илиев, а след него Койчо 
Колев Исуфов. С цел да бъде притъпена революционната кри-
за в селото също били въведени конкордатните дела и били 
раздадени места на бездомни жители. Стопанската криза, оба-
че, продължавала с нестихваща сила и подтиквала революци-
онното настроение. При тази обстановка и управлението на На-
родния блок не могло да се справи с революционното движе-
ние. Така, поради безсилието на буржоазните партии да овла-
деят сложните икономически и политически проблеми в Бълга-
рия настъпила тежка криза. На 19 май 1934 година Военният 
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съюз и идейният кръг „Звено" извършили преврат. Правителст-
вото на Народния блок било свалено, партиите разтурени и би-
ла установена военно - фашистка диктатура, начело с минис-
тър - председателя Кимон Георгиев. През 1935 година цар Бо-
рис III извършил контра - преврат. Правителството на Кимон 
Георгиев било свалено, но диктатурата не се премахнала, а се 
превърнала в монархо - фашистка. 

В Хрищени кметът Койчо Колев Исуфов бил свален и наз-
начен Филип Пенчев, който управлявал с малки прекъсвания 
от 19 май 1934 година до 1 юни 1944 година. От 1 юни до 9 сеп-
тември 1944 година за кмет бил назначен Иван Димитров Ма-
нолов. 

2.5.2.3. ОБЩЕСТВЕН И КУЛТУРЕН ЖИВОТ 

След Първата световна война културният живот на село 
бил в криза, защото главните културни институти - училището и 
читалището западнали. Учителки са само Анастасия Теофило-
ва и Божана Чакърова, а читалищните дейци били на война. 
През 1919 година учителският персонал се увеличил от двама 
на пет души. Освен А. Теофилова и Б. Чакърова били назначе-
ни Атанас Ив. Мрянков и Иван Василев от гр. Казанлък и Геор-
ги Петров от гр. Стара Загора. Инициатива за възобновяване-
то на културния живот подемат старите читалищни дейци. Пра-
ви се възстановително събрание, на което са присъствали 40 
стари членове и се записват нови 12, между които учителите 
Георги Петров, Иван Василев, Атанас Ив. Мрянков. На това съб-
рание се приема с абсолютно болшинство читалището да се 
преименува от „Земеделец" на „Стефан Генчев". Да се създаде 
фонд „Построяване паметник на Стефан Генчев" и да се напра-
ви траурно възпоминание.1 

Културната дейност на селото, обаче, била слаба. Предсе-

1. Протокол № 2 от 4.XII.1919 година 
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дател на основния културен институт - читалището бил Филип 
Пенчев, човек с крайно реакционни разбирания. Освен това, 
той нямал правилно отношение към учителите и младежта. 

От друга страна, старите читалищни дейци били на прек-
лонна възраст и не можели да развият особена дейност, а и не 
се стремели да привличат млади сили. 

На читалищни събрания учителите остро критикували пред-
седателя Филип Пенчев, но не могли да се справят с него, за-
щото били все „чужденци", трудно се свързвали с младежите в 
селото, които да им бъдат в помощ. Така учителят Атанас Ива-
нов Мрянков изтъкнал на читалищно събрание, че главна при-
чина за слабата дейност на читалището били лошите замисли 
и похожденията на Филип Пенчев към учителките, поради кое-
то те отказвали да вземат участие в театралния колектив. По-
рицал и останалите членове на ръководството за тяхното па-
сивно отношение към дейността на Филип Пенчев.1 

Постепенно, обаче, в селото започват да се назначават мес-
тни учители. През учебната 1921 - 22 година били назначени в 
новооткритата непълна прогимназия Жела Хр. Пеева. През 
учебната 1923 - 24 година прогимназията става пълна и бил наз-
начен Илия Гоев. През учебната 1926 - 27 година била назначе-
на в началното училище Ташка Колева Райчева. През следва-
щата 1927 - 28 учебна година бил назначен в началното учили-
ще Стойчо Иванов Стойчев и Иван М. Андреев и през учебната 
1931 - 32 година - Стефана Райчева Белчева. 

В края на двадесетте година на XX век, след създаването 
на пълноразвита прогимназия, учителският персонал нараства 
на 9 души, от които местните учители стават болшинство. Реак-
ционните сили, начело с Филип Пенчев все още продължавали 
да спъват културната дейност на селото. На едно събрание на 
читалището учителят Стойчо Иванов Стойчев остро критикува 
Филип Пенчев за слабата дейност на читалището. Той също 
порицава старите членове - читалищни дейци за пасивното им 
отношение към Филип Пенчев и нежеланието да привлекат мла-

1. Протокол № 1 от 23.XII.1921 година 
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ди сили в читалището. 
За това изказване на Стойчо Иванов Стойчев, Филип Пен-

чев скроява обвинение, че на събранието не се говорело за 
стари и млади членове, а за класи и класова борба. Освен това 
се скроява обвинение за сключването от Стойчо Иванов Стой-
чев на някакъв договор с бирника на селото за завързване на 
любовни връзки с някакво измислено момиче, което никой не 
познава. Предизвиква се анкета, която скълъпява обвинение и 
Стойчо Иванов Стойчев бил даден под съд, като се иска да бъ-
де уволнен завинаги от селото и за две години от окръга. На 29 
февруари 1929 година дисциплинарната комисия при Староза-
горския окръжен съд разглежда делото и издава оправдателна 
присъда. Окръжната училищна инспекция изпраща делото във 
Висшата дисциплинарна комисия в София, която наказва об-
виняемия учител Стойчо Иванов Стойчев да заплати 1/4 месеч-
на заплата. 

Въпреки това борбата против Филип Пенчев продължава. 
Учителският персонал, главно местните учители, към които се 
присъединява Недялко Хр. Кучиев, човек с реакционни разби-
рания, но политически противник на ф. Пенчев, се свързва с 
младите демократични сили в селото и ги привличат за члено-
ве на читаличето. На отчетно - изборното събрание на читали-
щето през 1930 година Ф. Пенчев най - после е бил свален. 

