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Tracka księżniczka Rodopa i jej ukochany, przybrali
imiona Bogów: Hery i Zeusa. Ta wielka zuchwałość,
musiała być ukarana...
Ona - została zamieniona w piękny łańcuch górski,
nazwany od jej imienia Rodopy.
On - stał się pasmem Hemus.
Na wieki, rozdzieliła ich płynąca między nimi rzeka
Hebros.
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Powrót w Rodopy
Rodopy posiadają niezwykłą moc, która powoduje, że
każdy kto był tu raz, chce wrócić, odkrywać na nowo ich
piękno. My poddajemy się temu czarowi, ilekroć
jesteśmy w pobliżu.
Wiele tu jeszcze nie wydeptanych, kuszących ścieżek.
Ludność zamieszkująca ten region to głównie
Bułgarzy, Pomacy* i Turcy.
We wsiach i miasteczkach, obok chrześcijańskich
cerkwi jest wiele meczetów, również tych starych,
zabytkowych. Swoich wyznawców, na przemian,
nawołują do modlitwy kościelne dzwony i głos muezina.
W czasie wędrówek, poznajemy legendy, ciągle żywe,
przekazywane od wieków z ust do ust, ubarwiane przez
kolejnych opowiadających…
Turysta doświadcza tu uczucia przenoszenia się w
czasie w obszarze historycznym i kulturowym.
Wędrując śladami Traków, dotrzemy do skalnych
grobów, miejsc kultu, usytuowanych zwykle na
wzniesieniach, z których roztacza się fantastyczny widok
na Rodopy.
Ze świata Traków, rzymską drogą, która przetrwała
2000 lat, dojdziemy do czasów średniowiecza, do
twierdz, klasztorów, w których można liczyć na nocleg i
niepowtarzalną atmosferę…
Kiedy mówimy o Rodopach, pasjonatom zabytków,
natychmiast kojarzą się one z Perperikonem i Tatul. W
cieniu tych wspaniałych, zasługujących na sławę miejsc,
pozostają inne, rzadziej odwiedzane, a mające również
ważne znaczenie historyczne.
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Intryguje nas w Bułgarii to, że miejsca święte dla
Traków, w kolejnych epokach, pozostawały czczone,
chociaż zmieniały się wierzenia i zwyczaje religijne. Nie
trudno spotkać chrześcijańską kapliczkę obok świętego
od tysiącleci źródełka przodków.
Rodopy są tak samo odpowiednie dla tych, którzy
uwielbiają samotne górskie włóczęgi, jak i dla tych,
którzy po dniu delektowania się przyrodą i zabytkami,
chcą spędzić wieczór w gwarnej knajpce przy dźwiękach
muzyki.
Miłośnicy dziewiczych gór, przemierzają Rodopy
pieszo, rowerami, motorami albo samochodami
terenowymi i często dłuższe wyprawy mają swój koniec
na ciepłych plażach Morza Egejskiego.
W „książkową podróż” po tych magicznych górach,
zapraszamy tych, którzy planują się tam wybrać i tych,
których interesują mało znane bałkańskie regiony z
nutką orientu w tle.

* Pomakiem nazywa się Bułgara muzułmanina,
którego rodzina została zmuszona do przejścia na islam
w czasach trwającej 500 lat niewoli tureckiej. Po
odzyskaniu niepodległości większość nie wróciła do
religii przodków.
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Rodopy znajdują się w centrum Półwyspu
Bałkańskiego i wchodzą w skład Rylsko-Rodopskiego
masywu górskiego. Zajmują obszar 18000 km2, z czego
15000 to terytorium Bułgarii.
Charakteryzują się niezwykle ciekawą, zróżnicowaną
formą terenu. Matka Natura tworzyła tu z niezwykłą
fantazją wąwozy, tajemnicze jaskinie, malownicze doliny
rzek, liczne źródełka…
Pasmo dzieli się na wyższe Rodopy Zachodnie i niższe
Wschodnie.
Najwyższym szczytem w zachodniej części jest Golam
Perelik o wysokości 2191 m n.p.m.
Górski klimat Zachodnich Rodopów łagodzi ciepłe
śródziemnomorskie powietrze, „wędrujące” dolinami
rzek, z których największe (Vycha, Chepinska,
Chepelarska, Arda, Dospat) mają tu swój początek.
