
Макар в Държавна агенция 
„Архиви“ да са събрани твър-
де много документи и матери-
али за имотите на прокудени-
те от родните места тракийски 
бежанци, все още има няколко 
бели полета, твърди Дарина 
Билярска от агенцията. Поне-
же повечето бежанци са били 
принудени да напуснат род-
ните си места спешно, само с 
една дреха на гърба си, твърде 
малко от тях са разполагали с 
крепостни актове или тапии за 
имуществото си. Където липс-
ват конкретни документи за 
собственост върху имотите се 
използват т.нар. домакински 
книжа или карти, издавани 
от българската държава през 
годините 1920-1925 г. Чинов-
ниците от царството добро-
съвестно са обикаляли стра-
ната и са описвали имената и 
състоянието на тракийските 
бежанци и днес те заместват 
в много случаи липсващите 
книжа за имотите. Само че 
домакинските книжки от оп-
ределени места в Ямболски, 
Бургаски и Варненски окръг 
все още не са намерени. За оп-
ределени квартали в Бургас, 
например имаме документи, 
а за други не и чак когато на-
следниците дойдат при нас, 
разбираме, че книжките от 
там липсват, пояснява Дарина 
Билярска. Според нея близо 
една трета от подадените заяв-
ления за издирване на имоти 
не могат да бъдат комплек-
товани с документи. Все още 
има хора, които съхраняват 
подобни материали в семей-
ните архиви и ние апелираме 
копия от тях да ни предават и 
на нас, призовава Билярска.

Първият етап от създава-
нето на специалната информа-
ционна система за имотите на 
българите от Одринска Тракия 
и Мала Азия вече е почти при-
ключен.Всички налични доку-
менти са вкарани в системата 
и сега срещу нищожна такса 
всеки наследник може да по-
лучи копие за имуществото на 
своите деди за минути. С едно 
щракване на мишката може 
да разбере къде са намерени 
документите, какъв е техният 
вид, информация за самите 

хора, от къде идват, къде са 
се настанили и дори оценката 
на имотите им в съответната 
валута.

Вторият етап трябва да 
обхваща документите за имо-
тите на българи от Западни-
те покрайнини, Македония 
и Добруджа, но до момента 
за него нито има предвидено 
финансиране, нито правител-
ството е поставило конкретен 
срок за започването му.

В архива за имотите пър-
вите сериозни постъпления на 
документи стават през 1918-
1920 г., когато вече създадени-
те в страната тракийски дру-
жества му предават, с каквото 
разполагат. Държавата  тогава 
е направила известни опити 
да реши въпроса с обезщете-
нията, но без успех. Втората 
голяма партида постъпили 

документи  е през 60-те г. на 
миналия век и във времето 
около 1993 г. В Агенцията се 
опитват да засекат данните от 
всички възможни документи, 
с които разполагат. Все още, 
макар и рядко, получават 
лични материали от самите 
наследници или открият ин-
формация в лични архиви из 
страната. Централният архив 
е проучен достатъчно добре.

Освен домакинските 
книжки архивистите разпо-
лагат с документи от Българ-
ската легация в Цариград.
Голяма част от материалите 
са написани на османотурски 
и се налага да бъдат превеж-
дани. Това правят двама от 
специалистите на архивите 
или самите наследници, кои-
то превеждат и легализират 
намерените документи и след 

това ги предават в архи-
ва. В турските архиви 
вероятно се съдържа пъ-
лен набор от документи 
за имотното състояние, 
понеже тогавашната им-
перска администрация 
много из късо е следя-
ла за плащането на да-
нъците и заради това е 
събирала пълна инфор-
мация за поданиците. 
Но достъпът до тях не е 
разрешен и все още няма 
постигната спогодба 
това да става, припомня 
Дарина Билярска. През 
март трябваше да се със-
тои поредната среща на 
смесената двустранна 

българо-турска работна 
група, която обсъжда въпро-
са с обезщетенията на бежа-
нците, но правителството на 
ГЕРБ напълно забрави за тази 
си задача. Както впрочем на-
прави това и през предишната 
2012 г.

За първите три месеца 
близо двадесетина наследни-
ци на тракийски бежанци са 
потърсили документи за своя 
род в архивите, но голяма 
част от тях са го направили не 
толкова за имотите, колкото 
за да намерят своите изгубе-
ни преди десетилетия родни-
ни. Според Дарина Билярска 
много често намерените род-
ственици се срещат именно 
в читалнята на агенцията и 
това е особено вълнуващо за  
специалистите, които работят 
там.

НАЦИОНАЛЕН ВЕСТНИК
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Не всички кръгли годишни-
ни са светли, не всички блестят 
с подвизи и славни победи за 
Отечеството. Има и такива, кои-
то навяват скръб и жалост, но 
не можем да подминем трагич-
ната участ, спохождала народа 
ни. Отбелязахме стогодишнина-
та от славната Одринска епо-
пея – върхът в освободителна-
та Балканска война, която се 
опита да събере българите под 
обща стряха и говорихме с въз-
торг за чутовния подвиг на на-
шите войници и военачалници, 
а сега ще трябва да се покло-
ним пред трагедията на тракий-
ските българи, които пред очите 
на цивилизована Европа стават 
жертва на нечувано злодеяние. 
Преди сто години 
стотици хиляди бъл-
гари от Източна и 
Западна Тракия наси-
ла „с огън и меч” са 
прогонени от родните 
си огнища, десетки 
хиляди са посечени 
и убити. Това е първото етни-
ческо прочистване в модерния 
ХХ век, първият геноцид, глав-
ната репетиция на Османската 
империя преди изтребването на 
арменците в Западна Турция. И 
ще бъде смъртен грях да забра-
вим за страданията на нашите 
еднородци, „варварски напа-
дани, немилостиво избивани, 
безчестени, доведени до пълна 
нищета, и най-сетне повечето 
от тях изгонени и от домашните 
си огнища”.

Акад. Любомир Милетич 
заяви, че „тракийският българ-
ски погром няма себеравен 
в новата ни мъченическа ис-
тория”. За моите съграждани, 
бежанци от Тракия, книгата му 
„Разорението на тракийски-
те българи през 1913 година” 
бе нещо свято, като библия, в 
„Тракийския квартал” в Момчил-
град във всяка къщата стоеше 
до иконата. Нещо повече – из-
между бежанците доганхисар-
ци, сачанлийци, манастирци, 
калайджидерци,чобанкьойци… 
имаше оцелели от сечта в до-
лината Армаган, от опожарява-
нето на селата им, от безчове-
чията, вършени от башибозука. 
Някои от по-възрастните бяха 
очевидци и дори свидетели в 

анкетата на Милетич и думите 
им крещяха като присъди. Дъл-
го нямаше кой да чуе обвинени-
ята им, те разказваха как са се 
измъкнали от ада,поменаваха 
скъпите си жертви. Ние, тогава 
деца, се питахме това, дето го 
думат старите, било ли е, или 
не е било, защото учебниците 
по история  кой знае защо бяха 
пропуснали тези страници от 
миналото.

Време е да чуем на висок 
глас тези присъди, защото 
няма забрава за това най-го-
лямо етническо прочистване 
на Балканите през миналото 
столетие. Затуй изглежда още 
по-нелепа декларацията, коя-
то прие през миналата година 
Народното събрание, с която в 
угода на чужди интереси обяви 

т.нар. възродителен процес за 
етническо прочистване. Не по-
малко престъпно е бездушието 
на българските правителства 
към проблема с изплащането 
на заграбените имоти  на бежа-
нците от Източна Тракия и Мала 
Азия. Нашите управници дори 
не правят опити да раздвижат 
дейността на смесената  ко-
мисия за нерешените въпроси 
между България и Турция. Дано 
трагичната  годишнина, която 
ще поменем, и националната 
среща „Завръщане към коре-
ните” в Сливен на 20 април, да 
отворят очите на политиците и 
те да проумеят, че са длъжници 
на  тракийци. И че тракийската 
кауза е национална, общобъл-
гарска.

Проф. д-р 
Искра Баева
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Все още не са намерени всички домакински книжки

Годишното отчетно Общо 
събрание на Регионална асо-
циация на общините “Тракия” 
се проведе на 5 април в Сли-
вен. Присъстваха кметове, 
общински съветници и други 
експерти от 21 общини, както 
и председателят на Съюза на 
тракийските дружества в Бъл-
гария Красимир Премянов. 
Бяха направени отчети на ръ-
ководните органи на асоциаци-
ята, приет бе бюджет и работ-
на програма за 2013 г. 

Инж. Кольо Милев, кмет на 
община Сливен и председател 

на РАО “Тракия” представи ос-
новните приоритети, по които 
Асоциацията е работила – по-
вишаване капацитета на мест-
ните власти, трансгранично 
сътрудничество, партньорства 
с други организации, стимули-
ране на гражданското участие 
в местното самоуправление и 
др. Той разказа за част от те-
мите, станали предмет на дис-
кусии: налагането на финансо-

ви корекции по европейските 
програми; направеният от МФ 
финансов рейтинг на общини-
те; подобряване на комуника-
цията между ЕРП-тата и кмето-
ве по места; новият програмен 
период, практиката държавни 
функции да се делегират на 
общините като задължения, 
без за това да се осигурява 
финансов ресурс и др.

 Представени бяха и някои 

от по-значимите съвместни 
инициативи на РАО “Тракия” 
и Асоциацията на общини от 
Източна и Западна Тракия 
“ТРАКИЯКЕНТ”, Турция. През 
изминалата година част от 
съвместните дейности бяха: 
участие в заседание на Асо-
циацията на еврорегионите, 
провеждане на трети българо-
турски бизнес форум. Заслу-
жават внимание и съвместните 

инициативи в сферата на кул-
турата - участие на ансамбли 
за народни песни и танци от 
Сливен, Първомай, Болярово и 
Карнобат на празници и фес-
тивали в Текирда, Одрин, Хай-
раболу и др.

Специален гост на съ-
бранието бе Мехмет Кара-
гьоз – кмет на Ипсала и член 
на Управителния съвет на 
“ТРАКИЯКЕНТ”. Той предста-
ви детайли по реализацията 
на съвместната инициатива 
“Sister-City Network” за побра-
тимяване на общини от РАО 

“Тракия” и “ТРАКИЯКЕНТ”, коя-
то стартира през тази година.