След като Ляпчевия сговор и Народния блок не можаха да 
се справят с икономическата криза и засилилото се революци-
онно движение на народа, политическият живот изпада в теж-
жка криза. Създават се уаловия за възникване на разни орга-
низации, предимно младежки, които проповядват диктатурата 
като единствен път за спасяване на буржоазния строй. В Хри-
щени се създават няколко такива младежки организации: леги-
онери, бранници, ратници и др., които открито проповядват фа-
шистката диктатура. 

Демократичните младежки сили в селото също се органи-

1. Протокол N9 31 от 29.11.1929 год. на дисциплинарната 
комисия при Окръжния съд - Стара Загора 
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зират в Младежкия работнически съюз и младежката органи-
зация към кооперацията. Демократичното движение действа 
чрез читалището, което става център на масовата културно -
просветна, лекционна и театрална дейност. 

Така, при очерталите се две течения - фашисткото и демок-
ратичното, в борбата помежду им, се развива и културния жи-
вот в селото. Най - първата работа на читалището и ръководс-
твото му е да осигури театралната база. Театралният салон в 
който са били настанени сръбски пленници е почистен, бояди-
сан, остъклен, удължен и снабден с неподвижни столове. 

Създава се театрален колектив от учителите: Анастасия Те-
офилова, Вяра Калейчева, Ташка Колева, Стефана Райчева, 
Илия Гоев, Стойчо Ив. Стойчев, Иван М. Андреев и младежи и 
девойки от селото : Неделчо Николаев, Мийко Славов, Герган 
Ганчев, Стоян Ганчев, Стояна Минкова, Стефана Иванова и др. 

В лекторската група за изнасяне на научни доклади вли-
зат: Слави Тонев, Пенчо Койчев, Ганчо Ив. Чавдаров, Слави 
Ив. Чавдаров, Тончо Недялков, Петър Пенчев, Стойчо Ив. Стой-
чев, Стефан Николов и др. Изнасят се научни доклади с много 
добро посещение, на които стават много бурни разисквания. 
Закупен е първият радиоапарат марка „Филипс", който работи 
с батерии, понеже селото не е електрифицирано. 

Театралният салон става малък, защото жителите на Хри-
щени се увеличават. Освен това няма други помещения, които 
да се ползват за библиотека, читалня, репетиционна. Създава 
се фонд „Постройка читалищен дом". Средствата трябвало да 
се набират единствено от театрална дейност. Всяка година се 
изнасят по две, три и повече театрални представления в село-
то и околните села. Неделчо Николаев е изпратен на режисьор-
ски курс, който завършва успешно. Благодарение на театрал-
ните представления фондът за построяване на читалищен дом 
нараства на повече от 600000 лева. 

След електрифицирането на селото е закупен киноапарат 
и започва прожектирането на филми. 

Така през четвъртото десетилетие на XX век културниятжи-
вот на селото го нарежда на едно от пьрвите .места в окръга. 
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Културно - просветната дейност на демократичните сили, 
съсредоточена в читалището оказа голямо въздействие на 
населението в борбата срещу фашисткото течение. След 
разтурването на партиите през 1934 година, културната дей-
ност се сля с политическата. 

Първа голяма изява на борческо Хрищени срещу фашист-
кото настъпление беше при произвеждането на парламентар-
ните избори през 1938 година. Селяните гласуваха с голямо бол-
шинство за демократично - революционния кандидат Иван Ге-
оргиев. 

Особено остра форма доби борбата между двете течения 
след обявяването на Втората световна война през 1939 година 
и след нахлуване на хитлеровите пълчища в Съветския съюз на 
22 юни 1941 година. Фашизираната групировка, загубила на иде-
ологическия фронт, започна да си служи с клевети и доноси, в 
резултат на което започнаха арести, побоища и интернирания 
по най - дребен повод. 

Въпреки това прогресивните сили, особено младежите, не 
се уплашиха. Така Стоян Ганчев в един спор с легионерите се 
изказа остро против властта. Веднага било занесено в полици-
ята в Стара Загора и Стоян Ганчев бил арестуван. След разс-
ледване бил въдворен на местожителство в село Одринци, Ивай-
ловградско и зачислен в една работна група с младежи от цяла 
България. В тази група престоял два месеца от 8.IX.1941 г. до 
8.XI.1941 година след което бил освободен. На 11.XI. 1941 година 
бил наново арестуван, защото казал, че за събитията в Бълга-
рия били виновни Филов и Царя. След няколкодневно престоя-
ване в участъците по недоказаност бил освободен. През месец 
април 1944 година пак бил арестуван. Бил обвинен, че се готви 
да заминава при партизаните. След подписване на декларация 
от близките му, че няма да отиде при партизаните, бил освобо-
ден. 

Ганчо Иванов Чавдаров постъпва войник в Осми артиле-
рийски полк в Стара Загора. Негови другари образували неле-
гална комунистическа организация в 12 пехотен балкански полк. 
При една среща Ганчо Ив. Чавдаров бил натоварен да образу-
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ва такава организация и в артилерийския полк. Става провал и 
Ганчо бил арестуван, малтретиран и съден. Бил осъден на го-
дина и половина затвор. След едногодишно престояване в Сли-
венския затвор бил освободен. 

През 1942 година бил арестуван Тончо Недялков Тончев, 
обвинен, че слушал новините по читалищното радио и ги разп-
ространявал между населението. След едномесечно престоя-
ване в участъците на Стара Загора бил освободен. 

С нахлуването на германските войски в С С С Р недоволст-
вото на населението се засилило. Появява се партизанското 
движение в нашия край. Отрядът „Христо Ботев", който до есен-
та на 1943 година действал на запад от Стара Загора решава 
да се раздели на две, като едната част от партизаните се прех-
върлят на изток от Стара Загора. 