Znane kurorty-uzdrowiska m.in. Velingrad, Devin,
wykorzystują do leczenia występujące tu ciepłe źródła
zawierające wiele minerałów.
Wschodnie Rodopy to w dużej mierze skały
wulkaniczne i osadowe, często wyrzeźbione przez naturę
w przeróżne, zadziwiające formy.
Niewielka ich część, z najwyższym szczytem Orlica –
1483 m n.p.m., jest po stronie greckiej. W Bułgarii,
najwyższa jest Vejkata - 1463 m n.p.m.
Łagodny klimat i napływające z południa ciepłe masy
powietrza powodują, że spotykamy tu gatunki roślin
charakterystyczne dla klimatu śródziemnomorskiego.
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Jak całą Bułgarię, tak i Rodopy od najdawniejszych
czasów zamieszkiwali Trakowie. Jest tu bardzo wiele
osad, świątyń, grobowców, które wznosili i które
przetrwały do dziś. W kolejnych wiekach tereny Bułgarii
należały do Imperium Rzymskiego, Bizancjum, Imperium
Osmańskiego. Każdy dziejowy okres odcisnął swój ślad. Z
każdej epoki pozostały zabytki, które dziś podziwiamy.
Po 500 latach niewoli tureckiej (do 1878 r.) nie
przestano pielęgnować tradycji narodowych. Stare
obyczaje nie stały się reliktem przeszłości.
W Rodopach, tak jak w całej Bułgarii, życie toczy się
we własnym, specyficznym bałkańskim rytmie.
Ludzie są tu przesądni, wierzą w magię ziół i
zwyczajów przodków. Kochają swoją muzykę, tańce, są
bardzo towarzyscy, uwielbiają świętować. Posiadają też
umiejętność odłożenia problemów na jutro,
podarowania sobie czasu na relaks i spędzenia go w
gronie przyjaciół.
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Kukeri czyli jak pozbyć się diabła
Każdego roku w okresie karnawału, w styczniu i w
lutym, kukeri wyruszają spełniać swoje rytuały.
Mają oni do wykonania trudne zadanie. Odganiają złe
duchy, żeby zapewnić miejscowej społeczności dobry
rok, bogate zbiory, zdrowie i szczęście.
Żeby przestraszyć demony muszą wyglądać naprawdę
strasznie… Przywdziewają stroje wykonane ze skór
zwierzęcych, głównie kozich i owczych. Na głowach
muszą mieć wielokolorowe, najczęściej drewniane maski
obciągnięte skórą, które często mają dwa oblicza: dobre
i złe. Wyposażeni są w szable lub kije, pomagające w
walce z diabłem. Zawieszone u boku miedziane dzwonki,
przy każdym kroku wygrywają swoje niepowtarzalne
melodie.
Specjalne obrzędy i rytualne tańce obserwują licznie
zgromadzeni wokół sąsiedzi, przyjaciele, rodzina. W
zmaganiach ze złymi duchami, wszyscy oczywiście
kibicują kukerom. Nie brakuje żartów i śmiechu. Kiedy
już kukeri spełnią swój obowiązek, następuje wspólna
zabawa, śpiewy, tańce…
Obyczaj ma swoje korzenie w czasach Traków, kiedy
to podczas święta Dionizosa witano wiosnę, pozbywano
się zimy i złych duchów.
Jest jednym z wielu żywych zwyczajów, hucznie
obchodzonych w całej Bułgarii i na Bałkanach. W różnych
regionach odbywają się Kukerskie Festiwale. Największy
organizuje od 1966 roku miasto Pernik, zazwyczaj w
ostatni weekend stycznia.
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W Rodopach, w Shiroka Lyka (Sziroka Łyka) w każdym
pierwszym tygodniu marca (sobota, niedziela) odbywa
się spotkanie Kukerów z krajów bałkańskich. Odprawiają
swoje misteria podczas pochodu ulicami wsi, ku uciesze
mieszkańców i turystów.
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Skarb hajduka
Opowiadając o górach na Bałkanach, nie można nie
wspomnieć o hajdukach. Działali oni najczęściej na
terenach trudno dostępnych, takich, gdzie łatwo było
znaleźć kryjówkę. Takim miejscem są pasma górskie,
również Rodopy.