След сесията на Общото 
събрание се проведе тради-
ционната годишна конферен-
ция на РАО “Тракия”. Акценти 
в дискусиите бяха общинските 
бюджети, както и финансовото 
управление и контрол. 

Последва богата културна 
програма, организирана от 
кмета на общината-домакин, 
по време на която членовете 
на РАО “Тракия“ за пореден 
път доказаха, че умеят и да ра-
ботят, и да се веселят заедно.

РАО „Тракия“ се отчете
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ПРОФ. СВЕТЛОЗАР ЕЛДЪРОВ

В навечерието на Балкан-
ската война Одрин е вторият 
по брой на населението град 
в европейските вилати на Ос-
манската империя след Солун. 
Както всички статистики за 
региона в тази епоха, и ста-
тистиките за него обаче са 
само приблизителни. Според 
повечето български статисти-
ки градът наброява около 80 
000 жители, от които 30 000 
мюсюлманите, в мнозинство-
то си турци, но също алба-
нци и цигани, 22 000 гърци, 
10 000 българи, 12 000 евреи, 
4000 арменци и 2000 други, 
предимно европейци. Според 
други статистики, цитирани 
от  чужди военни кореспон-
денти през войната, Одрин до 
обсадата е имал население от 
120 000 души, от които 55 000 
турци, 20 000 гърци, 20 000 
евреи, 10 000 българи и 6000 
арменци.

Българите в Одрин обачe 
са около 10 000 още по вре-
ме на Руско-турската война 
от 1877 – 1878 г. След това 
постоянно намаляват, което 
е тенденция изобщо за бъл-
гарското население в Одрин-
ския вилает. Проф. Любомир 
Милетич обяснява това с ре-
пресиите срещу национално-
освободителното движение: 
„Строгите мерки, които тур-
ското правителство взе по вре-
ме на въстанието на 1903 г. и 
след него в течение на десетте 
години до избухването на вой-
ната на 1912 г. в твърде значи-
телна степен намалиха чис-
леността на българщината в 
Одринския вилает”. Милетич 
привежда като доказателство 
рапорт на българския консул 
в Одрин, според който за този 
период от Одринския вила-
ет се изселили в България 2 
787 български семейства, или 
около 14 – 15 000 души. Тази 
тенденция обаче не е само по-
следица от репресиите срещу 
революционното движение и 
въстанието, а целенасочената 
политика за обезбългаряване 
и етнорелигиозно хомогени-
зиране на този сратегически 
район, за който Високата пор-
та не храни и капка съмнение, 
че в обозримо бъдеще ще се 
превърне в основен опера-
ционен театър в неизбежната 
война между Османската им-
перия и България.

Като анализира различните 
статистики, проф. Л. Милетич 
изчислява българите в Одрин 
през 1912 г. на 634 семейства 
българи екзархисти и 1016 се-
мейства българи патриарши-
сти и униати. Обикновено за 
тази епоха се приема, че едно  
домакинство се състои от 5 до 
6 члена, следователно общият 
брой на българите в Одрин 
през 1912 г. по данните на 
Милетич ще варира между 8 
250 и 10 700, от които между 3 
170 и 3 804 екзархисти. Обаче, 
освен с демографскте си па-
раметри, одринските българи 
участват във формирането на 
облика на града и със своето 
културни институции и дей-
ност.

Одрин се превръща в цен-
тър на българското културно-
просветно и църковно-религи-
озно дело в Одринския вилает 
още през Възраждането и ут-
върждава тази си роля в годи-
ните след Берлинския конгрес. 
Тук Българската екзархия под-
държа две гимназии – мъжка 
и девическа, които се превръ-

щат в извор на учителски ка-
дри за целия регион. 

Мъжката педагогическа 
гимназия „Д-р Петър Берон”, 
„ковачница за просветител-
ски и революционни кадри в 
областта” в продължение на 
три десетилетия, по думите 
на проф. Воин Божинов, през 
учебната 1911 – 1912 г. има 
158 ученици. Директор на 
гимназията е Димитър Мир-
чев, а учителският персонал 
се състои от общо 16 души 
(половината родом от Одрин-
ско, половината от Македо-
ния). Гимназията има и добре 

уреден пансион.
Девическата педагогиче-

ска гимназия „Янко Касъров”, 
с 32-годишна история, през 
учебната 1910 – 1911 г. има 
139 ученички. Учителският 
персонал възлиза на 12 души, 
8 учители и 6 учителки. Ди-
ректор е Иван Мавров (1 от 
България, 2 от Одринско, 9 от 
Македония). И девическата 
гимназия разполага с панси-
он.

В града известно време 
съществува екзархийско три-
класно свещеническо учи-
лище – Духовна семинария. 
През учебната 1910-1911 г. в 
него се обучават 19 младежи 
(8 от Одринско и 9 от Македо-
ния), които като стипендианти 
на Екзархията се подготвят за 
бъдещи свещеници. В края на 
учелбната година то е закрито, 
а семинаристите са прехвър-
лени в Скопското свещениче-
ско училище.

Българите екзархисти в 
Одрин имат още 4 смесени 
начални училища, по едно за 

всяка махала – Каик, Кириш-
хане, Илдъръм и Саръмегдан.

Във всяка махала има и по 
една екзархийска църква, от 
които днес са запазени (или 
по-скоро неотдавна възстано-
вени) само две – „Св. Геор-
ги” и „Св.Св. Константин и 
Елена”. Одрин е седалище на 
Българска митрополия, но Ви-
соката порта никога не издава 
берат за български владика 
– не само заради противодей-
ствието на Цариградската пат-
риаршия, но и под натиска на 
Русия, чиито геостратегиче-
ски интереси към проливите 

я правят много чувствителна 
към Одрин, като част от тех-
ния хинтерланд. 

Този църковно-канониче-
ски дефицит на българското 
екзархийско дело, който го 
поставя в неравностойно по-
ложение спрямо Цариград-
ската патриаршия и гръцкото 
културно-просветно дело, е 
компенсиран от присъствие-
то на Българското униатство. 
Обикновено, когато в тази 
епоха се говори или пише за 
униатството, то се представя 
като чужда пропаганда. По 
инерция и историческата на-
ука дълго време го третираше 
наравно със сръбската и гръц-
ката пропаганда. Трябва обаче 
дебело да се подчертае, че за 
разлика от сръбската и гръц-
ката прпаганда, които късат 
живо месо от българския на-
ционален организъм и хранят 
с него великодържавните про-
грами на съответните страни, 
униатството (както впрочем 
и протестантството) утвърж-
дава българското национално 

съзнание и оставя след себе си 
истински крепости на българ-
щината – достатъчно е да се 
споменат Кукуш в Македония 
и Малко Търново в Одринска 
Тракия и тяхната роля в Ма-
кедоно-одринското освободи-
телно движение. В последни-
те години този въпрос вече е 
решен справедливо, за което 
свидетелстват изданията на 
Македонския научен институт 
и Тракийския научен инстиут. 
Едно такова неопровержимо 
свидетелство е и мястото и 
ролята на Българското униат-
ство в Одрин преди и по вре-

ме на Балканаската война.
В града има Българска ка-

толическа митрополия и уни-
атски владика – българин по 
националност и стремления. 
От 1883 г. униатски епископ 
в Одрин е Михаил Петков, 
родом от същия град. В наве-
черието на войната българите 
униати в Одрин са само около 
250 - 300 души, но разпола-
гат с две енории – в квартала 
Каик с църквата „Св. Дими-
тър” и в квартала Киришхане 
с църквата „Св. Илия”.

Макар да са значително 
по-малобройни от своите ек-
зархийски сънародници, бъл-
гарите униати в Одрин имат 
съизмерими с тях църковно-
религиозни и кулутрно-про-
светни институции. Това в 
най-голяма степен се дължи 
на подкрепата на католиче-
ските ордени на френските 
успенци, полските възкресен-
ци и загребските милосърдни 
сестри, които действат в града 
и региона от началото на 60-те 
години или от края на ХІХ в. В 

непосредствен досег 
с българското население в Од-
ринска Тракия, католическите 
мисионери освен това се изя-
вяват като истински застъпни-
ци на българската национална 
кауза в Европа и чрез своето 
влияние върху институциите 
и обществото играят ролята 
на това, което днес се нарича 
политическо лоби.

Полските възкресенци 
поддържат в Одрин извест-
ната Българо-католическа 
гимназия, призната за средно 
учебно заведение от Минис-
терството на народното про-
свещение в София. Гимнази-
ята действа с пълен пансион, 
поддържа модерно европей-
ско преподаване с отлична 

езикова подготовка, разполага 
с физическа и химческа лабо-
ратория, гордее се с учениче-
ския оркестър, ръководен от 
унгареца Михай Шафрани, 
има също печатница и учени-
ческо списание. Директор на 
гимназията е полския възкре-
сенец Станислав Грич. Към 
гимназията има още духовна 
семинария и църква, посве-
тена на славянските апостоли 
„Св.св. Кирил и Методий”.

Свой колеж, пансион, 
духовна семинария и храм 
имат и френските успенци, 
настанени в предградието 
Караагач. Колежът „Св. Ва-
силий” съществува от 1897 г. 
и в навечерието на войната в 
него има учат 160 ученици, а 
в семинарията 30. Възпита-
ниците и на двете заведения, 
в голямата си част българи, 
освен общообразователната и 
богословската подготовка по-
лучават и отлични познания 
по френски език.

От 1881 г. в квартала Стам-
болйолу съществува деви-

чески педагогически лицей 
„Мария Лурдска”, поддържан 
от Загребските милосърдни 
сестри. Той също е признат 
от българската държава. През 
учебната 1911 – 1912 г. там 
учат 202 девойки, от които 70 
българки. Преподавателките 
са хърватски и словенски мо-
нахини.

Просветното дело на бъл-
гарските католици в Одрин 
се допълва от четири начал-
ни училища, две от които са 
поддържани от униатските 
енории, а другите две от въз-
кресенците и френските мо-
нахини облатки. Последните 
държат и католическата бол-
ницата „Св. Елена” в Караа-
гач.

Така, само погледнати като 
една общност и събрани заед-
но, образователините и рели-
гиозните институции на бъл-
гарите екзархисти и униати в 
Одрин се оказват в състояние 
да противостоят на гърцкото 
културно-национално дело и 
да се откроят в народностния 
облик на града. Това нацио-
нално единство и солидарност 
особено проличава по време 
на шестмесечната обсада на 
Одрин през Балканската вой-
на.

