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Текст: Мирела Костадинова | Снимки: личен архив 

Уханната маслодайна роза Уханната маслодайна роза 
присъства дълбоко в бита присъства дълбоко в бита 
на българитена българите

Отглеждането на рози и производството на розово масло има своя история. Истински дълъг е пътят от 
създаването на стрък от уханното и красиво цвете до капката розово масло, ценно колкото златото. Още 
в началото ще кажа, че за производството на 1 кг розово масло са необходими 3500 кг розов цвят. Той се 
бере от 6 декара розов масив и 12 розоберачи.

Розовото масло и до днес е 
най-скъпото етерично мас-
ло в света. На световния 
пазар цената му е 5500–6000 
евро за килограм. Не си ми-

слете, обаче, че то не се фалшифицира 
– още по онова време химикът Христо 
Яръмов посвещава работата си върху 
чистия, истински продукт.

Розите ни даряват не само с без-
ценното масло, което се извлича от 
тях. Те се използват в декоративно-
то изкуство, като подправка в слад-
карството, за направата на вино, 
ракия, ликьори, оцет, чай, лекар-
ства и ароматерапия. 

Уханната маслодайна роза при-
съства дълбоко в бита на българите и 
е част от живота им. Наричат я „гюл“. 
Изобразяват я в облеклото, извезана 
със сърма, мъниста и коприна. Рози-
те някога цъфтели върху забрадките, 
полите и пазвите на жените. Срещали 
се по накитите и домашните съдове. 
Рисувани са върху стомни и дървени 

кутии, вграждани са в дърворезби-
те и иконите на църквите. Изкусната 
българка ги е втъкавала в килими и 
китеници, с които постила миндери-
те. Розите са част от уюта на българ-
ския дом. Някога можели да се видят, 
грейнали по пердета, възглавници и 
покривки. Възпявани са в много на-
родни песни:

…Тръгнала е бяла Мина,
гюл да бере, гюл да вари…
Напълнила кошниците
кошниците, каруците…
А кой ли българин не си спомня 

Алековия Бай Ганьо, който продава 
масло из Европа? Вазов, роден в Розо-
вата долина, възпява нежните цветове 
и ги превръща в център на поетичния 
си свят. Неговата любима Евгения 
Марс ги обожава. Кодът на уханието 
им е код на любовта при двамата и в 
никакъв случай не е поетично клише. 
Розите са мотив в творчеството на 
Яворов и Траянов. Те са в основата на 
много романтични истории и леген-

ди, които вълнуват и днес.
Розите водят своето начало от веч-

нозелените дървовидни рози (рози-
лиани), разпространени в горските 
и влажни субтропически провинции 
на Китай. Познавали са ги персите, 
асирийците и вавилонците. Розите 
са отбелязани като свещено растение 
в древноеврейската книга „Талмуд“, 
писана около 1200 г. пр. н. е. Отглеж-
дането на маслодайната роза е позна-
то и в Египет по времето на фараон 
Рамзес II през ХIII в. пр. н. е. От нея 
египтяните приготвяли веществата за 
балсамиране и консервиране телата 
на покойниците. В страната на Нил 
това цвете е било издигнато в култ. В 
Индия богинята Лакшими, съпругата 
на бог Вишну, е изобразена да почива 
върху голям хилядолистен розов цвят.

Розовото масло е споменато за 
първи път в древногръцката цивили-
зация от Омир, в неговите „Илиада“ 
и „Одисея“. С него Хера намазва ра-
ните на Хектор. Красотата на розите 
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на Елада семената на трендафилите, 
най-красивото цвете на света. Поник-
налите храсти се отрупали с нежни 
цветове, които изпълвали въздуха 
с ухание, каквото лъхало от самото 
тяло на Венера.

В произведенията на Херодот и 
Теофраст са първите научни сведе-
ния за розите и розопроизводството 
в древна Гърция. Херодот споменава 
за розови насаждения около реките 
Тигър и Ефрат. Също за отглеждането 
на роза с 60 цветни листчета и силен 
аромат в градините на Мидас, близо 
до планината Бирмион в Македония. 
Теофраст, който полага основите на 
ботаниката като наука в Стария свят, 
има щастието да живее във времето, 
когато Александър отваря вратите 
на Изтока за обогатяването на расти-
телния свят с нови видове растения. 
Теофраст пише за различните видове 
рози, които се различават по цветове-
те и аромата, както и по броя венче-
листчета. Той разказва за рози, които 
имат 5, 12, 20 дори 100 венчелистчета. 
Философът Аристотел говорел, че 
древните гърци използвали египет-
ските начини за добиване на розови 
продукти, а облагородяването на ро-
зовите храсти научили от финикий-
ците. Древните гърци имали празник 
на розата, но не само те почитали кра-
сотата и аромата ù.