Това решение било осъществено на 30.Х.1943 година ве-
черта. Партизаните преминали през полето на юг от Стара За-
гора и на разсъмване стигнали в Средна гора между селата 
Хрищени и Колена. Денят прекарали в един сух дол, близо до 
Хрищени. На мръкване партизаните Иван Митев - Петърчо, Дон-
чо Бояджиев - Балкански и Любен тръгнали за Хрищени да се 
свържат с ятачката Гана Рашева. Излезли на една голяма по-
ляна и забелязали, че на другия край на поляната има човек. 
Тръгнали към него. Като ги видял, той насочил пушката към тях. 
Казали му, че са партизани и той хвърлил пушката и вдигнал 
ръце. Партизаните го разпитали и разбрали, че се казва бай 
Кольо - Мишока от село Хрищени. След това бай Кольо предло-
жил на партизаните да ги заведе в къщата си и те се съгласили. 
В къщи ги нахранили, напълнили им раниците с провизии и ги 
изпратили. Така станал ятак на партизаните. На другата вечер 
същите трима партизани отишли в къщата на Гана Рашева, ко-
ято също ги посрещнала добре. Освен храна им дала пушката 
на мъжа си Рашо Рашев Змеев, с която той през 1923 година 
щурмувал казармите в Стара Загора. Гана Рашева осведомила 
партизаните за комунистите в селото, на които можели да раз-
читат. На другата вечер било решено да се проведе събрание 
на комунистите. Събрали се в лозето на Миньо Димов Бойчев, 
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което се намира на северния край на селото, близо до гората. На 

Тончо Недялков Тонев - Пушкин - партизанин 

това събрание била възстановена партийната група. За секре-
тар бил избран Миньо Димов Бойчев, след което уговорили 
начина на продоволствието на партизаните.Било уговорено, че 
Миньо Димов Бойчев, който бил в близки връзки с Генчо Тодо-
ров - мелничар от село Колена, ще свърже партизаните с него. 
Там ще му се пренасят събраните продукти от Хрищени, Коле-
на и Дълбоки, от където партизаните ще ги пренасят в парти-
занския лагер. След една седмица Миньо Димов свързва пар-
тизаните с мелничаря Генчо Тодоров. По такъв начин най -
страшния проблем - продоволствения бил успешно решен. За-
почнало се пренасяне на продукти от селата Хрищени, Дълбо-
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ки и Колена до мелницата на Генчо Тодоров. Партизаните 
пък ги пренасяли в приготвените в планината партизански 
складове. Освен Миньо Димов Бойчев, сътрудник на мел-
ничаря Генчо Тодоров станал и Иван Колев Ваклев от 
Хрищени. Той с ъ щ о събирал продукти и ги носел на мел-
ницата. Скоро, обаче, станал провал и всичко пропадна-
ло. Една вечер б а щ а т а на агент - провокатора М а р к о 
Колев Ситев от село Дълбоки, като верен човек на парти-
занското движение, бил изпратен на мелницата да заколи 
един вол за снабдяване на партизаните с месо. Проучил 
цялата мрежа на продоволствието, той съобщил на сина 
си. Синът му - завербуван секретен сътрудник на Окръж-
ния полицейски началник Димитров издава всичко. Пре-
ди да бъдат арестувани на 1.XII.1943 година мелничарят 
Ганчо Тодоров и Миньо Димов Бойчев избягали в парти-
занския лагер. Иван Колев Ваклев не успял да избяга, бил арес-

Пенчо Койчев Пейчев - Караджата - партизанин 
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туван и съден от военния съд в град Пловдив. По недоказа-
ност бил освободен 

Ганчо Иванов Чавдаров - партизанин 

През лятото на 1944 година икономическото положение на 
населението се влошава още повече. Недоволството се засил-
ва. Революционният подем се активизира. Репресиите на власт-
та също се увеличават. Борбата между партията и РМС от една 
страна и легионерите и общинската власт от друга се изостря. 
На 16.VIII.1943 година се изготвя списък и в черните роти се 
изпращат следните комунисти: Рашо Рашев Змеев, Миньо Ди-
мов Бойчев, Андрея Стойчев Пенев, Илия Тонев Иванов, Ганьо 
Райчев Колев, Митьо Павлев Драгнев, Жельо Петров Илиев, 
Тоньо Петров Илиев, Диньо Найденов Иванов, и Тоньо Митев 
Бонев. 
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През пролетта на 1944 година легионерите подготвят арес-
туването на по - видните ремсисти. От друга страна по решение 
на щаба на Зоната през април и май 1944 година се подготвя 
мобилизация на комунисти и ремсисти за усилване на отрядите. 
За да избегнат ареста ремсистите Пенчо Койчев Пенев, братя 
Ганчо и Слави Чавдарови, Тончо Недялков Тонев и Слави Тонев 
Митев и комунистът Тоньо Митев Бонев, чрез ятачката Гана 
Рашева на 31 май 1944 година заминали в партизанския отряд. 

Слави Иванов Чавдаров - партизанин 

На 1 юни 1944 година селото било блокирано от формена и 
цивилна полиция. Били арестувани: Стойчо Ив. Стойчев, Еньо 
Георгиев Енев, Стефан Костов Илиев, Кольо Тенев Костов, Ра-
шо Рашев и Стойчо Митев Стойчев и веднага закарани във вто-
ри участък на Стара Загора. През нощта били арестувани Ми-
тьо Минев Димов, Жельо Илиев Петров, Стойчо Митев Павлов, 
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Гойо Илиев Гоев и Пеньо Добрев, а на следващата вечер -
Жельо Петров Илиев, Андрея Стойчев Пенев и Илия Тонев 
Иванов. Последните двама, след няколко дни били освободени, 
а останалите от 1 до 17 юни били подложени на свиреп побой. 
На 17 юни Стойчо Ив Стойчев И Жельо Петров Илиев били 
въдворени на местожителство в село Звездел, Крумовградско 
за 6 месеца, а останалите били дадени под съд Семействата на 
партизаните били въдворени на местожителство в село Бял 
извор. Ардинско. а къщите им изгорени На 12 юли 1944 година 
по общо нареждане всички били освободени. 

Рашо Рашев - Змея и Гана Рашева - ятаци 

През това време в селото била настанена свързочна дру-
жина от Втори инженерен полк от 450 души, за да охранява 
Стара Загора от изток. По указание на Окръжният комитет на 
партията, дружината трябвало да бъде дезорганизирана, за да 
не може да изпълни задачата си. За целта се създава войниш-
ки комитет в състав Васил Недев от Казанлък, Борис Боюкли-
ев от село Енина, Пеньо Ганарев от село Тъжа и Гавраил Тодо-
ров от Пловдивско. В резултат на тайната работа на комитета 
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много войници били подготвени в случай на нужда да действат 
на страната на партизаните. Най - сигурни били домакинската 
рота и коневодния взвод, защото техният командир поручик 
Щърбанов бил комунист. При тези сложни обстоятелства връз-
ката с партизаните, макар и трудно се поддържала. 