Настоящият доклад е напи-
сан на основата на „вътрешни 
свидетелства”, свидетелства 
на хора, преживели и видели 
обсадата на Одрин отвътре, 
зад стените на крепостта. Та-
кива са неиздадени спомени 
на български екзархийски 
учители и революционни 
дейци, записани от Иван Ор-
манджиев, както и на пуб-
ликувани, но неизползвани 
досега дневници на чужди 
наблюдатели, като дневника 
на френския успенец Христо-
фор Порталие и дневника на 
френски кореспондент Гюстав 
Сирилли, и двата издадени в 
Парж през 1913 – 1914 г. Ин-
тересен поглед към събитията 
дават и спомените на турския 
офицер Мустафа Джемал, 
чийто превод се съхранява във 
Военноисторическата биб-
лиотека на Военна академия, 
а част от тях бяха издадени 
в сборник със спомени и до-
кументи през 1983 г. Използ-
вани са също публикации в 
хърватския католически печат 
от същия период, които изди-
рих при моите проучвания в 
Загреб, както и такива от бъл-
гарския католически печат от 
периода между двете световни 
войни. Два ценни документа 
притежавам и аз – писмо на 
униатския свещеник и учител 
в Българо-католическата гим-
назия на отците възкресенци 
в Одрин Иван Гаруфалов до 
неговия брат, офицер от бъл-
гарската армия и деец на Ма-
кедоно-одринското освободи-
телно движение майор Стойчо 
Гаруфалов, и спомени на една 
ученичка от Девическия пе-
дагогически лицей на Загреб-
ските милосърдни сестри, за-
писани дестилетия по-късно, 
но интересни с детския поглед 
към обсадата. Тази ученичка 
на име Радка Елдърова е моя 
близка родственичка, сестра 
на дядо ми, а спомените си за-
писа вече като пенсионирана 
учителка, по моя молба, ко-
гато бях студент в СУ. За мен 
това са истински реликви на 
един изгубен свят – Българ-
ския Одрин по време на Бал-
канската война.
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-Проф. Баева, вие участ-
вахте в журито, което оценя-
ваше работите, изпратени за 
конкурса на СТДБ. Как ги 
оценявате?

-Признавам, че съм силно 
и приятно изненадана от броя 
и качеството на разработките 
на младите българи, посветени 
на толкова болезнена тема като 
тази за стогодишнината на Бал-
канските войни и последвалото 
разорение на тракийските бъл-
гари. Участвала съм в журитата 
и на други конкурси, не само за 
ученици, а и за студенти, но ни-
кога не съм чела толкова разно-
образни разработки, написани с 
лична съпричастност и дълбока 
емоция като тези работи. Пър-
вата изненада беше огромният 
брой работи – над сто. А когато 
към внушителния брой приба-
вим и широкия географски об-
хват на участниците, стигаме до 
извода, че темата продължава 
да вълнува младежите и да съ-
бужда у тях творческото начало. 
Не вярвам причината за това 
да са само обещаните награди, 
защото съм сигурна, че те са не-
съизмерими с удоволствието от 
личното творчество.

Обяснението ми за масовото 
участие в конкурса е желанието 
на младите хора да се изявят и 
да съизмерят способностите си 
с тези на връстниците си. Към 
този извод ме насочва един дос-
та далечен спомен – този за об-
щонародните конкурси за твор-
чески идеи преди десетилетия, 
организирани в движението за 
Техническо и научно творчест-
во на младежта (читателите 
от по-възрастното поколение 
сигурно си припомнят съкра-
щението ТНТМ). Този конкурс 
показа и колко много младежи 
мислят не само за мода, при-
чески, музика и филми, а и за 
своето минало, търсят отговори 
на въпроса защо днес страна-
та ни е такава в случилото се 
в по-близкото и по-далечното 
минало. В тази активност виж-
дам и надежда за бъдещето на 
България.

- Какви са предпочитаните 
от средношколците жанрове 
според конкурса?

От изпратените за конкурса 
разработки най-многобройните 
бяха в жанра исторически раз-
каз. Но имаше и много други – 
спомени на предците и членове 
на семействата за отминалите 
преди век събития, представя-
не на живата историческа па-
мет, литературни есета, схеми, 
карти, графично изобразяване 
на битките на българите, са-
мостоятелно изработване на 
родословно дърво на водещите 
дейци и т.н. Критично трябва 
да кажа, че в много случаи по-
ставените от младежите наиме-
нования – есе, доклад, реферат, 
разработка, не винаги отгова-
ряха на съдържанието, но това 
не попречи на тяхната оценка. 
Най-големи разминавания има-
ше при есетата, зад които често 
се криеха исторически разра-
ботки. Според мен, объркване-
то идва от новото съдържание 
в училищното понятие есе, 

което заимства американския 
модел – там под есе разбират 
писмена разработка по какъвто 
и да било проблем. Българската 
литературна традиция е различ-
на. Може би затова най-малко 
сред изпратените работи бяха 
истинските литературни есета. 
Но аз оценявах историческите 
разработки.

Те предлагаха най-разноо-
бразни подходи и интерпрета-
ции. Най-често това бяха класи-
ческите исторически реферати, 
които добросъвестно и на ос-

новата на научната литература 
проследяваха хода на военните 
действия, участието на българ-
ските войски, свидетелствата за 
ентусиазъм и саможертва, пос-
ледвалият погром и трагичната 
съдба на тракийските българи. 
Повечето такива работи полу-
чиха много добри или отлични 
оценки. Открояваха се обаче 
други – онези, в които имаше 
лична съпричастност, в които 
на фона на общите историче-
ски събития беше представена 
съдбата на отделен военен или 
революционен деец, род или 
населено място. А когато към 
индивидуалната история (в те-
орията обикновено наричана 
микроистория) се прибави и 
емоцията, наистина се получава 
силно въздействащ историче-
ски разказ. Такива са някои от 
отличените с най-висока оценка 
десет работи.

Ако трябва да обобщя – 
младежите ни показаха колко 
разнообразно могат да мислят, 
как не се спират пред смесва-
нето на жанровете, когато нещо 
искрено ги вълнува. Надявам 
се, че и оценките на журито да 
се окажат адекватни на усили-
ята на младежите. Поне такива 
бяха намеренията ни в трудна-
та работа при многократното 
отсяване на десетките отлични 
работи, за да оставим десетте 
най-добри.

- Постъпиха и много спо-
мени. Може ли те да предста-
вляват интерес за историци-
те?

Нарочно до момента не ка-
зах нищо за спомените, тъй като 
те са един от най-важните, но и 
оспорвани исторически жанро-
ве. Много младежи се бяха по-
старали да намерят в местните 

архиви или документални изда-
ния спомени за онова далечно 
и трагично време, други бяха 
разпитали близки и далечни 
роднини и на основата на на-
мереното, чутото и откритото 
бяха построили своите писмени 
работи. За нас, историците от 
журито, тези разработки бяха 
изключително интересни, а 
някои от тях внасят и нови де-
тайли в отдавна изследваната 
тракийска трагедия. Спомените 
на участници в събитията и на 
техни наследници заслужават 

да бъдат публикувани в издани-
ята на Тракийското дружество, 
като по този начин влязат в по-
широко научно обръщение.

Що се отнася до младежите, 
които са ги записали, описали 
и обработили, те в най-голя-
ма степен са се докоснали до 
истинската професионална 
дейност на историците. Затова 
заслужава да се поощрят. Но 
съм длъжна да отправя и едно 
предупреждение – спомените 
са много важни за историята, 
защото допринасят за нейна-
та пълнота и оживяването й с 
реални лица. Едновременно с 
това спомените са най-несигур-
ните извори, тъй като предста-
вят гледната точка само на един 
човек или група от хора за съ-
бития, в които са замесени мно-
го повече хора и гледни точки. 
Затова предупреждението ми 
към младите любители на ис-
торията е винаги да съпоставят 
спомените с други исторически 
извори и да проверяват кога и 
как паметта съзнателно или не-
съзнателно изкривява събития-
та. Критичното отношение към 
всички извори е една от най-ва-
жните части от професионална-
та работа на историците.

- Вие преглеждате и канди-
датстудентски работи. Има ли 
интерес сред младежите към 
историята?

-Да, от много години пре-
глеждам кандидатстудентски 
работи и винаги си записвам 
оригиналните „бисери” в тях. 
Но на Вашия въпрос – не ми-
сля, че от кандидатстудентски-
те работи може да се направи 
извод дали има интерес към 
историята, тъй като явяването 
на изпит е по-скоро задълже-
ние за влизане в специалност, 
която обикновено няма никаква 

връзка с историята – най-вече 
право. Затова повечето от 
кандидатстудентите просто 
се опитват добросъвестно 
да покрият изискванията за 
получаване на отлична оценка, 
а не навлизат в дълбочи-
ните на историята.

Но сред 
кандидасту-
дент скит е 
работи мо-
гат да се 
открият та-
кива, които 

разкриват истинска любов към 
миналото. В тях личи и харак-
терното за младите хора жела-
ние да подчертаят моментите на 
величие, да посочат, често пъти 
и буквално, че нашата държава 
е била много по-важна и велика 
от много от западноевропей-
ските страни или от нашите 
съседи на Балканите. Намирам 
това желание за компенсаторно: 
чрез вглеждането във великото 
минало да забравим всеобхват-
ната криза, в която ние живеем 
вече твърде дълго. Но не бих 
осъдила специалното внимание 
на младежите върху великите 
моменти от българската исто-
рия, защото то им дава само-
чувствие, за да могат да върнат 
достойното място на нашата 
държава на Балканите и в Ев-
ропа.

Накратко, моят отговор на 
въпроса дали младите хора се 
интересуват от историята е по-
ложителен. Интересуват се, но 
не всички, а само онези, които 
имат амбицията да реализират 
способностите си, а чрез тях и 
тези на държавата ни, те искат 
да почерпят от миналото знания 
за това. Това е начинът истори-
ята да изпълни своята социална 
функция – да позволи на хората 
да се поучат от миналото и да 
не повтарят лошото от него, а 
да продължат хубавото.

- Обвиняват образование-
то ни, че не учи децата да 
мислят, а само да наизустя-
ват. Потвърждават ли това 
работите за конкурса и кан-
дидатстудентските работи от 
последните години?