Розите са издигнати в култ по вре-
мето на Римската империя. Римска-
та аристокрация по време на пирове 
и празници нареждала на робите да 
посипят залите с розов цвят. С него 
пълнели дюшеците и възглавниците 
на гостите, за да им покажат своите 
почит и уважение. Император Нерон 
преди пирове закупувал големи ко-
личества розов цвят от Египет. С тях 
доставял удоволствие на гостите си, 
правейки им дъжд от розов цвят.

След падането на Римската импе-
рия розите били атрибут само на църк-
вата. Но арабите, покорявайки народи, 
към VII век създали голяма ислямска 
държава, която граничела на изток с 
Индия, а на запад с Испания. Използ-
вайки уменията и познанията на си-
рийците, персийците и египтяните, те 
създали богато розопроизводство, от 
което извличали розово масло и вода. 
Това ставало чрез дестилация на розов 
цвят. По онова време най-много розо-
ва вода произвеждала Персия. 

Персийският поет Саади в края на 

Стара снимка на розовари

Картина в „Българска роза“ – Карлово, изобразяваща 
пренасянето на розов цвят от градините и варенето на маслото

Лаборатория за розово масло от времето на социализма

е възпята от Сафо. Тя присъства и в 
митологията на древните гърци, къ-
дето й отреждали място до богини-
те. Символ е на красота, невинност и 

обществена почит. Анакреон свързва 
произхода на розите с появата на са-
мата Венера. Заедно с нейното тяло 
вълните изхвърлили на бреговете 
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ХII в. нарекъл едно от произведенията 
си „Гюлистан“ (розова долина). Кра-
сивата роза възпява и турският поет 
Хафиз през 1389 г. Това е причината 
една от маслодайните рози в Турция 
и до днес да носи неговото име. По-
късно през Освободителната война 
турски изселници от България прене-
сли казанлъшката роза. От родината 
ни в южната ни съседка е пренесена и 
бялата роза. Около 1899 г. за укрепва-
нето на този поминък турското пра-
вителство командировало българи 
срещу високо заплащане. Един от тях 
бил Рафат Ефенди. И до днес турците 
са едни от най-големите производите-
ли на розово масло в света.

По онова време на ориенталски-
те пазари розовото масло и вода са 
една от най-търсените стоки. Пред-
почитани са индийското розово 
масло, а после и персийското, а Ин-
дия е една от водещите страни на 
маслодайната роза.

Уханните течности навлизат в Ев-
ропа и едни от производителите са 
Франция, Германия, Италия, Испания. 
Отглежда се още в Алжир, Мароко, 
царска Русия. Именно българското ро-
зово масло вдъхновява руснаците око-
ло 1808 г. да отглеждат маслодайната 
роза. Внасят я от България в източна 
Грузия, Краснодар, Крим.

Но няма по-качествено от българ-
ското розово масло в световен мащаб. 
Има сведения, че около XV–XVI в. в 
Казанлък богатите турци използва-
ли вече маслодайната роза за украса 
на сараите и градините си, както и за 
добиване на розова вода за домашна 
употреба. Друга хипотеза твърди, че 
маслодайната роза е внесена у нас от 
кръстоносците.

Сигурно е, обаче че медният дес-
тилационен казан за преработка на 
розов цвят в Казанлък е пренесен от 
персийски дервиш или от анадолски 
турчин около XVII век. Това поставя 
началото на българското розопроиз-
водство. От Казанлък, който е имал 
вече розови градини, уханното цвете 
се разпространява в околните села, 
а после в Гурково, Твърдица до Сли-
вен. На запад до Калофер, Карлово и 
Клисура. Това става поради подходя-
щата почва, върху които се засаждат 
розите. Почвите трябва да са глинес-
ти, глинесто-песъчливи до чакълести, 
богати на вар и хумус.

Към XIX век розата е вече раз-

Сухи рози за чай

пространена из цялата Подбалканска 
долина по южните склонове на Сред-
на гора. През този период тя получава 
името казанлъшка роза, а Подбал-
канската долина – Розова долина. Но 
рози се отглеждали и в други краища 
– Враца, Никопол, Омуртаг, Троян, 
Пирдоп, Асеновград, Берковица, Ко-
тел, Сливен. Данни за отглеждане на 
рози има и в Елена, Царева ливада и 
Трявна, но студените зими попречили 
на този поминък.