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Hajducy byli członkami zbójeckich band, które istniały
w czasach niewoli tureckiej. Postępowali zgodnie ze
stworzonym przez siebie kodeksem, łupili tylko
najeźdźców, występowali w obronie miejscowej
ludności, brali udział w walkach wyzwoleńczych, również
w sąsiedniej Grecji, Macedonii, Serbii. Tych, którzy stali
na czele hajduków, nazywano wojwodami.
Śpiewano o nich pieśni, opowiadano legendy za życia,
do dziś uznawani są za bohaterów.
Do znanych hajduków należy żyjący w XVIII wieku
Indże Vojvoda. Legendarna stała się jego śmiałość. Z
ludowej pieśni wynika, że płakały za nim nawet góry i
lasy…
„Rozpłakał się las.
Las i góry.
I w lesie gałęzie drzew.
I na gałęziach liście.
Za Indże Vojvoda…
Indże do Kolio rzekł:
Załopocz sztandarem Kolio,
Zbieraj Kolio chłopaków.
Ale patrz Kolio,
Żeby chłopcy byli kawalerami,
Niech nie znają pierwszej miłości,
Niech nie mają dzieci.
Rozweselmy las.
Las i góry.”
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Hajdukom często przypisywano cechy jakich nie
posiadali przeciętni ludzie, wierzono, że mają wsparcie
od Boga.
Według legendy, pewien wojwoda, kiedy został
otoczony przez przeważające siły wroga, nakazał swoim
ludziom modlić się. I Bóg wysłuchał ich próśb. I stał się
cud… Nagle, gęsta mgła pokryła wszystko wokół, tak, że
oczy wroga nie mogły ich dostrzec. Przywódca
poprowadził towarzyszy do walki i odniósł wielkie
zwycięstwo.
Wszystkie te opowieści, nie pozostają bez wpływu na
szczególną atmosferę wielu miejsc w Rodopach.
W okolicach Haskovo, na terenie Arapowskiego
Monastyru, można spędzić noc w wieży-twierdzy, której
budowę sfinansował znany w całym kraju hajduk Angel
Vojvoda. W pobliżu jest wieś, która nosi jego imię.
Zapewne nie wiele mniej legend niż o samych
hajdukach, krąży o skarbach, które zgromadzili podczas
wypraw zbójeckich. Mówi się, że często ukrywali swoje
bogactwa, w jaskiniach i podziemnych tunelach,
zabezpieczając je śmiertelnymi pułapkami.
Do dziś wielu poszukiwaczy, próbuje odnaleźć 7
skrzyń wypełnionych złotem, 17 glinianych dzbanów z
kamieniami szlachetnymi, 2 naczynia ze srebrem i 2
pistolety ze złota należące do Indże Vojvody.
Z ustnych przekazów wynika, że są one ukryte w
Bakadżicite, niskim paśmie, sąsiadującym z górami
Strandża.
Kilka lat temu pewien bułgarski dziennikarz
opublikował artykuł, w którym opowiadał, że zgłosili się
16

do niego trzej mężczyźni ze znalezioną w skalnej
szczelinie mapą, wyrytą na glinianych płytkach. Słynna
na Bałkanach jasnowidzka Baba Vanga, rzekomo
potwierdziła związek znaleziska z hajdukiem. Ostrzegła
jednak, że nad skarbem wisi klątwa…
Każdy z poszukiwaczy stracił rozum. Dziennikarz,
który próbował dotrzeć według glinianej mapy do
miejsca ukrycia bogactwa Indże, twierdzi, że kilka razy
był o krok od śmierci.
Takie opowieści oczywiście podsycają wyobraźnię…
Jednak chętnych poszukiwaczy nie brakuje, tym bardziej,
że hajduków było bardzo wielu, a więc i skarbów jest
zapewne nie mało…
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Źródła, które leczą
Bułgarzy opowiadają, że kiedy Pan Bóg rozdzielał
różnym narodom ich miejsca na ziemi, oni zgłosili się
ostatni. Stwórcy zrobiło się żal spóźnialskich i podarował
im kawałek raju…
Ten najciekawszy fragment edenu, jest chyba właśnie
tu, w bułgarskich górach.