-Образователната система 
в годините на преход силно се 
разслои и вече трудно може да 
се говори общо за нея. За съжа-
ление, по-голямата част от учи-

лищата, учителите и учениците 
затънаха в социалната криза и 
проявяват все по-голямо безраз-
личие към познанието като път 
за възход. Възпитаниците на 
такива училища показват ниски 
способности за самостоятелно 
историческо мислене и се стре-
мят да показват минимални зау-
чени познания, които все пак им 
отварят вратите на университе-
тите, защото и нашите критерии 
се снижиха в борбата за повече 
студенти.

Но при нас продължават да 
идват (това се потвърждава и 
от огромната част от работи-
те за конкурса) изключително 
знаещи младежи, които не се 
задоволяват с наученото в учи-
лище и написаното в учебни-
ците, а търсят самостоятелно 
по-задълбочени исторически 
познания. За тях сме готови да 
положим големи преподавател-
ски, а и научни усилия, за тях 
си струват и тези усилията на 
семействата им и на цялото об-
щество. Горчивата капка катран 
в този извод е това, че немалка 
част от най-мотивираните и 
подготвените младежи в крайна 
сметка търсят реализация не в 
България, а в чужбина. И вина-
та за това не е тяхна, а на цялото 
българско общество, които не 
създава условия за развитие на 
тези младежи у нас.

- Какво според вас трябва 
да се промени при преподава-
нето на история в училище?

-Преди време може би бих 
отговорила на този въпрос с 
предложението да се подобрят 
материалните условия в учили-
щата и на учителите. Но днес 
вече виждам, че е направено 
много в това отношение, а ре-
зултати не идват. Затова мисля, 
че най-важното е да се върне 

престижът на знанието, на ду-
ховното в ценностната систе-
ма на българите. Едва тогава 
и учителите, и учениците ще 
бъдат мотивирани обучението 
по история да се превърне в път 
към откриване на ново знание 
и нови изводи за миналото и 
днешното време, а не просто 
заучаване на необходимите фа-
кти, за да се положи успешно 
матурата и приемните изпити. 
И това е проблем на общество-
то, а не само на учителите и 
училището.

- Има ли интерес към учи-
телската професия в специал-
ността история?

-Определено през последни-
те десетина години се забелязва 
възраждане на интереса към 
учителската професия в нашия 
Исторически факултет на Со-
фийския университет. При нас 
учителска правоспособност се 
получава, ако студентите избе-
рат този модул. Това е добро-
волен, а не задължителен избор 
(както беше преди години). И 
забелязвам, че все повече сту-
денти и от най-престижните 
специалности и с много добър 
или отличен успех избират 
възможността да станат учи-
тели. Това още не значи, че 
те ще станат учители, но тази 
възможност съществува. Дали 
причината за увеличеното же-
лание да се получи учителска 
правоспособност е чисто мате-
риална – нарастващото запла-
щане на учителите и сигурната 
професия, или е в онова трудно 
уловимо, но най-важно чув-
ство – призванието да споде-
ляш своите знания с другите, 
не мога да кажа. Но се надявам 
все повече учители да правят 
съзнателен избор, водени от 
призвание.

ПРОФ. Д-Р ИСКРА БАЕВА

Ëþáîâòà êúì Ëþáîâòà êúì 
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ЙОРДАН МИТЕВ

ТД ,,Д. Маджаров” в гр. 
Кърджали организира тър-
жествено честване на Деня 
на Тракия  на 26 март с голям 
празничен концерт в Дома на 
Културата под надслов:,,С пе-
сните на Тракия и Родопа ”. 
Програмата започна с кратко 
слово на председателя на ТД 
,,Д.Маджаров” инж. Яни Янев, 
който подчерта, че този ден е 
обявен за официален празник 
на България и идва с героизма 
на българската армия, превзе-
ла за една нощ Одринската 
крепост. Концертната програма 
беше изключително богата и 
разнообразна с участието на 
фолклорния състав ,,Тракийски 
звуци” при ТД с ръководител 
Мария Томова, детския танцов 
състав с художествен ръково-

дител Алексей 
Настев, тан-
цовия състав 
при Тракий-
ско младежко 
дружество гр. 
К ъ р дж а л и . 
Залата се 
изпълни със звуците на краси-
вата тракийска песен, носеща 
силата на тракийския дух, а со-
листи и музиканти припомниха 
багрите на Тракия  и тъжните 
и радостни преживявания. Тра-
кийци затаиха дъх при изпъл-
нението на ,,слядното хоро” с 
придружаващата го тъжна тра-
кийска мелодия,  и затова мно-
зина пророниха сълзи. А когато 
прозвучаха песните ,,Тракийо 
майко“ и ,,Тракийци, славни 
тракийци” залата се изправи 
на крака.. Така посрещнаха и 
финала на концерта с песента 

,,Де е България” с участието 
на всички изпълнители, след 
което сцената бе изпълнена с 
цветя .Обществеността прие 
всичко това с благодарност и 
признателност.

Дни преди празника 
НЧ,,Тракия-2009”- гр.Кърджали и 
ТД,,Д.Маджаров – гр.Кърджали 
организираха представяне на 
книгата на Д.Шалапатов ,, Бъл-
гарските християнски селища  
в Западна /Беломорска / Тра-
кия. На представянето присъст-
ваха над 90 възрастни тракий-
ци и много граждани. 

ЙОНКО ИВАНОВ

На 26 март – Деня на Тра-
кия, от 10 часа в храм „Св. 
Димитър“, енорийският све-
щеник отец Ромил извърши 
водосвет за освещаване на 
новото знаме на Тракийско 
дружество в Айтос, което на 
Общо събрание на 27.02.2013г. 
прие за свой патрон името 
на Петър Киприлов.

Айтоското тракийско дру-
жество е учредено преди 116 
години – в началото на 1897 
г. Десетки са заслужилите 
деятели на тракийската ор-
ганизация в Айтос, но в ар-
хивните документи най-често 
срещаното име е  на Петър 
Киприлов , по-известен като 
поп Пейо Киприлов. На засе-
дание на Тракийското насто-
ятелство на 27.02.1925 годи-
на той е избран за почетен 
председател на Тракийската 
организация в гр. Айтос .

Петър Киприлов е роден 
на 14.03.1851год. в с. Пирог, 
Лозенградско. Учи в различ-
ни села на околията. Следва 
в Лозенград и на 18 - годиш-
на възраст става учител. В 
родното си село е посетен от 
Апостола на свободата Васил 

Левски и става негов спод-
вижник. При обиколката си в 
Странджа младият Киприлов 
буди народностния дух и в 
това се състои голямата му 
заслуга към възродителното 
дело.

През 1878 год. е ръкопо-
ложен за свещеник в Малко 
Търново. Тук разбира, че тур-
ската власт подготвя убий-
ството му, което го принуж-
дава да премине българската 
граница и да се установи със 
семейството си в с. Вресо-
во, Айтоско, където благо-
дарение на него е изграден 
днешният православен храм 
на селото. По-късно семей-
ството му заживява в Айтос, 
а самият отец Киприлов слу-
жи 20 години в църквата на 
гр. Айтос, с. Карасърлий (дн. 
Черноград) и други села в 

енорията. 
Доживял 80 годишна въз-

раст, свещеник Петър Кипри-
лов отпразнува на 20.10.1929 
година 50 годишен юбилей 
като учител и свещеник. 
Получава поздравления от 
Светия синод, министър- 
председателя Андрей Ляпчев, 
Върховния изпълнителен ко-
митет на Тракийската орга-
низация в София и десетки 
други негови сподвижници. 

В края на  земния си път, 
Петър Киприлов отправя за-
вет към своите близки и тра-
кийци: „Деца, не забравяйте 
Тракия, за която България 
проля токова скъпа кръв! 
Имайте вяра в световната 
правда! Бог бди над Тракия. 
Истината рано или късно ще 
възтържествува!“

ПРОФ. ИВ. ФИЛЧЕВ

Признат е за военен ръко-
водител на въстанието в Тра-
кия, защото той единствен е 
със завършено военно образо-
вание и е служил като кадрови 
офицер в българската армия. 
Неговото обаяние произтича 
и от това, че той произхожда 
и израства в района, където 
предстои да се водят основни-
те битки с турския поробител.

Капитан Стамат Икономов 
е роден в Малко Търново на 
18 юни 1866 г. в трудолюби-

во и патриотично семейство. 
Майка му е призната общест-
веничка, член на Благотво-
рителното женско дружество 
в града, родила и отгледала 
5 деца. Бащата, поп Георги 
Икономов, е председател на 
Малкотърновската църковна 
община, съпричастен към ре-
волюционните борби преди 
Освобождението.

Малкият Стамат завършва 
гимназия във Варна и през 
1883 г постъпва във Военно-
то училище в София. За него 
ръководната мисъл не е да 

получи военно звание, а да се 
подготви да служи най-добре 
на своя народ и особено на все 
още поробения си роден край. 
Ето защо след започването на 
Сръбско-българската война 
той заедно с десетина юнкери 
постъпва като доброволец в 
5-ти полк и участва в боеве-
те при Сливница и Пирот. За 
проявена смелост и находчи-
вост получава първото военно 
отличие- „Кръст за храброст“. 
Но след края на войната е из-
ключен от военното училище 
заради самоволно напускане 
на занятията. По-късно про-
дължава образованието си и 
успява да го завърши на 16 
юли 1887 г. като е произведен 
в чин „подпоручик“.

В  продължение на 15 годи-
ни служи в различни гарнизо-
ни и достига до войнското зва-
ние „капитан“. След конфликт 
със старши офицер, кап. Ико-
номов е принуден да напусне 
армията. Завърнал се в родна 
Странджа и в Бургас той се 
запознава с видните тракий-
ски дейци Михаил Герджиков, 
Лазо Лазов, Георги Минков 
и др. и изявява готовност да 
се включи в революционната 
борба. М.Герджиков го при-
ема възторжено и веднага му 
възлага отговорни задачи. 
През лятото на 1903 г. заедно 
с няколко стотин четници той 
заминава на лагер в гранич-
ното село Гергебунар и там 
в продължение на повече от 
месец провежда с тях военно 
обучение.