До Кримската война в България 
се произвеждат 300 000 мускала (1500 
кг масло). Истински подем в розоп-
роизводството България има след 
Освобождението – 848 000 мускала 
на година. Първата световна война и 
последвалата икономическа криза на-
маляват драстично производството. В 
края на Втората световна война в Бъл-
гария има 88 розоварни инсталации. 
До 1950 г. страната ни е най-големият 
износител на розово масло в света.

Брането на розите е тежък ръчен 
труд в продължение на един месец, 
докато трае цъфтежа на цветовете. За-
почва преди изгрев слънце. Продъл-
жава до 10 часа сутринта, когато вече 
росата се изпари от цветовете. Розо-
вият цвят се къса цял, а не само вен-
челистчетата. Той трябва да е напълно 
разцъфнал. Ако цветовете не бъдат 
набрани навреме, загубват своите ка-
чества. По време на розобер варенето 
на масло става денонощно. Кошници-
те с цвят се карат с каруци при розова-
рите и там става т. нар. „хамур“ – смес-
ване на рози от различни градини, 
от които се извлича масло, а после се 
поделя според вложеното. Някои ро-
зопроизводители варят само собствен 
цвят и вземат маслото от него.

Розоваренето също има своя ис-
тория и тънкости. Това е най-старата 
промишленост у нас. В началото упо-
требявали глинени съдове, които после 
са заменени с медни. Аламбикът (мед-
ният казан) е имал форма на пресечен 
конус, вместимостта му е била 80–100 
литра. Казана подгрявали върху огън, 
така че варенето да става равномер-
но, без да кипи. Майсторите маслари, 
които наричали аяджии, били едни от 
най-важните фигури в производство-
то на скъпата течност. С помощта на 
хората, които подклаждали огъня и 
шишеджията (дестилатора), те регули-
рали неговата сила, скоростта на дес-
тилацията и температурата на водата 

в кацата. От техните умения зависел 
рандеманът – количеството добита 
продукция. Розовото масло и розовата 
вода се получавали чрез водна дести-
лация. Двойната дестилация подобря-
ва качеството на маслото.

Първата розоварна у нас, в която 
казаните се нагряват с пара, е създа-
дена през XIX век от Христо Христов 
и съдружниците му Димитър и Ботьо 
Папазови. Това става по примера на 
Феликс Порт от Париж. Следващи-
те модерни розоварни се появяват в 
Карлово и близкото село Столетово. 
Първите свидетелства за розови гра-
дини в Карловско са от 1712 г. 

Розовото масло се продавало на 
дребно в Турция. Основно по панаири-
те, където то конкурирало качествата 
на розовите масла от Египет, Индия и 
други страни. Именно Турция допри-
нася за популяризирането на българ-
ското розово масло. През XVIII век 
и началото на XIX век двадесет и пет 
държави имали свои търговски пред-
ставителства в Османската империя 
(Цариград и Одрин), което осигурило 
реклама и запознаване на чужденците 
с високото му качество. В Европа го 
прославят пътешествениците.

За търговията с розово масло по-
могнали и замогнали се търговци, 
които основават търговски кантори в 

Розите, макар и декоративни, още цъфтят 
в дворовете на розопроизводителите
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много държави. Едни от тях са били 
братя Киро и Христо Кироолу. През 
1771 г. изнасяли розово масло за Гер-
мания и Австрия. Масло се изпраща-
ло за Румъния, Франция, Германия, 
Англия, Австрия, Русия, Америка. 

По онова време фирма „Папазови“ 
на братята Димитър и Ботьо развива-
ла голяма търговия с розово масло. 
Тя разполагала със солиден капитал 
и през 1860–1870 изнасяла по 600 кг 
продукт. Братята имали представи-
телни кантори в Одрин, Цариград, 
Лондон, Париж и Ню Йорк. После 
разделили фирмата на две, създали 
акционерни дружества и фабрики за 

розово масло, прежди, платове, спирт.
Друга известна търговска фирма 

за розово масло е „Шипков“, която 
през 1886 г. открила кантора за тър-
говия с розово масло в Лондон и Ню 
Йорк. На американския пазар тя про-
давала около 200 000 мускала (970 кг) 
от златната течност. През 1889 г. фир-
мата има 125 казана за преработка 
на розов цвят. След 1900 г. „Шипков“ 
е най-голямата световна търговска 
фирма за износ на розово масло със 
свои кантори и складове в Казанлък, 
София, Париж, Брюксел, Лондон и 
Ню Йорк. Изнасяла вече до 1600 кг 
розово масло. През 1905 г. нейният 
собственик Шипков е най-богатият 

български милионер.
Износът на розово масло и вода 

става в специални съдове. Розовата 
вода някога се пренасяла до пазарите 
с мехове, а се измервала и продавала с 
шишета. После се пренасяла в дърве-
ни съдове, в по-ново време в железни 
варели. Розовото масло струвало сто-
тици пъти повече от розовата вода. За 
пренасянето му се използвали муска-
лът и конкумата. Мускалът е стъклен 
съд, поставен в дървена поставка, 
която понякога е украсена. Той е араб-
ска мярка, по стойност се равнява на 
24 карата злато. Вместимостта му е 
4.810 г или около 5 г. Когато маслото 
трябвало да пропътува стотици ки-
лометри, мускалите се поставяли по 
500 в херметично затворени тенекии, 
обвити отвътре с дебел вълнен плат. 
Като мерна единица мускалът отпада 
напълно през 1932 г.