W tutejszą atmosferę i charakterystyczny klimat,
wpisują się również te nie-piękne osady, opuszczone lub
zamieszkane przez starych ludzi, z domami „uginającymi
się” pod ciężarem czasu. I oczywiście wszechobecny, ale
obowiązujący na całych Bałkanach „bałaganik”.
Bania to wieś założona przez Traków u zbiegu trzech
pasm górskich: Rila, Rodopy, Pirin. Leży na wysokości
800 m n.p.m., na granicy Parku Narodowego
Pirin, wpisanego na listę dziedzictwa UNESCO.
Góry poprzecinane dolinami rzek i wijącymi się
strumieniami, wiekowe lasy i kolorowe łąki nie mogą nie
robić wrażenia. Mają tu domy znani biznesmeni,
prezydent Bułgarii, Szkoci, Anglicy, Francuzi.
Do Bania, przyjeżdżają setki gości z całej Europy, nie
tylko z powodu pięknych pejzaży. Jedną z przyczyn tych
wizyt, są znajdujące się we wsi 72 gorące źródła
mineralne (45-75 stopni C) zawierające 27 minerałów.
Badania naukowe potwierdzają, że jednoczesne
wykorzystywanie leczniczych wód i specyficzny klimat,
dają doskonałe (najlepsze) rezultaty.
Obecne tu wody termalne leczą: system kostnostawowy, dyskopatie, reumatyzm, system nerwowy,
18

traumy, schorzenia ginekologiczne, urologiczne i
choroby skóry. Prawie wszystkie znajdujące się tu hotele
oferują zabiegi lecznicze, SPA.
W Bania są odrestaurowane stare łaźnie z czasów
rzymskich i łaźnie tureckie z XVI wieku.
Atrakcją jest przebiegająca tędy linia wąskotorowej
kolei wybudowanej w latach 30-tych XX wieku.
Okoliczne Bansko, oddalone o 5 km, istniało jako
osada, już za czasów rzymskich. Wprawdzie jest na
terenie gór Pirin, ale ponieważ jest to znany w Europie
kurort zimowy, będąc tak blisko, nie można nie
powiedzieć o mieście kilku słów.
Według legendy, żyła tu dziewczyna o imieniu Rada.
Była pół-sierotą i sama musiała zajmować się
gospodarstwem, troszczyć o chorą matkę i rodzeństwo.
Sąsiedzi podziwiali jej pracowitość i zaradność.
O jej niezwykłej urodzie dowiedział się sułtan Murat.
Postanowił osobiście pojmać piękną pannę do swego
haremu.
Kiedy jego wojska zbliżały się do Bansko, mieszkańcy
szukali schronienia w pobliskich lasach. Rada ukryła się
wysoko w górach. Rozwścieczony jej ucieczką
prześladowca, wyruszył w pościg. Kiedy ją dopadł na
jednym ze szczytów, ściął jej głowę.
Od tego wydarzenia, mieszkańcy nazywają górę
Momin Vryh – góra panny. Opowiadają, że po zachodzie
słońca staje się ona krwisto-czerwona. Sąsiedni szczyt,
na którym sułtan zgubił turban, nazwano imieniem
Murat.
19

Dzięki warunkom atmosferycznym, w Bansko
położonym na wysokości 927 m n.p.m., można szusować
na nartach od grudnia do końca kwietnia.
*Łącznie jest 16 tras (75 km), o różnym poziomie
trudności. Znajdują się one na wysokości od 2560 m.
n.p.m. do 1000 m. n.p.m. (najniższy punkt).
Funkcjonują koleje linowe:
-gondolowe do 8 osób
-krzesełkowe (3, 4, 6)
-6 wyciągów orczykowych
-10 wyciągów dla dzieci.
W kwietniu, odbywają się tu zawody w alpejskich
konkurencjach narciarskich.
* Informacja z oficjalnej strony ośrodka narciarskiego: skibansko.bg.
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Na Placu Vyzrajdane w Bansko, znajduje się kościół
Sveta Troitsa (Trojca), ze smukłą dzwonnicą, górującą
nad skromnym z zewnątrz budynkiem cerkwi,
poświęconym w 1835 roku. Wnętrze zdobią rzeźby,
malowidła i ikony, wykonane przez miejscowych
artystów.