 Капитан Ст.Икономов 
участва в конгреса на Петро-

ва нива и по предложение на 
М. Герджиков заради неговата 
военна подготовка е избран 
за член на ГРБТ. Той участва 
и в съвещанието за опреде-
ляне датата на въстанието в 
Странджа, но не се съгласява 
с възприетата тактика. Капи-
тан Икономов предлага глав-
ният удар да се насочи към 
превземането на Малко Тър-
ново, като смята, че след това 
малките опорни пунктове ще 
паднат по-лесно. Но това не 
се приема от другите члено-
ве на ГРБТ. Впоследствие е 

призната правотата на кап.
Икономов.

По време на въстанието 
той е в района на Инджекьой, 
Бенархисарско, където е на-
падната казармата. Но сили-
те са неравни и четниците са 
принудени да се оттеглят.

След поражението на въс-
танието кап. Ст.Икономов 
продължава да участва актив-
но в тракийското движение. 
На конгреса във Варна през 
1904 г. той отново е избран в 
състава на ГРБТ. През 1907 г. 
заедно с Лазар Маджаров на-

влиза с чета в Одринско, но 
поради заболяване се връща 
в България. На конгреса на 
ООРК, свикан през юли 1908 
г. в Одрин, кап.Икономов е де-
легат, избран е за председател 
на пленарните заседания и е 
включен в състава на Окръж-
ното ръководство.

В навечерието на Балкан-
ската война Стамат Икономов 
е в София. Здравословното 
му състояние обаче е силно 
влошено и той умира на 12 
септември 1912 г. в голяма 
мизерия.
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Кърджали чества Деня Кърджали чества Деня на Тракия на Тракия 

ЗЛАТКА ПЕТРОВА

Излезе от печат 
дългоочакваната книга 
„Свещеник Атанас Кел-
петков-революционен, 
просветен и духовен 
деятел” (съратникът на 
Петко Войвода) с ав-
тор известния историк, 
архивист, библиотечен 
деец и ръководител на 
културни институти Ан-
дрей Печилков.

Той е и уважаван 
общественик и Пред-
седател на Областното 
ръководство на Съюза 
на Тракийските друже-
ства в България – клон 
Смолян и редовен член 
на Тракийския научен институт. Рецензент 
на биографична монография е изтъкнатият 
проф. д-р Иван Филчев от Тракийския нау-
чен институт.

Книгата е резултат на продължителна 
събирателска и изследователска дейност 
във фондовете на Българската Екзархия и 
Одринската митрополия в ЦДИА-София, 
ДА-Пловдив, ДА-Смолян и БИА при НБКМ-
София. Съдържа 24 глави и проследява ре-
волюционната, просветителска и духовна 
дейност на Атанас Келпетков. За първи път 
се публикуват нови документи и снимки, раз-

криващи го в цялост като 
благородна, изключител-
но честна, нравствена и 
хуманна личност. Човек 
на духа и отговорността 
пред семейство, род и 
родина.

На базата на проуче-
ния документален изво-
ров материал тази био-
графична монография е 
един голям поклон към 
съратника на Петко Вой-
вода, просветния деятел 
и духовния водач, култур-
ния деец и общественика-
патриот свещеник Атанас 
Келпетков.

Изданието се подпо-
могна финансово от внука 
на свещеник Келпетков 

- Атанас Попатанасов и неговия род от гр. 
Смолян, кв. Устово.

Отпечатването е дар на печатница „ЗЕА 
Принт” ЕООД-Смолян с управител Сашо Га-
джалов.

Предстои в най-скоро време нейното 
представяне в Народно читалище ”Кирил 
Маджаров”-Устово, съвместно с РИМ ”Стою 
Шишков” – Смолян, Областната структура на 
Съюза на Тракийските дружества в България 
– клон Смолян и Среднородопско родово-
краеведческо дружество ”Бащино огнище” 
- Смолян.

Излезе книга за съратник на Капитан Петко Войвода

ВИДНИ ДЕЙЦИ НА ТРАКИЙСКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ

В Айтос осветиха знамето В Айтос осветиха знамето на организациятана организацията
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ЛЮБА СТРАВОЛЕМОВА

Като потомка на тракийски бежанци аз помня драматичните 
разкази на баба ми за видяното и преживяното преди 100 години. 
Стотици пъти съм чувала в детството си за далечната 1913 г. и 
имам чувството, че съм ги преживяла лично. Подобна е съдбата 
на хиляди други семейства. Емоционалните разкази на баба ми 
ме подтикнаха да търся още информация за тракийските бежанци 
от Източна Тракия, да се върна назад и съпреживявам отново и 
отново случките от онези времена. Като учител и класен ръково-
дител смятам, че моята мисия е да споделям историите с учени-
ците и да ги вдъхновявам и те да търсят такива истории. Все си 
мисля, че е трудно в днешно време вниманието на някого да бъде 
концентрирано върху каквото и да било, ако говорим за нещата 
само на теория. Затова и си позволих да се върна не само към 
историята на моята баба и на моя род, но и към историите на 
стотиците семейства, избрали пътя към Поморие.

„Пътят на прогонените българи от Тракия до Поморие“ е проуч-
вателски проект, който предложихме съвместно с Мариана Кар-
талова учител по български език и литература и Славейка Балък-
чиева-педагогически съветник в училището. Разделени на 4 групи 
по дейности с работни заглавия :“Пътуване към корените“,“Песен 
недоизпята, сълза неизплакана“,“По стъпките на тракийските бе-
жанци“ и „История на местното тракийско дружество „Одринска 
епопея“ нашите ученици се върнаха обратно в миналото, за да 
проучат и анализират събитията от онова време. В часовете по 
история учениците учат подробно за Балканската война, но както 
в моето съзнание още чувам разказите на баба ми, така смятам, 
че и в работата по подобен проект те ще се докоснат до истин-
ските истории на хора и събития от онова време. 

ГЕОРГИ ДИНКОВ

Тракийско дружество „Капитан Петко Войвода“ в Димитров-
град тържествено чества Деня Тракия и 100 години от победата 
на българските войски при превземането на Одринската крепост. 
Слово при полагането на венец пред паметника на легендарния 
тракийски войвода, патрон на дружеството, произнесе председа-
телят Тодор Каваков. Той говори за световната слава на българ-
ските воини при превземането на крепостта, считана за непрев-
зимаема, за славните тракийски войводи и хилядите тракийци, 
оставили костите си в тракийските земи. Никога потомците не ще 
ги забравят. След това тържеството продължи в клуба. Певчески-
ят състав при дружеството изнесе богата програма от тракийски 
песни.До късно през деня участниците в тържеството играха и се 
веселиха, прекараха един незабравим ден.

На 26 март  във Военния 
клуб в Пловдив Тракийско 
дружество “Войвода Руси 
Славов”, съвместно с Об-
ластната организация на 
офицерите и сержантите от 
запаса и резерва, отбеляза 
Деня на Тракия и 100 го-
дишнината от падането на 
Одринската крепост. По тра-
диция този ден е празник и 
на 2-ра армия, наричана още 
Тракийската армия, атакува-
ла и превзела Одрин.

Пред залата на Военния 
клуб военен оркестър изпъл-
няваше бойни маршове.

Празненството започна с 
внасяне знамената от мла-
дежкото знаменно формиро-
вание на Тракийско друже-
ство “Войвода Руси Славов”  
и изпълнение на трите химна 
: националния, “Велик е на-
шия войник” и химна на Тра-
кия “Ясен месец”.

Тържественото слово  за 
историческия ход на събити-

ята произнесе бригаден гене-
рал Янев.

Председателят на Тра-
кийско дружество “Войвода 
Руси Славов” генерал майор 
Нонка Матова прочете по-
здравителен адрес от Пред-
седателя на СТДБ Красимир 
Премянов , поздрави с юби-
лея събралите се тракийци, 
симпатизанти, кадрови и за-
пасни военни, пловдивчани 
и награди с благодарствени 
грамоти участниците от мла-
дежкото знаменно формиро-
вание.

Хор на Дома на армията, 
детска група “Омайниче” и 
фолклорна група “Тракия” 
към секцията в Сопот на 
дружеството, зарадваха съ-
бралите се със своите изпъл-
нения.

Кулминация на юби-
лея беше представителното 
участие на Национален ан-
самбъл “Тракия”. И в Димитровград честваха празникаСреща на ученици от 

осми клас на СОУ „Иван 
Вазов” с членове на Тра-
кийското дружество в По-
морие 

МАРИАНА КАРТАЛОВА  
учител по български език и 
литература 

Срещите между поколе-
нията винаги са били мно-
го вълнуващи и трогателни 
заради допира на опита с 
младежкия ентусиазъм. Та-
кава среща бе организирана 
на 6 февруари под формата 
на един изнесен урок по ли-
тературна история в мест-
ното тракийско дружество 
в гр. Поморие. Домакините 
посрещнаха учениците с ра-
дост и искрена готовност да 
ги приобщят към своя свят 
на спомените и изстрадано-
то си познание за света. По-
срещнаха ги, както се посре-
ща скъп и чакан гост- с пита 
хляб и сол. И някак неусетно 
в залата на дружеството се 
получи онзи невидим, но 
така необходим мост меж-
ду поколенията, по който се 
предава родовата и  истори-
ческата памет.

Известно е, че през 2012-
2013 година се навършват 
100 години от две от най-
важните събития в новата 
история на България-Балкан-
ските войни.Те слагат своя  
съдбовен отпечатък върху 
развитието на народа и на 
страната. Особено драматич-
на е 1913 година за българи-
те в Тракия, които само за 
няколко месеца преживяват 
възторга от освобождението 
и трагизма на прогонването 

и разорението. Българска-
та историография отдавна е 
оценила Балканските войни, 
очертала е победите и по-
громите в тях, анализирала 
е ходовете и решенията на 
тогавашното правителство 
и дипломати, отдала е дъл-
жимото на героите. Освен в 
голямата история на Балка-
ните и на Европа обаче тези 
войни слагат своя отпечатък 
и върху  частните съдби на 
семействата от Тракия. Дра-
матичните събития бележат 
съдбите както на бежанците, 
така и на приемащите ги в 
страната българи, още по-
вече, че голяма част от тра-
кийските бежанци се насоч-
ват към селищата на Черно 
море. Те са се надявали, че 
край морето по- лесно ще на-
мерят поминък и спасение.