Още с пристигането си в отряда нашите партизани се 
включили в активна работа. Под ръководството на Пенчо Кой-
чев Пенев, който е запасен офицер в чин подпоручик, партиза-
ните изучават оръжието и стрелбата с него. Той бил мобилизи-
ран в корпуса в Югославия. Участвал в създаването на военна 
конспирация. Бил избран в ръководството на бунта на пехотин-
ския полк в района на Злати бор - Югославия, в който войниците 
отказвали да отиват на акция. При идването си в отпуск подгот-
вя ремсистите и ги извежда в отряда. 

Миньо Димов Бойчев -Странджата - партизанин 
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Наскоро след пристигането на партизаните от селото в от-
ряда се подготвя наказателна и снабдителна акция в село Зо-
ра, близо до Стара Загора. Била поставена задача да се ликви-
дират евакуираните в същото село околийски началник на по-
лицията и началник щаба на Осма дивизия. Група партизани, 
под ръководството на Драго Динев - Милуш и Пенчо Койчев -
Караджата, влизат в селото. Пенчо като офицер във военна 
униформа трябвало да ги извика от къщите и да ги застреля. 
Акцията излязла несполучлива, защото търсените лица същата 
вечер били в Стара Загора. След това партизаните отиват в 
къщата на селския чорбаджия и вземат брашно, мас, сирене, 
дрехи и пари. В щаба на зоната се интересували от движение-
то на полицията и войската. На 15 юни 1944 година били изпра-
тени в Хрищени партизаните Миньо Димов Бойчев - Странджа-
та, Ганчо Иванов Чавдаров - Майтапа и Тончо Недялков Тонев 
- Пущкин. Старши на групата бил назначен Миньо Димов Бой-
чев - Странджата. Групата не знаела какво било положението 
в селото. Трябвало да действат много внимателно. Партизанс-
ката група решила да отиде в малката постройка на дъновисти-
те, пазач на която бил Иван Белчев Каравасилев и от него да 
се осведоми за обстановката в Хрищени, обаче не го намери-
ли, затова се оттеглили в местността „Дормушева кория". Ве-
черта отишли в селото и се свързали с ятачката Гана Рашева. 
Тя им разказала за направените арести, за интерниране на се-
мействата на партизаните и изгаряне на къщите им. Нахранила 
ги дала им храна и ги изпратила. 

На отиване уговорили на другата вечер да се явят на явка 
в местността „Гъбена поляна" с някои другари. Явили се Пенчо 
Кръстев с Влади Колев и Ганьо Райчев Колев. По такъв начин 
установили връзка със селото. Уточнили, че Пенчо Кръстев ще 
държи връзка с партизаните като изпраща и получава писма, 
които ще се поставят в една хралупа на суха върба в местност-
та „Ленища". Така Пенчо Кръстев станал постоянен куриер. 
Връзката между партизаните и селото станала постоянна и си-
гурна. 

На 31 май 1944 година Ганьо Райчев изнесъл в местността 
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„Селището" петмез, който на установената явка бил приет от 
партизаните Миньо Димов Бойчев и Генчо Тодоров. В начало-
то на юли 1944 година Ганьо Раичев закупил 4000 кг. пшеница, 
смлял я на брашно и я занесал на предварително уговорената 
явка. По това време Средна гора била блокирана от полиция и 
войска. Партизаните не се явили на явката да вземат брашно-
то. След 9.IX.1944 година брашното било раздадено на бедни 
другари. През цялото време до 9.IX.1944 година уредената по-
ща работела непрекъснато. Снабдителните и разузнавателни 
явки били редовни и постоянни. Те се уреждали в селото глав-
но в къщите на Гана Рашева, дядо Кольо - Мишока, Миньо Ди-
мов Бойчев или в гората край селото 

На 9.IX. 1944 година сутринта из селото се разнесла нови-
ната, че в София властта била взета от Отечествения фронт и е 
съставено отечественофронтовско правителство. Веднага се 
образувал отечественофронтовски комитет в състав: Ганьо Рай-
чев, Тоньо Иванов, Рашо Рашев, Тиньо Неделчев, Господин То-
доров Каравелов, Комитетът обсъдил въпроса за посрещането 
на партизаните, които рано сутринта влезли в село Дълбоки и 
на 10.IX.1944 година щели да пристигнат в село Хрищени. Било 
решено цялото население да излезе на площада пред кметст-
вото и там да стане посрещането. 

На 10.IX.1944 година цялото население още от сутринта за-
почнало да се събира пред кметството. Командирът на дружи-
ната капитан Нейков се готвел да се съпротивлява. Той събрал 
войниците и им говорил, че партизаните трябва да предадат 
оръжието си на първата войскова част, която срещнат. След 
разпущане на войниците, събрал всичкото оръжие, подбрал два 
взвода войници, които му били верни, въоръжил ги и ги поста-
вил в двете южни стаи на училището готови за отпор, и пуснал 
патрулни двойки по главната улица на селото. Воинишкият ко-
митет решил да действа. Домакинската рота и коневодния 
взвод, като най - добре подготвени трябвало да нападнат двта 
взвода в училището и да ги обезоръжат. Също да бъдат аресту-
вани и обезоръжени всички офицери, а командирът на дружи-
ната да бъде ликвидиран. За ръководител на акцията бил опре-
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делен поручик Щърбанов - командир на домакинската рота. 
Войниците, водени от поручик Щърбанов и от председате-

ля на войнишкия комитет Васил Недев тръгнали към училището 
добре въоръжени, с натъкнати ножове на пушките. Отишли от 
северната страна. Минали през задния вход, поставили пост 
на входа и влезли в стаите, където били въоръжените войници 
на капитана. С ръкопашен бой училището било завладяно. По-
ловината от дружината застанала на страната на бунтовници-
те. След тази успешна акция започнало арестуването на офи-
церите. Поручиците Жеков и Жабаров се противопоставили и 
били убити. Командирът на дружината капитан Нейков бил ра-
нен. Всички останали офицери били арестувани и обезоръже-
ни, след което били освободени. Командуването на дружината 
поел войнишкият комитет. На заседание на комитета били изб-
рани нови командири на ротите и взводовете. Командир на дру-
жината бил определен поручик Щърбанов, а политкомисар -
председателят на войнишкия комитет Васил Недев. 