Конкумата е меден калайдисан съд 
за розово масло с вместимост един 
или пет килограма. Маслото е затво-
рено в него с коркова тапа, запечатана 
с восък. Днес в „Българска роза“ – 
Карлово върху конкумата е сложен и 
трикольорът на България.

Някога конкумата е поставяна 
също в дървен сандък, върху който е 
изписана фирмата на продавача и тази 
на купувача. Търговците на розово 
масло винаги са били придружавани 
от въоръжена охрана. Разбойници и 
крадци са ги причаквали и са им взе-
мали стоката. Използвана била турска 
поща с товарни коне, която пътувала 
до Цариград в продължение на чети-
ри-пет дни. Но тя не давала никаква 
гаранция срещу обирите и не уважа-
вала рекламациите за обезщетение.

След 1944 г. розоварството се из-
вършва от предприятията „Българска 
роза“ в Казанлък, Карлово, Пловдив.

Случаят ме отведе в „Българска 
роза“ – Карлово, създадена през 1948 
г. Тяхното розово масло се използва 
от парфюмерийни къщи основно на 
„Живанши“ и „Тиери Васер“. От тях-
ното масло се произвежда известни-
ят парфюм „Малка черна рокля“. Но 
българско розово масло използват 
също „Диор“, „Шанел“, „Булгари“, 
„Кензо“, „Ланком“. Стара истина за 
парфюмерите е, че когато в един пар-
фюм няма розово масло, ароматът му 
се изпарява и той е нетраен. 

В „Българска роза“ – Карлово ни 
представиха многобройните разкра-

сяващи продукти, които произвеждат 
там – кремове, сапуни, маски за лице, 
парфюми и други козметични чудеса. 
Розовото масло подобрява кожата и 
няколко капки от него в крем за лице 
или маска я правят великолепна. В 
„Българска роза“ ни разказаха, че ро-
зовата вода е вторичен продукт при 
процеса на парна дестилация, при кой-
то маслото от розовите листенца се от-
деля на повърхността. Тя прави кожата 
на лицето свежа, премахва акне, дава ù 
сияен вид. Продуктите им се продават 
у нас и по света.

В Карлово се срещнах и с розопро-
изводителите Марин и Иван Ивано-
ви, които заедно със своите родители 
Лило и Елена от село Климент едина-
десет месеца в годината непрестанно 
работят и се грижат за градините. 
Един от големите проблеми на този 
край е, че по време на беритбата за 1 
кг цвят се заплаща по 1.50 лв., т. е. – 
колкото е вложено, толкова изкарват. 
Нямат печалба нито стотинка отгоре. 
Всяка година проблемът с наемането 
на розоберачи става все по-голям за-
ради непосилната работа. 

Друг проблем е, че в Добрич чрез 
субсидии вече има засадени над 1000 
декара розови масиви, от които се 
извлича масло, но то няма качества-
та на това, произведено в Розовата 
долина. По този начин се достига до 
нелоялна конкуренция. „Рози трябва 
да се отглеждат единствено в Розова-
та долина, т. е. трябва да има райони-
ране“, категорични са те. Държавата 
ще трябва да положи много грижи, 
ако не иска българската маслодайна 
роза да е образ само върху някогаш-
ната кутия от обикновен локум, къ-
дето през 1963 г. на фотография е за-
печатано в розовите градини на село 
Каравелово седемнадесетгодишното 
момиче Цонка Димитрова. 

Ако искате да се насладите на чаш-
ка ликьор от рози, локум, правен с 
розова вода, ароматно кафе, пригот-
вено на пясък и десерти по стара кар-
ловска рецепта, можете да посетите 
Бухаловия хан, който се намира в 
старинно Карлово. Още подробнос-
ти около маслодайната роза ще на-
учите в „Музей на розата“, който се 
намира в Казанлък и е единствен по 
рода си в света. Отново в Казанлък 
за първи път през 1903 г. се отбеляз-
ва празникът на възпятото от много 
поети цвете.  ◆

Продукти на „Българска роза“ – Карлово

Конкуми, в които се пренася розовото масло