Когато получих на елек-
тронната си поща информа-
цията за конкурса на СТДБ, 
признавам, първо ми напра-
ви впечатление възрастовата 
граница за право на участие 
в него- средношколци от 14 
-19 години от всички учили-
ща в страната. Първата ми 
мисъл бе да го предложа на 
вниманието на момичетата и 
момчетата от 8 клас, с които 
работим в часовете по бъл-
гарски език и литература. В 
класа има деца, изкушени 
както от историята, така и 
от писането като занимание 
в свободното време. Жела-
ние за участие изявиха двете 
момичета  Алекс и Нанси. 
Обмислихме с тях възмож-
ността да се включим. Реши-

хме да се обърнем за повече 
информация към членовете 
от местното Тракийско дру-
жество, знаехме, че това 
е вярното място,откъдето 
трябва да тръгнем, изворът, 
от който ще черпим инфор-
мация за нашето родолюби-
во изследване. Постепенно 
се оформиха и идеите с какво 
точно ще участват момичета-
та- едната  с  есе, а другата 
със семейна история. Изгле-
дахме заедно оригиналните 
дискове, в които са разказите 
на останалите  живи учас-
тници или наследници на 
хора от онова страшно вре-
ме. Момичетата се запознаха 
и с две много ценни книги, 
осветляващи събитията от 
1912-1913 г: книгата на акад. 
Любомир Милетич ”Раз-
орението на тракийските 
българи през 1913 година”и 
”Ениджия- една България, 
останала в миналото” на Си-
меон Лазаров.

 И ако целта на конкурса 
е била да насърчи младите 
хора на днешна България да 
се докоснат до онези човеш-
ки съдби, да потърсят сведе-
ния от местната история и 
разкази на обикновени хора 
за съдбата на техните бащи 
и майки, то аз смятам , че в 
нашия случай той изпълни 
своя замисъл. Двете моми-
чета наистина се ангажираха 
мисловно и емоционално с 
темата и научиха неща, кои-
то не знаеха. 

Искам да споделя и 
нещо лично - в хода на ра-
ботата и аз научих много 

интересни истории, може 
би думата „интересни” не е 
най-подходяща в случая, за-
щото съдбите на хората от 
тракийските села са преди 
всичко много драматични. 
Отправям гореща благодар-
ност от свое име и от името 
на двете момичета на жените 
от дружеството и конкретно 
на г-жа Мурджева за помо-
щта, която ни оказаха в хода 
на нашата работа. Без тези 
ценни материали нямаше да 
се справим .

После се роди  идеята, 
след като момичетата изпра-
тят материалите за конкурса, 
да ги споделят със своите 
съученици и с потомците на 
тракийци именно в друже-
ството, да направим  заедно в 
рамките на един учебен  час 
своеобразен изнесен урок по 
литературна история и родо-
ва памет. Защото паметта за 
случилите се по- рано съби-
тия, както казва Паисий  в 
своята „История „ , е твърде 
полезна и нужна за всеки ро-
долюбив българин. 

Важно е младите хора да 
гледат напред, да планират, 
да имат мечти, но от същест-
вено значение за тяхното 
израстване е и да познават 
своето историческо минало.
Това ще им даде още повече 
знания, за да бъдат информи-
рани и духовно богати млади 
хора.Чрез разработките на 
съучениците си  младежите 
се пренесоха в онези далеч-
ни, но драматични дни и 
получиха своя урок по родо-
любие. 

Урок по родолюбие

ВЕЛИЧКА КАВАРДЖИКОВА

Десетки почитатели на пи-
саното слово се събраха на 
22 март в читалището в Устово 
заради представянето на кни-
гата на доц. Христо Гиневски   
„Миналото на Устово” . През 
годините за Устово са писали 
забележителни краеведи и ет-
нографи като Стою Шишков, 
Николай Вранчев, Анастас При-
мовски, Анастас Саламбашев и 
други, но за първи път в една 
книга са събрани материали, 

които проследяват историята 
на селището от първите пред-
положения за заселването му, 
през годините на Възражда-
нето, периода след Освобож-
дението, чак до 1960 година, 
когато тогавашният град Усто-
во става част от обединения   
Смолян. 

Двутомната монография 
беше представена от доц. Ге-
орги Митринов от Института за 
български език “Проф. Любомир 
Андрейчин”, в секция История 
на българския език.  „За Устово 

има над 430 писмени докумен-
та, събирани през годините от 
мастити краеведи. От този огро-
мен материал биха могли да се 
напишат не 2, а 10 тома и на-
истина се иска изкусност, себе-
отрицание и постоянство, за да 
може да се отсее всичко това 
и да се оформи двутомна исто-
рия, в която всичко да е подре-
дено”, каза доц. Митринов.

Доц. Христо Гиневски е ис-
торик, чиито основни интереси 
са насочени към българското 
Възраждане, както и към по-

новата история на България и 
Родопите. Автор е на редица 
монографии – „Хаджи Христо 
Попгеоргиев”(1996)  , „Родопско 
възраждане” (2001), „Родопска 
възрожденска интелигенция” 
(2004),  „Миналото на Средните 
Родопи – ХIХ и началото на ХХ 
век. Възраждане” (2008).

Издаването на писаната ис-
тория на Устово е принос към 
българската историография и 
ще бъде ценен помощник на 
следващите поколения  истори-
ци,  краеведи и етнографи.

Смолян си припомни миналото на Устово

Пътят от Тракия Пътят от Тракия до Помориедо Поморие

Â ÏËÎÂÄÈÂ ÏÎ×ÅÒÎÕÀ Â ÏËÎÂÄÈÂ ÏÎ×ÅÒÎÕÀ 
26 ÌÀÐÒ Ñ ÊÎÍÖÅÐÒ26 ÌÀÐÒ Ñ ÊÎÍÖÅÐÒ
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Най-скептични по въпро-
са дали Македония може да 
получи дата за преговори с 
Европейския съюз са някои 
гръцки и български евроде-
путати. Това съобщи скоп-
ският вестник „Дневник“, 
позовавайки се на анкета 
сред над 100 членове на Ев-
ропейския парламент.

Някои от евродепутатите 
са оптимисти, като доклад-
чика за Македония Ричард 
Хоуит, който обяви, че на 8 
април Европарламентът ще 
гласува положителен доклад 
за страната и ще препоръ-
ча започване на преговори. 
Други припомнят, че евроде-
путатите редовно препоръч-
ват разширяване на ЕС, но 
решението е в ръцете на дър-
жавите членки, които трябва 
да постигнат единодушие по 
въпроса. Не липсват и такива 
като германския евродепутат 
Клаус-Хайнер Лене от Ев-
ропейската народна партия, 
който казва, че не е запознат 
с проблема и няма информа-

ция по темата.
Най-големи скептици са 

евродепутатите от Гърция 
и България, които казват, че 
Македония трябва да изпъл-
ни допълнителни условия, 
за да убеди страните членки, 
че е готова за започване на 
преговори, отбелязва „Днев-
ник“, цитиран от БТА. 

Вестникът цитира Ивайло 
Калфин, който казва: „Моето 
лично желание е да се прие-
ме положително решение, но 
за да стане това, очаквам ма-
кедонското правителство да 

бъде изключително активно 
в убеждаването на членките 
на ЕС, че са изпълнени всич-
ки условия.“ Евгени Кири-
лов пък коментирал кратко, 
че на този етап всичко е в ръ-
цете на македонските власти 
и развитието на събитията 
зависи от тях.

Според гръцката евро-
депутатка Елени Копа не е 
реално да се очаква Съветът 
на ЕС да даде на Македония 
дата за преговори.

„Бих подкрепила реше-
ние на Съвета, което ще 

отрази реален напредък в 
решаването на въпроса за 
името и изпълнение на кри-
териите за членство. За съ-
жаление, неотдавнашната 
политическа криза в Бивша-
та югославска република 
Македония привлече голямо 
внимание и повдигна много 
въпроси за функциониране-
то на демокрацията в стра-
ната“, смята Копа.

„Дневник“ отбелязва, че 
някои от евродепутатите в 
своите отговори споменават 
България като държава, с 
която Македония трябва да 
реши спорните си въпроси.

„Македония трябва да на-
мери дипломатично решение 
по проблемните въпроси, 
което ще бъде приемливо за 
всички - и за Македония, и за 
Гърция, и за България“, по-
сочва чешкият евродепутат 
Павел Поц, като подчертава, 
че добросъседските отно-
шения, базирани на взаим-
но уважение и приятелство, 
засега са главната пречка за 
преговори с Македония.

Турция планира да ин-
вестира 19.2 милиарда 
долара за реализирането 
на инфраструктурни про-
екти в Истанбул по повод 
кандидатурата на града за 
домакин на летните Олим-
пийски игри през 2020 го-
дина, съобщи Асошиейтед 
прес.

Комисията, която се 
занимава с кандидату-
рата на Турция, обяви, 
че плановете й включват 
разширяване на линиите 
на метрото и железници-
те, както и изграждане на 

железопътен тунел и тунел 
за автомобили, свързващи 
европейската и азиатската 
части на Истанбул.

Истанбулската комисия 
е посочила, че повечето 
спортисти ще могат да сти-
гат от хотелите, в които са 
настанени, до стадионите 
за не повече от 30 мину-
ти. Планираният бюджет 
на Истанбул за реализира-
нето на инфраструктурни 
проекти по повод Олим-
пийските игри възлиза 
на 19.2 милиарда долара 
- десет пъти повече от бю-

джета на другия кандидат 
за домакин - Мадрид (1.9 
милиарда долара). 

Бюджетът на Истанбул 
е много по-голям и от пла-
нирания бюджет на третия 
кандидат - Токио (4.9 мили-
арда долара).

Броят на хотелските 
стаи в Истанбул се очак-
ва да се увеличи почти 
двойно - до 100 хиляди, 
в случай че Турция стане 
домакин на Олимпиадата 
през 2020 г, съобщи ДПА, 
цитирана от БТА. 

В Истанбул, който е 

на пето място в света по 
брой на туристи, в момен-
та има 55 хиляди хотелски 
стаи.

Турският министър на 
туризма Йомер Челик пък 
увери, че правителството 
ще направи така, че цени-
те в Истанбул по време на 
Олимпиадата да не се уве-
личат неимоверно.

Решението за домакин-
ството на Олимпиадата 
през 2020 г. ще бъде взето 
на Генералната асамблея 
на МОК в Буенос Айрес на 
7-ми септември.