Още не стихнали гърмежите и партизанският отряд начело 
с Чочоолу наближил селото. Чувайки стрелбата, отрядът се раз-
гърнал във верига и заел позиции край селото. Като се осведо-
мили за положението партизаните наново се строили и нав-
лезли в селото. 

Тръбачът засвирил сбор. Стрелбата престанала. Дружина-
та се строила на площада пред кметството за посрещане на 
партизаните. Населението се наредило от двете страни на пло-
щада. Скоро партизаните пристигнали, посрещнати от населе-
нието и войниците. Трогателен момент. Сълзи от радост, въз-
торг и прегръдки. 

Вечерта бил избран нов комитет на Отечествения фронт в 
състав: председател Андрея Минев Чолаков, секретар - Стой-
чо Иванов Стойчев и членове. Ганьо Райчев Колев, Койчо Ко-
лев Бараков, Тоньо Иванов, Рашо Рашев Змеев и Иван Колев 
Ваклев. 

Късно през нощта били арестувани по - видните реакцио-
нера Филип Пенчев Филипов, Георги Христакиев Кочиев, Кой-
чо Димов Бакалов, Йовчо Димов Бакалов, Станчо Димов Бака-
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лов, Кольо Недялков Бараков, Христо Илиев Христов, Атанас 
Куртев. 

На 11 септември сутринта партизанският отряд заминал 
за Стара Загора. Отечественият фронт поел управлението на 
селото. 

3. БИТ, НРАВИ, ОБИЧАИ И ОБРЯДИ В 
СЕЛОТО, ОСТАНАЛИ ОТ ДЪЛБОКА 

ДРЕВНОСТ 

Бита, нравите и обичаите в селото, останали от дълбока 
древност не се различавали съществено от другите райони на 
страната, но имали и някои особености. 

Поради стръмния характер на терена, дворовете били срав-
нително малки. Те били от един до два декара. Заграждали се с 
плет от тръни. Обикновенно дворът се разделял на две. В една-
та част била къщата, хармана, плевнята, обора, кокошарника, 
кошарата за овцете или козите. Другата част била зеленчукова 
и овощна градина. 

Къщите през 19 век били паянтови, строени на земята от 
камък, кирпич и кал, измазани отвън и отвътре с глина. Те обик-
новено се състояли от една стая, пред лицевата страна на коя-
то се простирал широк сайвант, който пречел на слънцето да 
прониква в стаята. На северната стена на стаята, или в някой 
от ъглите имало камина, от двете страни с по един долап. В 
долапите се слагали кухненските принадлежности, сол, пипер, 
ориз и хляба. Също от двете страни на камината, близо до та-
вана имало полица, на която се нареждали саханите и паници-
те. Стаята се ползвала за всекидневно живеене, за приготвяне 
на храната и хранене, за приемане на гости и за спане. Отоп-
лявала се и се осветлявала от напаления огън в камината 

Хлябът се приготвял домашно. Изпичал се в подница, пок-
рита с връщник. Гостбите се готвели на камината. Храненето 
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ставало на кръгла дървена софра (паралея), около която хора-
та сядали кръстато (по турски) или на колене. Гостбата се сип-
вала в една обща паница, а супата - в пръстен супник (пахар). 
За супата се употребявали дървени лъжици, а гостбата топели 
с пръсти. 

Когато се приемали гости се постилала рогозка (хасър). 
За сядане се слагали възглавници или трикраки столчета 

За спане се постилало на пода. Най - отдолу се слагала 
рогозката (хасъра). Върху рогозката се постилал козяка, при-
готвен домашно. Завивката е вълнена черга, домашно тъкана, 
боядисана с няколко цвята. Възглавницата била от същия плат, 
напълненена с парцали или царевична шума. 

Сутрин постелките и завивките се прибирали в рафта или 
всичко се нареждало до една от стените и се покривало с чар-
шаф. 

Облеклото на мъжете и на жените се приготвяло домашно. 
Мъжете носили потури от шаек с естествен цвят, като на ерге-
ните и по - младите мъже били украсени с гайтани по съедини-
телните ръбове, около джобовете и на крачолите. 

Горната дреха (дуломата) била също от домашен шаек с 
цвят по желание, като при по - младите е била украсена с гай-
тани по ръбовете. Ергените носели елек с червен цвят, също 
украсен с гайтани. През зимата се обличала аба от домашен 
шаек. Шапката била агнешка, ниско остригана. Около кръста 
се навивал червен пояс. На краката си навивали навои, при-
вързвани с козиняви върви и обували цървули. 

Жените се обличали със сукмани от домашен вълнен плат, 
боядисан в черно, с две опашки отзад. Върху сукмана облича-
ли пижама - домашно плетена, боядисвана с цвят по желание. 
Момите и младите булки си шиели подплатени сукмани. Подп-
латата била сукно с различни цветове. Косите били дълги до 
кръста, оплетени на плитки. Забраждали се с кърпи. На въз-
растните жени кърпите били черни, а на момите и булките - цвет-
ни. Обували се с вълнени чорапи - домашно плетени и чехли. 

Запазените от дълбока древност празнични и трудови оби-
чаи се тачели в селото през 19 век през всички годишни време-
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на. Зимни празнични обичаи са коледуването и суровакането. 
Коледуването било срещу Коледа (Бъдни вечер). Понеже село-
то е голямо, било разделяно на четири махали: източна, чер-
ковна, в която е черквата, чифлишка, в която бил чифлика на 
Шефкет бей и западна. 