Ciekawa jest historia powstania kościoła. Ponieważ
były to czasy niewoli tureckiej, należało uzyskać
odpowiednią zgodę, co nie było wtedy łatwe. Jeden z
mieszkańców, podarował pod budowę świątyni, działkę
położoną w centrum miasta. Przekreślało to szanse na
wydanie zezwolenia, bo Turcy akceptowali tylko miejsca
położone na skraju osady lub takie, które uznawano za
święte. Wyjątkiem mogły być również place, gdzie kiedyś
istniał klasztor. Postanowiono więc użyć podstępu.
Pewnej nocy, zakopano na wyznaczonej działce krzyż i
ikonę. Następnego dnia, zgodnie z planem, stara kobieta
ogłosiła, że miała proroczy sen. W asyście przedstawicieli
tureckiej administracji, odkopano święte przedmioty.
Mieszkańcy złożyli natychmiast prośbę o zgodę na
budowę cerkwi. Niestety, otrzymali odmowę. Na nic
zdały się kolejne petycje.
Kiedy po okolicy rozniosła się wieść, że Allach
obdarował męskim potomkiem namiestnika sułtana,
grupa, z przedstawicielem starszyzny na czele odwiedziła
go, żeby wyrazić swoją radość. Wręczono mu prezenty,
za które oczekiwano wdzięczności. I udało się. Pasza
wyraził zgodę na budowę.
Administratorzy wytyczyli teren pod budynek. Uparci
mieszkańcy, nocą przestawili wbite w ziemię paliki i
21

otoczyli działkę kamiennym płotem. Kilkukrotnie Turcy
wstrzymywali prace z powodu wielkości wznoszonej
świątyni, a nawet wydali decyzję o zburzeniu tego co
dotychczas powstało.
Niezmordowani banszczanie, przy wejściu do cerkwi
wyryli półksiężyc, symbol Imperium Osmańskiego obok
chrześcijańskiego krzyża. Pomysł okazał się doskonały,
bo od tego czasu skończyły się problemy i w spokoju
kontynuowano budowę.
Strzelista dzwonnica powstała kilkadziesiąt lat
później, już w wolnej Bułgarii.
Blisko cerkwi, na ul. Jane Sandanski 3, miłośnicy sztuki
sakralnej mogą obejrzeć wystawę ikon, których twórcy
są przedstawicielami Banskiej Szkoły. (pon-piątek; 9.0013.00; 14.00-17.30)
Do zwiedzenia, polecamy również dom „Velianova
Kyshta”, zbudowany na początku XIX wieku,
przyozdobiony pięknymi freskami. (ul. Velian Ognev 5;
9.00-12.00; 14.00-17.00 z wyj. soboty i niedzieli)
W innym domu-muzeum z końca XVIII wieku,
możemy zobaczyć pamiątki pozostałe po mieszkającej tu
rodzinie mnicha Neofit’a Rilski’ego (Nikoła Benin).
Zachowane autentyczne pomieszczenia, w których
toczyło się życie codzienne są umeblowane i ozdobione
w stylu charakterystycznym dla okresu bułgarskiego
Odrodzenia. (ul. Pirin 17; 9.00-12.00; 14.00-17.00)
Kurort Bansko cieszy się popularnością również
latem.
Od 1998 roku, miasto jest organizatorem
międzynarodowego Jazz Festivalu Bansko. Odbywa się
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on raz w roku, przez jeden tydzień, zawsze w sierpniu (813). Wieczorne koncerty na odkrytej scenie w centrum
miasta, są bezpłatne dla publiczności. Można też
uczestniczyć w kameralnych występach w kurortach,
barach, restauracjach.
W Dobyrsko, położonym na wysokości 1070 m n.p.m.,
oddalonym ok. 18 km od Bansko, zwiedzamy cerkiew,
która obchodzi swoje 400 urodziny. Jest ona zaliczana
do 100 najważniejszych obiektów historycznych w
Bułgarii i znalazła się pod ochroną UNESCO.
Świątynię pod wezwaniem Św. Teodora Tirona i
Teodora Stratiłata ufundowali w 1614 r., w czasach
niewoli tureckiej, mieszkańcy wsi. Jednym z warunków
wymienianych wtedy w pozwoleniach, była wysokość
obiektu. Kościoły miały być bardzo niskie, nie
wyróżniające się od innych domów. Bułgarzy wkopywali
je głęboko w ziemię (czasem ponad połowę budynku) i
starali się, żeby były skromne, zgodnie z wymogami i nie
zwracały uwagi najeźdźców.