Турция ще инвестира 19.2 млрд. за пътища в Истанбул

Слабо вероятно е да има 
наплив на имигранти от Бъл-
гария и Румъния от 2014 
година, когато отпадат огра-
ниченията за британския тру-
довия пазар, се казва в доклад 
на Националния институт за 
икономически и социални из-
следвания на Великобритания. 
Той е изготвен по поръчка на 
британското посолство в Бу-
курещ, публикуван от в. „Гар-
диън“ на 5 август.

Великобритания едва ли 
ще е предпочитаната страна 
за имиграция за българите и 
румънците, се казва в проуч-
ването. Експертите сочат, че 
тези, които идват на Острова 
не планират да експлоатират 
недобросъвестно системата на 
държавни помощи и общест-
вените услуги.

В същото време в доклада 
се уточнява, че на този етап 
не е възможно да се направи 
точна оценка колко души от 
тези две страни ще дойдат 
във Великобритания от 2014 
година. Оценките са, че е да-
леч по-вероятно имигрантите 
от България и Румъния да се 
насочат към Испания, Италия 
и в по-малка степен Германия.

Имигрантите от тези две 
балкански страни ще дойдат 
във Великобритания, за да по-
добрят възможностите да си 

намерят работа и да повишат 
стандарта си на живот, а не 
като социални или здравни ту-
ристи, казва експертите.

Очаква се поне първона-
чално тези имигранти да са 
млади, в добро здраве и несе-
мейни, което значи, че няма да 
окажат сериозно натоварване 
над обществените услуги или 
здравната система.

Докладът разсейва и стра-
ховете по отношение на бъл-
гарите и румънците, които в 
момента живеят и работят във 
Великобритания. Тези, които 
вече живеят във Великобрита-
ния, са относително малко - 26 
000 българи и 80 000 румънци. 
В огромното си мнозинство те 
са на възраст под 35 години и 
като цяло са с малко по-добра 
професионална квалификация 
от подобни мигранти в остана-
лата част на Европа.Наши и гръцки евродепутати скептични за Македония

ВМРО-ДПМНЕ печели изборите в 56 общини, СДСМ – в четири. 

ВЪВ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Äîêëàä óñïîêîÿâà ñòðàõîâåòå Äîêëàä óñïîêîÿâà ñòðàõîâåòå 
îò áúëãàðè è ðóìúíöèîò áúëãàðè è ðóìúíöè

През 2009 година партията спечели 406 000 гласа, 
а сега 445 000. Това заяви лидерът на ВМРО-ДПМНЕ и 
премиер Никола Груевски на пресконференция след края 
на местните избори в страната. По думите на Груевски 
партията му извоюва историческа победа в 56 общини. 
По отношение на изборите в Струга и Кичево Груевски е 
изтъкнал, че законът за териториално деление през 2004 
г. е бил правен така, че в тези две общини да печели кмет 
албанец. Изданието посочва, че най-голямата опозицион-
на партия и нейните коалиционни партньори спечелиха 
изборите в четири общини.

Лидерът на опозиционния Социалдемократически 
съюз на Македония (СДСМ) Бранко Цървенковски заяви 
на пресконференция в Скопие, че на местните избори не е 
победена опозицията, а народът, пише македонският ”Ут-
рински весник”. По думите на Цървенковски диктатурата 
не може да бъде победена само от една партия, а от повече 
сили.

По-рано шефът на предизборния щаб на СДСМ Игор 
Ивановски заяви, че са регистрирани множество неред-
ности, в които са замесени и служители на специалната 
полицейска част „Алфа”.

Вторият кръг на местните избори в Македония мина 
съгласно всички демократически стандарти. Не са реги-
стрирани сериозни инциденти, нито има сигнали за на-
рушаване на изборния процес. Това заяви министърът 
на вътрешните работи Гордана Янкулоска. По думите на 
Янкулоска изборния ден е започнал навреме и в повечето 
избирателни секции е приключил навреме. Изключение 
били секциите, където е имало прекъсване на процеса.

Невзат Бейта от Демократичния съюз за интеграция 
(ДСИ) спечели на втория тур на изборите в Гостивар. Това 
сочат данните от Държавната избирателна комисия (ДИК). 
Във втори тур Бейта се изправи срещу досегашния кмет 
Руфи Османи, лидер на партия Национално демократично 
прераждане. Бейта е спечелил 19 348 гласа, или 51,51% от 
гласувалите, а Османи 18 210, или 48,49%.

За разлика от преди четири 
години, когато ВМРО-ДПМНЕ 
спечели в 55 общини, сега 
спечели в още една
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ЗЛАТКА ЛОЗАНОВА

В югоизточна България, на 
брега на Черно море, е разполо-
жен гр.Царево, област Бургас. 
Някогашното старо Василико 
преди 100 год. приютява над 400 
семейства на българи бежанци 
от Източна Тракия.

Изминалото столетие не 
успя да заличи спомена за деди 
и прадеди у техните потомци. 
Това отново пролича на 26 март 
тази година. Въпреки пролив-
ния дъжд, под звуците на ду-
ховия оркестър, те дойдоха на 
организираното от ТД „Михаил 
Герджиков” и кметство Царево 
тържество с полагане на венци и 
цветя пред паметника на Георги 
Кондолов.

В словото си  кметът на об-
щината –инж. Г.Лапчев припом-
ни славния път на българската 
армия, превзела Одринската 
крепост на 26 март, припомни 
трудния път на тракийци и дъл-

га на съвременниците към тях-
ното дело и памет.

Венците и цветята пред 
паметника на войводата, голе-
мият тържествен концерт на 
читалищните самодейни съста-
ви-посветен на Деня на Тракия, 
организираното пътуване до 
Одринската крепост на наши съ-
граждани на 23 и 24 март- всич-
ко това е нашият дълбок поклон 
пред паметта на тракийци.

Никой не е забравен, нищо 
не е забравено! 

ДИМИТРИНА СМОЛЕВА

Освободителната Балкан-
ска война 1912-1913 година 
е имала широк отзвук в це-
лия свят. Особен интерес 
тя предизвиква сред бълга-
рите-емигранти, пръснати в 
редица страни на различни 
континенти. Студио „Тракия” 
при Софийското тракийско 
дружество организира събра-
ние, на което бе разгледано 
отношението към войната на 
зачителни групи сънародни-
ци, живеещи по това време 
в Северна Амерка /САЩ и 
Канада/.

Гост на тракийци и родоп-
чани бе и известната народ-
на певица – Любка Рондова, 
родом от Македония, сама от 
детска възраст познала зло-
честата емигрантска съдба.

Лекция по темата изнесе 
д.ист.н. Наум Кайчев, препо-
давател по нова история в СУ 
„Св.Климент Охридски”, гене-
рален консул в Торонто, Кана-
да /1999-2001/ и Битоля, Маке-
дония /2007-2010/. Той очерта 
зараждането на българската 
емиграция в Америка в края 
на ХIХ в. като плод на протес-
тантското мисионерство и от-
криването на Робърт колеж в 
Цариград през 1886 год., къде-
то учат и усвояват английски 
език много млади българи, 
стремящи се към реализация 
на Запад. За баща на българ-
ската емиграция в Северна 
Америка се счита Илиян Йов-
чев /род.1850г./, живял там 
1900-1909 г., журналист, корес-
пондира си с П.Р.Славейков. 

Новината за обявяването 
на Балканската война избухва 

като взрив. Събират се пари в 
специален фонд за подпома-
гане на българската войска, в 
който постъпват десетки хиля-
ди долари. Постъпват суми и 
към БЧК за ранените войници 
и пострадалите от войната. 
Движението и изразходване-
то на средствата се отразяват 
документирано чрез редакци-
ята на в.”Народен глас”, която 
изпраща сумите със записи 
до Царица Елеонора и пре-
миера Ив.Гешов. Излъчват се 
доброволци за участие във 
войната. Заминават около 
3000 души. След блестящата 
победа над вековния пороби-
тел и Лондонския мир послед-
ва печалната за страната ни 
Междусъюзническа война и 
разорението на тракийските 
българи. На 21 октомври 1913 
г. в Чикаго на I-вия Македоно-

одрински конгрес се учредя-
ва Македонобългарски съюз, 
който лобира за България в 
Северна Америка и след ка-
тастрофата ни в Първата све-
товна война /1918/.

Интересната и сравнител-
но малкопозната тема, под-
несена в увлекателен, ака-
демичен стил от д-р Кайчев, 
предизвика оживени разиск-
вания.

Г-жа Любка Рондова до-
пълни, че преди и по време 
на войните, а и след тях, бъл-
гари и македонци не са се де-
лили по етнически признак, а 
са се чувствали като единна, 
българска нация. Тя предста-
ви компакт диска с народни 
песни за Балканската война, 
създаден с нейно участие, 
съвместно с ансамбъл „Гоце 
Делчев”. 
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С представяне на книгата 
„Българските християнски 
селища в Западна Тракия“ 
дружеството в Харманли 
отбеляза Деня на Тракия 
26 март. Ден по-рано в за-
лата на Културния център 
се събраха над петдесет 
потомци на тракийски бе-
жанци, които дойдоха да се 
срещнат с автора й Димитър 
Шалапатов.В началото при-
ветствие към присъстващи-
те отправи председателят на 
тракийско дружество „Бой-
ко Чавдаров“ и общински 
съветник от ПК „Тракия“ 
Маргарит Петров, а след 
това прозвучаха и изпъл-
ненията на вокална група 
„Сладурани“ към местното 
читалище.Кратък историче-
ски обзор на събитията при 
битката за Одрин направи 
Георги Караджов, също по-
томък на тракийски бежа-
нци.

Тази книга дава отговор 
на много от въпросите, кои-
то вълнуват потомците на 
тракийските българи, тъй 
като авторът е описал всяко 
едно селище-поясни Мария 

Бакърджиева, която е редак-
тор на изданието. Шалапа-
тов е предприел много пъ-
тувания, описал е подробно 
всички селища, църкви, 
параклиси, местности и фа-

милии.Според Бакърджиева 
книгата е интересна и зара-
ди отличното си полиграфи-
ческо изпълнение.

За трудностите, които е 
имал в началото, когато е 
пътувал из Гърция, разка-
за самият автор Димитър 
Шалапатов. Той поясни, че 
визитите до родните места 
на прародителите му са за-
почнали още през 90-те го-
дини на миналия век, когато 
пътуването до Беломорска 
Тракия е било доста труд-
но. Присъстващите имаха 
възможност да задават въ-
проси, както и да си заку-
пят книгата с автограф от 
автора.