Коледуването се извършвало от ергените. Всеки ерген оти-
вал в тази махала, в която е любовницата му. При тръгване да 
коледуват, всяка група си избирала водач, който се казвал ста-
неник. Той водел коледарите, като задължително се посещава-
ла всяка къща. С влизането в двора коледарите започвали да 
пеят, за да събудят стопанина да им отвори. Пеела се следната 
песен: 

Ставай, ставай станинине 
Станинине, господине, 
Че ти идат добри гости, 
Добри гости коледари. 

В къщи се пеели песни на всеки член от семейството, спо-
ред възрастовия състав и социалното положение в семейство-
то. След изпяването на песните, стопанинът на къщата дава на 
станенина пари, а той казвал специалното пожелание - да се 
множат на стопаните парите, добитъка, пчелите и др. 

Друг зимен обичай било суровакането. Този обичай се про-
веждал на Нова година (Васильов ден по календар) от същите 
групи коледари и в същите махали. Суровакането започвало 
рано сутринта и привършвало до обяд. Обхождали се всички 
къщи в махалата. Суровакали с дрянови суровачки, за да бъ-
дат хората здрави като дряновото дърво. Суровакали се всич-
ки членове на семейството, като се казвали следните пожела-
ния: 

Сурва, сурва година 
Весела година 
Голям клас на нива, 
Червена ябълка в градина 
Пълна къща с коприна. 
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Стопаните дарявали сурвакарите с парчета свинско месо. 
Същият ден момите приготвяли специален хляб. Привечер все-
ки сурвакар отивал да вземе хляба от любовницата си. Вечер-
та със събраното месо и хлябовете сурвакарите си правели уго-
щение. 

Парите от коледуването и сурвакането се употребявали за 
обществени цели: направа на чешми, кладенци, закупуване не-
ща за църквата и др. 

Освен възрастните сурвакали и децата. Те обхождали род-
нини и близки. Стопаните ги дарявали с пари и сушени плодо-
ве. 

Срещу Васильов ден имало обичай да се прави дрянова 
баница. В нея се слагали дрянови клончета с пъпки. Клончета-
та се наричали на воловете, овцете, парите. Като се опече ба-
ницата всички членове на семейството сядали на софрата. До-
макинята нарязвала баницата на толкова части, колкото са чле-
новете на семейството. Всеки си изяждал получената част от 
баницата и намирал клончето с дряновите пъпки. Който наме-
ри воловете ще стане орач, овцете - овчар, пчелите - пчелар, 
книгите - поп. 

Интересен предпролетен обичай бил правенето на курни-
ца и хвърлянето на бутурници. Провеждал се на Велики заго-
везни по махали. За провеждането на този обичай децата (мом-
четата) си приготвяли особени стрели с уши, наречени бутур-
ници. Срещу заговезни по махали струпвали слама на опреде-
лени места на улицата или площада. Тази струпана слама се 
наричала курница. 

Надвечер на Заговезни младоженците отивали при кума, 
бабалъците и други роднини да искат прошка, ако нещо са съг-
решили. След това всички отиват на курницата. При здрачава-
не курницата се пали. От нея се палят бутурниците, набучени 
на дълга пръчка. След пяркането им (удряне в тояга) те политат 
светещи в тъмнината. 

После всички се прибират в къщи да заговяват. Преди за-
говяването се гърми с пушка, пистолети и други огнестрелни 
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оръжия. След заговяването, на конец се вързва твърда халва и 
децата се мъчат да отхапят от нея, без да я пипат с ръце. 

Пролетни народни обичаи имало и на Гергьовден. В хората 
било утвърдено съзнанието, че вече си е отишла зимата и нас-
тъпва лятото. За пръв път се употребявало агнешко месо и че-
сън. Срещу Гергьовден се колело агне, което се печало във фур-
на. Сутринта рано на Гергьовден младите излизали на роса вън 
от селото, а възрастните отивали да обикалят зимните посеви 
и лозята. От тяхното състояние на Гергьовден се предвиждала 
реколтата. На Гергьовден всички отговявали с агнешко месо. 
След обяд момите и ергените се събирали, връзвали люлки на 
големи дървета и се люлеели с шеги и закачки, играели хора, 
свирели с кавали и гъдулки. 

От дълбока древност са останали и есенните трудови оби-
чаи: седенките и меджиите. Те са свързани с началото на есен-
та. Седенките започвали точно в определено време -14 август 
(Макавей) и продължавали до средата на октомври, когато се 
захлаждало времето. Свиквали се вечер, на открито, по маха-
ли и около запален огън. На седенките отивали предимно моми 
и техните близки: майки, лели, по - възрастни сестри. Всички 
отивали със собствена работа - предене, плетене и др. 

На седенките дохождали и ергените. Сядали до момите. 
Всеки ерген сядал до своята любовница. Правели си шеги и 
закачки. Момите пеели песни, а ергените свирели с кавали и 
гъдулки. Наред с трудовата дейност по време на седенките има-
ло и много душевни преживявания. Това ги правело привлека-
телни за момите и ергените, затова те ги очаквали с голямо 
желание. Ето една седенкарска народна песен: 

Защо ми се сърдиш, либе, 
сърдиш не дохождаш. 
Дали конче нямаш, либе, 
или друм не знаеш? 
Дор до два коня имам, либе, 
дор три друма зная, 
ала ти се сърдя, либе, 
за снощната вечер. 
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Снощи край вас минах, либе, 
край ваще седенки, 
ти стоеше, мило либе, 
между двама млади, 
пръстите ти кършат, либе, 
пръстени ти вземат. 
За туй ти се сърдя, либе, 
сърдя, не дохождам. 

Меджиите като седенките са свиквани на открито, обикно-
вено на хармана от семейства, които имали да свършат неот-
ложна селскостопанска работа - белене на царевица, чукане 
на слънчоглед и др. И на тях имало същите душевни преживя-
вания, затова били очаквани с голямо желание. 

За разнообразяване на затворения селски живот, всеки 
неделен ден се правело хоро, на което се играели хубави бъл-
гарски игри и се свирели и пеели народни песни. Хорото започ-
вало около три часа след обяд и се прекратявало при залез 
слънце. На хорото играели младите, а по - възрастните се на-
реждали наоколо и се наслаждавали на старинните игри, свир-
ни и песни. След пръскане на хорото момите си отивали в къ-
щи, закичвали китка на челото, вземали шарени стомни или 
бели менци и отивали на чешмата, където ги чакали ергените 
да получат шарена китка от сърце и да си кажат сладки думи 
любовни. 