Cerkiew ma więc niewielkie rozmiary i nie posiada
charakterystycznej kopuły. Przeciwieństwem
zewnętrznego ubóstwa jest jej bogate wnętrze,
zdobione pięknymi freskami, odrestaurowanymi w
latach 70-tych XX wieku.
Obecnie, nabożeństwa odbywają się tu tylko trzy razy
w roku, a świątynia jest codziennie udostępniana
turystom (w godz. 9.30-18.00; wstęp - 3-5 lv.).
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Mieszkańcy Dobyrsko, korzystają ze znajdującej się w
centrum drugiej cerkwi z 1860 r. Są w niej ikony z tego
okresu i freski z 1903 roku.
Stąd, idąc ścieżką, która wydaje się być wryta w
granitowe skały, w ciągu 10-15 minut dochodzimy do
wodospadu Shtrokaloto (Sztrokałoto). Obok niego, wije
się rzeczka Klinets (Kliniec), która dzieli wieś na dwie
części.
Wokół, mamy panoramę ze wspaniałym widokiem na
trzy pasma górskie Pirin, Riłę i Rodopy.
Do Dobyrsko, docierają chyba głównie bułgarscy
turyści, którzy znajdują tu ciszę w pięknym otoczeniu i
życzliwych ludzi, chętnie opowiadających o miejscowych
zwyczajach i przeszłości.
Według legendy, na początku XI wieku zatrzymali się
tu, oślepieni po bitwie żołnierze cara Samoiła. Zmierzali
do Rylskiego Monastyru, ale zima uniemożliwiła im
dalszą wędrówkę. Znaleźli tu źródło, które obecnie jest
na dziedzińcu cerkwi Św. Tirona i Stratiłata i odkryli, że
ma ono lecznicze właściwości. Pozostali we wsi na
zawsze i są uznawani za założycieli Dobyrsko.

Nicopolis ad Nestum - miasto zwycięstwa
Rodopy Zachodnie, w przeciwieństwie do
Wschodnich lubiących zaskakiwać lekkością i fantazją,
wydają się być poważne, „dorosłe”.
Właśnie w Rodopach Zachodnich, we wsi Gyrmen
znajduje się Nicopolis ad Nestum - Miasto Zwycięstwa
założone w 106 roku przez Rzymian. Nazwę nadano na
cześć zwycięstwa imperatora Trajana nad Dakami.
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Największy rozkwit przeżywało ono od II do VI wieku.
Było otoczone murem obronnym o grubości ponad 2
metry, z którego do naszych czasów przetrwały
fragmenty. Na terenie miasta były łaźnie, które zapewne
korzystały z okolicznych źródeł termalnych o
temperaturze wody do 40 stopni.
W południowo-wschodniej części, archeologowie
znaleźli bogaty dom, zbudowany przed wzniesieniem
murów Nicopolis. W centralnej części był basen
otoczony marmurowymi kolumnami, wokół którego
rozmieszczono pokoje. Największym pomieszczeniem w
domu była kuchnia.
Mieszkańcy miasta korzystali z dwu kościołów,
powstałych w czasach wczesnego chrześcijaństwa. W
Muzeum Historycznym w Gotse Delchev można obejrzeć
między innymi fragmenty ołtarza z jednej z bazylik.
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W okolicy Gyrmen (605 m n.p.m.) możemy podziwiać
piękne krajobrazy, ciekawe formacje skalne i starą
rodopską architekturę.

W odległości 15 km na północny zachód, na
wysokości 1000 m n.p.m. znajduje się istniejąca od XV
wieku, malownicza wieś Kovachevitsa (Kowaczewica).
Domy, które powstawały od końca XVIII wieku,
usytuowane są bardzo blisko siebie i tworzą urokliwe,
wąskie uliczki. Mają podstawę wykonaną z kamienia,
drewniane piętro i kamienny dach. Płoty, również
kamienne, chronią mieszkańców przed okiem
ciekawskich.
Wieś otaczają ciekawe, granitowe formacje skalne.
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