На 8 април в Министерски съвет се състоя поредно-
то заседание на Националния съвет за сътрудничество 
по етническите интеграционни въпроси, в което взе 
участие и председателят на СТДБ Красимир Премянов. 
В неформален разговор със служебния премиер Марин 
Райков той постави въпроса за вкючването на паметни-
ка на Капитан Петко Войвода в  програмата на офици-
алните ни делегации в Рим.

С книга за Беломорска Тракия в Харманли почетоха празника
КАТЯ ТЕМЕЛКОВА

На 20 март Управителния съвет на дружество „Тракия“ 
в гр.Ямбол проведе редовно общо събрание.

Отчетният доклад за дейността на дружеството през 
2012 г. беше изнесен от председателя на дружеството Ми-
хаил Вълов. В него се отчете,че дейността се провежда в 
изпълнение на задачите, залегнали в плана за дейността 
в съответствие на Устава и календарния план на СТДБ.

Проведени са музикално-поетични рецитали, посветени 
на Деня на Тракия, 100 годишнината от Балканската вой-
на и 168 годишнината от рождението на Капитан Петко 
Войвода. Дружеството организира посещение в Одрин за 
празника  на СВ.Св. Константин и Елена, две посещения 
по родните места на тракийци от Източна Тракия по марш-
рута Лалапаша, Вейсал, Лозенград, Кавакли и Одрин и по 
родните места в Западна Тракия.

Дружеството е участвало в честванията на национални-
те и общински празници. Организираха се посещения на 
тракийските събори „Божура“, в Поморие, „Богородична 
стъпка“, в Маджарово и др. През отчетната година Клубът 
на жените тракийки организира и проведе различни чест-
вания и празнични тържества.

Управителният съвет и председателят на дружеството 
изказаха благодарност на участниците в дамски хор „Тра-
кийка“ с ръководител Васил Хлебаров за активното учас-
тие във всички концертни програми и тържества, организи-
рани от дружеството. Председателят Михаил Вълов изказа 
своята благодарност за организационната помощ от чле-
новете на Управителния съвет, на груповите отговорници и 
редовите членове на дружеството при провеждане на ини-
циативите. София Стефанова- председател на Контролния 
съвет, докладва за извършените проверки на дейността 
на дружеството и констатира, че разходите са съобразе-
ни с бюджета на дружеството за годината и документите 
отговарят на изискванията на Закона за счетоводството. 
УС е организирал изпълнение на решенията на Общото 
събрание и е ръководил дейността на дружеството, като 
е обезпечил работата на комисиите и изпълнението на 
бюджета. Бе приет и бюджетът за 2013 г.Бъдещите задачи 
са насочени към въпроса за имуществените претенции на 
тракийските потомци и ролята на УС и СТДБ за решава-
нето им.

Лекция, посветена на 192 години от рождението на револю-
ционера Георги Раковски се проведе в Средец.  

Инициатор на събитието е Младежко тракийско дружество 
„Свети Георги Победоносец“ в града. 

По време на срещата присъстващите се обединиха около иде-
ята да бъде посетена местността „Арапската воденица“, където 
е бил лагерът на въстаниците от Илинденско-Преображенското 
въстание.  

След лекцията председателят на дружеството Георги Гюзе-
лов награди деца от клуб „Тракийче“ за дейно участие в иници-
ативите на дружеството и за отбелязването на Деня на Тракия.

Управителният съвет на Съюза на тракийските дру-
жества - област Сливен честити рожденния ден - 17 
април, на инж. Кирил Киряков, председател на тракий-
ското дружество „Лазар Маджаров“ - Сливен и на Иван 
Маринов - 18 април, председател на тракийското друже-
ство „Георги Кондолов“ - Старо село, Сливенска област.

Честит юбилей, уважаеми тракийци!

Дружеството в Ямбол проведе общо събрание

В Средец припомнят делото на Раковски
Балканската война и българската емиграция в Северна Америка

È íèå ñìå ïîòîìöè È íèå ñìå ïîòîìöè 
íà áåæàíöè îò íà áåæàíöè îò 

Èçòî÷íà ÒðàêèÿÈçòî÷íà Òðàêèÿ

Председателят на СТДБ на заседание на НССЕИВ



ДОЦ. Д-Р ВАЛЕНТИНА ДИНЕВА 
- Институт за етнология и 
фолклористика с Етног-
рафски музей при БАН

Кокалянският манастир 
е разположен в подножието 
на Плана планина, близо до 
с. Кокаляне, на 10 км южно 
от София. До него се сти-
га пеша по стръмна горска 
пътечка, започваща от „Дя-
волския мост” на шосето от 
София за Самоков. Легенда 
разказва, че османските за-
воеватели извършили тук 
голямо клане на християни 
и околността била осеяна с 
човешки кости (кокали), от-
където близкото село носи 
името си – Кокаляне.

Манастирът „Св. Архан-
гел Михаил” бил част от 
комплекса „Софийска Света 
гора”. Историята му е обвея-
на с легенди. Една от тях раз-
казва, че в края на Х в. цар 
Самуил прострелял тук сър-
на и приел това като жертво-
приношение. Това станало в 
деня на св. Архангел Михаил 
и тогава били положени ос-
новите на манастира. От дру-
га легенда научаваме, че ко-
гато цар Михаил ІІІ Шишман 
Асен празнувал в обителта 
лова си, бил нападнат и убит 
от турците.

Манастирът бил издиг-
нат с благоволението на 
българските владетели. Той 
бил богат, притежавал мно-
го имоти. Обителта бързо се 
възстановила след османско-
то завоевание и привлича-
ла поклонници от околните 
села. Вероятно след раз-
грома на близката Урвишка 
крепост някои от оцелелите 
й бранители са отнесли в 
манастира ценности и ста-
ри книги, за които разказват 
преданията. 

По време на османското 
владичество манастирът два 
пъти е бил разграбван и опо-
жаряван. Съществуването 
му е документирано в Кока-
лянския сборник от 1645 г. 
Тогава той се състоял от мал-
ка черквица и две стаички, а 
игумен бил поп Стойне. При 
един обир турците заклали 
брат му, защото не искал да 
им каже къде се крие игу-
менът. Около 1790 г. върху 
основите на стария храм, от 
който нищо не останало, е 
издигната църквата „Св. Ар-
хангел Михаил”.

Запустял след разбой-
ническите нападения, през 
1858 г. манастирът бива въз-
становен – на мястото на ста-
рия, от дошлия от Рилската 
обител йеромонах Хрисант. 
При появата на банди де-
зертьори от турската армия 
през 1868 г. злодеи убиват 
отеца. Днес гробът му е на 
входа на манастирския двор. 
След тези трагични събития 

манастирът запустял. Възоб-
новен е към средата на 70-те 
години на XIX в. През 1896 г. 
старата манастирска паянто-
ва църква е съборена и с да-
рения от местното население 
на нейно място е построена 
днешната църква, от ломени 

камъни. Тя е разположена в 
средата на обширния мана-
стирски двор. Иконите в нея 
са дарени от миряни от с. 
Железница. Тук работил ру-
ският иконописец Николай 
Шелепов Образописов, кой-
то в 1896 г. изписва църквата 
с учениците си от Самоков-
ската школа. 

Легенда разказва за 
скритите в Кокалянския 
манастир съкровища на 
последния български цар 
Иван Шишман. След като 
ги изровили, открили сред 
тях ценни ръкописи – стари 
славянски книги върху кожа 
и ги занесли в Рилския мана-
стир. В своята „История сла-
вяноболгарская”, написана в 
1762 година, монахът Паис-
ий Хилендарски също упо-
менава, че „Йоана Шишмана 
донесъл тук съкровищата 
си”. 

Преданието разказва за 
още две реликви от епохата 

на Второто българско цар-
ство, свързани с последния 
владетел цар Иван Шишман 
– сребърна кратунка и крис-
тална трапезна чаша със 
златни инкрустации. Сре-
бърната кратунка била доне-
сена от Урвишката крепост, 
заедно с други царски съ-
кровища. До 1870 г. в Кока-
лянския манастир се пазела 
и кристална чаша, наричана 
„царска”. Тя била счупена 
от едно момче, послушник 
в манастира и после съдба-
та й е неизвестна. Чашата 
била със „златни шарении” 
– цветя, като златото било 
влято в масата на стъклото. 
С тази техника се изработ-
вало и прочутото венециан-
ско стъкло. Известно е, че 
преди падането на България 
под османска власт много 
венецианци и генуезци тър-
гували с богати български 
първенци.

В Кокалянския манастир 

били съхранявани ценни 
книги. През XVI в. тук е 
съставен забележителният 
Кокалянски сборник. По-
ловината от него е Парусия 
(поменик), започнат през 
1654 г., в който са записвани 
сведения за всички поклон-
ници, идващи от различни 
краища, а също и какво те 
дарявали на манастира. В 
1579 г. тук е написано т. нар. 
„Кокалянско евангелие”.

Днес манастирският ком-
плекс е много добре поддър-
жан, състои се от храм „Св. 
Архангел Михаил“ и два 
параклиса – „Успение на св. 
Богородица” и „Успение на 
св. Иван Рилски”. Преди ня-
колко години бе осветен нов 
параклис, посветен на пър-

водякон Стефан. В обителта 
има две двуетажни сгради, 
стопански постройки, магер-
ница, камбанария. Целият 
комплекс е обграден с маси-
вен бял двуметров зид. Ма-
настирът е мъжки. Отворен 
е всеки ден за посетители. 
На храмовия му празник 8 
ноември, деня на св. Архан-
гел Михаил и на 15 август, 
Голяма Богородица, мана-
стирският двор се изпълва с 
вярващи. Идват много хора 
от околните села и от София. 

Разположен дълбоко в 
пазвите на планината, сред 
красива природа, Кокалян-
ският манастир е любимо 
място и за излет на софиян-
ци. Обявен е за паметник на 
културата през 1969 г. 

Брой 7  10 април 2013 г.

„Свети Архангел Михаил”
Кокалянският манастир Кокалянският манастир 

Църквата „Св. Църквата „Св. 
Архангел Михаил”.Архангел Михаил”.

Сребърната кратунка Сребърната кратунка 
на цар Иван Шишманна цар Иван Шишман
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