Селската сватба се провеждала с шум и веселие, придру-
жено от множество обреди и обичаи. 

При сватбите се различавали няколко момента. Най - пър-
во - харесването и любовта на младите, което ставало на хоро-
то, чешмата, седянката, меджията. Момичетата започвали да 
се момеят от 14 години, а момчетата да ергенуват от 16 години. 

След харесването и любовта момчето откривало любовна-
та си връзка на родителите си. Ако те одобрят избора, изпра-
щали сватовници при родителите на момичето. Сватовниците 
били чичо, вуйчо, свяко и др. близки на момчето. Те носели 
бъклица, накичена с цвете. Родителите на момичето не давали 
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веднага съгласието си, като излагали причини, че момата им е 
още малка, че не си е приготвила още чеиза, че не знаят нейно-
то мнение. След разговора и убеждаването извиквали момиче-
то да си каже мнението. Като получавали утвърдителен отго-
вор, повиквали момчето и се правела повторна проверка на 
съгласието на младите. Един от сватовниците подавал бъкли-
цата на бащата, а той я давал на дъщеря си. Щом момичето я 
поеме, счита се,че годежът е станал. Момчето гърми с пушка 
или пистолет. По такъв начин събитието се обявява на цялото 
село. Ако родителите на момичето откажат, тогава момичето 
пристава. 

Седмица или две след сватосването се прави официален 
годеж в къщата на годеницата. От страна на годеника носят 
паралея с хляб и маслини с ориз или печена кокошка, два вен-
чални пръстена и други украшения, предназначени за булката. 
От страна на годеницата приготвят вечеря. След вечерята се 
договаря кога ще бъде сватбата, каква музика ще се пазари, 
как ще се снабдят с месо, вино, ракия. Уговаря се какви пода-
ръци ще се дадат от едната и от другата страна, колко боба хак 
ще дадат на бащата на годеницата и др. 

До сватбата не се допущало годениците да спят заедно, 
даже и ако годеницата е пристанала и живее в дома на годени-
ка. 

На уговорената дата се прави сватбата, която продължава 
цяла седмица. Започвала в четвъртък, когато най - близките на 
зетя правят сватбения байрак. На една шипкова пръчка, защо-
то е лека и естествено извита се пришива пешкир или голяма 
носна кърпа (тестемел). Поставя се и парче червен плат Бай-
ракът е окичен с нанизани пуканки, а на върха е набучена ябъл-
ка или дюля. Докато го правят, зълвите пеят подходящи за слу-
чая песни. Приготвеният байрак забучвали отпред на къщата 
да се вижда отдалеч, че в тази къща има сватба. В деня на 
сватбата байракът се носи от девера. Вечерта след сватбата 
байракът се разваля. 

В петък зълвите месят и пекат хляба и меденика, а ергени -
роднини и близки на зетя чукат и сваряват житото. В петък ста-
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ва и калесването на роднините и приятелите на зетя и булката. 
Калесването ставало от зълви с бъклица, пълна с червено ви-
но, украсена с вързана на нея кърпа и китка. 

В събота зълвите месели хляба и меденика и в двете къщи. 
Определени готвачки приготвят гостбите. След обяд идвала му-
зиката. Зетят стрелял. Музиката свири. Младите извиват кръш-
ни хора, а възрастните сядали на трапезата, на която вдигат 
пара вкусни гозби се лее люта ракия и руйно вино. Около за-
лез слънце ставало обредното бръснене на зетя. То се извърш-
вало независимо от това дали зетят има или няма брада. Две 
зълви държели под брадата пешкир да падат космите и пеели 
тъжна песен. След бръсненето, част от сватбарите, един от му-
зикантите и зетят с хоро (боян) отивали в дома на булката и 
оставали там до прекратяване на веселието. 

В неделя преди обяд се събират всички сватбари, съответ-
но годеника и годеницата. Прави им се угощение. Около обяд 
една част от сватбарите, с музика, отиват да вземат кума от 
дома му. След пристигането на кума тръгвали за булката. По 
пътя за дома на булката музиката свири ръченица, зълвите иг-
раят. Кумът с жълта бъклица, привързана с пешкир и цвете во-
ди сватбата. До него е кумата с шарена бохча в която е булото 
на булката. С влизането в двора на булката сватбарите сядат 
на трапезата. Кумът сяда на най - личното място. Музиката сви-
ри, ракията и виното се леят. 

Зетят и деверът със зълвата отиват за булката. На стълби-
те той стреля с пистолет. Ергените от страна на булката пося-
гат да го бият, но кумата слага бохчата на гърба му и по такъв 
начин го предпазва. Булката е скрита в стаята с чеиза зад па-
раван, заобиколена от зълвите. При нея отива кумата, за да я 
прибули. След забулването тя излиза и отиват на трапезата. 
Булката целува ръце на всички сватбари. Трапезата се обика-
ля три пъти и при всяко целуване сватбарите дават пари. След 
това булката отива на колата, където е натоварен чеиза и за-
почва да дарява. След даряването сватбата отива в черквата, 
а след това на селския мегдан (площад Хамбарлъка), където 
под звуците на музиката се извиват кръшни хора. От там, пак с 
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шум и веселие, сватбарите тръгват за дома на зетя. Младожен-
ците не влизат в къщата докато свекърът и свекървата не им 
обещаят някакъв подарък. Един от музикантите записва пода-
ръците на гредата като сече с брадвата. Когато се качават по 
стълбите свекървата постила бял плат, по който минават само 
булката и зетят. След това веднага го събират. След това въ-
веждат младоженците в стаята, определена за тях. Настъпва 
кулминационния момент на сватбата. Помайчините приготвят 
брачната постеля и булката, побащимите - зетя за брачния акт. 
След оставянето на младоженците сами, започва един напрег-
нат, изпълнен с очакване момент, от който сватбеното веселие 
спада или продължава с още по - голяма сила. Ако булката е 
„хубава", зетят стреля три пъти с пушка. Побащините, помайчи-
ните и музикантите проверяват. Щом от проверката се устано-
ви, че действително булката е „хубава" музиката свири, топлят 
ракия и веселбата продължава с още по - голяма сила. Една 
част от сватбарите с музика отиват в родителите на булката, а 
друга част, също с музика, отиват в кума да съобщят радостна-
та новина. 

Ако булката излезе „лоша", което много рядко се случва-
ло, музиката не свири, сватбеното тържество се прекратява, 
булката я завеждат при родителите и по риза. След дълги па-
зарлъци зетят я приемал обратно само при голяма зестра, да-
дена от родителите и. 
В понеделник се ходи на гости в побащимите, а във вторник -
в кума и с това сватбата свършва. 
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4. ПОСЛЕСЛОВ ОТ АВТОРА 

С този труд е проучено миналото на родното ми село Хри-
щени, едно от най - древните села в околията, със следи от 
културен живот от времето на палеолита и до наши дни. За на-
писването на този труд са използвани многобройни археоло-
гически материали, каквито има в изобилие в землището на 
селото, писмени исторически материали, разкази на стари хо-
ра, главно за времето на турското робство и предания, легенди 
и разкази, предоставяни от стари хора и предавани от поколе-
ние на поколение. Събраните материали от тези източници са 
систематизирани, преработвани и допълвани. 

Много материали, поради незаинтересоваността и отри-
цателното отношение на управляващите среди в селото при то-
талитарния режим, които имат национално и даже световно зна-
чение, останаха непроучени и неизяснени. 

По - важни от тях са: 
Медното рудно находище в местността Кънева чешма. На 

скалистата височина югоизточно от чешмата в нивата на Иван 
Тонев Иванов има останки от сгур. Предполага се, че там, мо-
же би, е имало пещ за топене на мед или желязо през II хилядо-
летие. Ако се установи, това ще има не само национално, но и 
световно значение. За това беше нужно да се направят раз-
копки. 

Местността „Селището", където според славяно - христия-
нското предание е бил построен манастир, в който е станало 
покръстването на българи от княз Борис I. Това има национал-
но значение. И на това място трябваше да се направят разкоп-
ки. 

Палеолитното находище при дългата скала в южната стра-
на на Медвен. И това находище е важно, защото досега в Ста-
розагорски окръг не е открито такова находище. И тук беше 
нужно да се направят разкопки. 

Още на много други места на територията на селото има 
такива находища. Ако бяха се проучили, историята на селото 
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щеше да бъде по - пълна и по - изяснена. Зная, обаче, че в по -
близко или далечно бъдеще ще се яви един хрищенски исто-
рик, който при по - добра обществена обстановка и солидна 
подготовка ще свърши тази работа. Дано настоящата история 
му бъде в помощ. 

Ценно съдействие за написването на книгата са оказали: 

Окръжният исторически музей в град Стара Загора с дава-
нето на упътване за подбора и подреждане на намерения исто-
рически материал, рецензиране на подредения материал, пол-
зване на книги от музейната библиотека. 

Живущите в София хрищенци, с издирването на писмени 
материали от библиотека „Кирил и Методий" и други библиоте-
ки. 

Иван Христакиев Бакалов, с разкриването на данни от ос-
манското робство. 

Йорданка Георгиева Мустакичева и Станка Тилева, с на-
писването на пишеща машина на събираните данни. 

Много жители на селото, които разказваха за събития от 
турското робство и легенди и предания за селото. 

Христо Георгиев Неделчев и Неделчо Николаев за напис-
ването историята на селото на пишеща машина и издирване на 
необходимите снимки за илюстриране на историческия мате-
риал. 

На всички тези сътрудници, които много помогнаха за на-
писването на историята изказвам безкрайна благодарност. 
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6. ПРИЛОЖЕНИЯ 
Приложение 1 

СПИСЪК 
на завършилите средно и висше образование 

от Освобождението до 1944 година 

Име и презиме Дата Какво е Какво е 
завършил работил 

1. Стефан Генчев 1880 - 1915 

2. св. Николай Стоянов 1885 - 1968 
3. Ено Колев Енов 1892 
4. Илия Гоев Илиев 1899 - 1945 
5. Ташка Колева Райчева 1901 
6. Жела Христова Пеева 1901 
7. Иван Илийчев Стоянов 1901 

8. Неделчо Кръстев Минев 1904 
9. Стойчо Иванов Стойчев 1905 
10. Иван Митев Андреев 1907 - 1987 
11. Пеньо Митев Пенев 1908 - 1987 

12. Пеньо Добрев Пенев 

13. Иван Панов Пенев 1911 

14. Стефана Райчева Белчева 1912 - 1968 
15. Петър Георгиев Пенчев 1915 

16. Петър Филипов Пенчев 1915 - 1988 

17. Пенчо Койчев Пенев 1920 

18. Ганчо Иванов Чавдаров 1921 

19. Тоно Недялков Тонев 1923 

Ср.зем.у-ще 
Садово учител 
Семинария свещеник 
Военно у-щеофицер 
Педаг. у-ще учител 
Педаг. у-ще учителка 
медицина лекарка 
ср. реално счетовод-

ство 
висше землемер 
ср. педагог, учител 
ср. педагог, учител 
ср. гимнази-счетовод-
ално ство 
ср. гимнази-прес. в Ав-
ално стралия 
ср. гимнази-счетовод-
ално ство 
ср. педагог, учителка 
висше професор 

по геогра-
фия 

висше инженер 
ср. гимнази-офицер 
ално 
ср.гимнази- офицер 
ално 
ср.гимнази- офицер 
ално 
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Къща от турско време 

Чорбаджийска кыца 

111 



Църквата "Свети Георги" 
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Дом на потребителна кооперация "Лоза" 



Старото кметство 

Здравна служба 
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Нов културен дом - читалище "Стефан Генчев" 
построен 1966 г. 

Дом при социализма 
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Народни носии 
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Народни носии 
Недялко Пенев Бараков и Желка Недялкова Баракова 

Народни носии до 1946 г, 
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Народни носии до 1946 г. 
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