
и от Мария Чакъ-
рък. На литургията 
присъстваха Васил 
Вълчев – генера-
лен консул на Ре-
публика България 
в Одрин, Радосла-
ва Кафеджийска 
– първи секретар 
в консулството в 
Одрин и служи-
тели от Генерал-
ното консулство. 
Българските ди-
пломати в Одрин 
поднесоха цветя 
пред паметника на 
екзарх Антим Пър-
ви в двора на църквата „Св. 
Константин и Елена“.

 Четете на стр. 3 Храмови-

ят празник на българската 
църква „Св. Св. Константин 
и Елена“ в Одрин и борбата 

на Истанбулския патриарх с 
паметника на Екзарх Антим 
I от д-р Ваня Иванова.

На 21 май по традиция 
Съюзът на тракийските дру-
жества в България органи-
зира Национален тракийски 
събор  и почита храмовия 
празник на българската 
църква „Св. Св. Константин 
и Елена“ в Одрин. Тази го-
дина, поради епидемичната 
обстановка традицията не 
бе спазена, но тракийци по-
четоха на Светите равноа-
постоли Константин и Елена 
пред иконите в домовете си. 
Храмовият празник на църк-
вата „Св. Св. Константин и 
Елена“ в Одрин бе отбеляз-
ан с литургия, отслужена от 
отец Александър Чакърък, 
подпомогнат от уредника 
на храма  Христо Христов 

НАЦИОНАЛЕН ВЕСТНИК
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Манастирът „Св. Спас“ на връх „Ба-
каджика“ е съществувал още в ранното 
Средновековие, но по време на турско-
то робство е разрушен. В края на 18 и 
началото на 19 век бил отново възста-
новен, но по време на Априлското въс-
тание манастирът е опожарен и сринат 
до основи. 

Руски манастир „Св. Александър 
Невски“ на възвишението „Бакаджика“ 
край Ямбол е първата обител в Бълга-
рия, носеща името на руския войн-све-
тец и покровител на полка, освободил 
София. През 1879 г .на възвишението 
„Бакаджик“ на 14-16 км от Ямбол за-
почва изграждането на първия у нас 
храм-паметник, посветен на приклю-
чилата година по-рано 
Руско-турска освободи-
телна война (1877–1878 
г.). Инициатор за издига-
нето на храма е ген. Ми-
хаил Скобелев. Неговата 
30-а пехотна дивизия се 
установява в Ямбол в 
края на 1878 г. В начало-
то на следващата година 
35-годишният ген.-лейте-
нант обсъжда с ямболци 
идеята си да се изгради 
църква „за увековечаване 
спомена от пребиваването 

СПАСОВДЕН НА БАКАДЖИКА

Продължава на 2-а стр.

Четете на стр 4 и 5

С Т Е Ф А Н  К А Р А Д Ж А
СТРАШНА ХАЛА,  

ЮНАК  И ОРЕЛ В ПЛАНИНАТА
Той беше юнакът с горещата кръв, 
Караджата храбър, в битките пръв... 
 (Иван Вазов)

ИЛИЕВА НИВА – 2020

ТЪРЖЕСТВЕНА СВЕТА 
ЛИТУРГИЯ В ОДРИН

Няма българин, няма тракиец, няма човешко съще-
ство, което да не настръхне пред извършеното в мест-
ността край с.Глумово нечувано зверство. 

1913 година е една от най-трагичните в историята на 
България, поредната страница написана с кръв, но по-
зловеща от другите, защото е писана с кръвта на деца.

В началото на октомври 200 деца са изклани от 
турците, защото са българи. 200 български деца, 200 
тракийчета, чийто живот бе отнет без време. Нищо не 
може да оправдае случилото се, нищо не може да за-
личи този спомен. 

107 години нашето общество коленичи пред мемори-
ала на невинните детски души. 

Обстановката тази година попречи на тракийци да 
отидат да се поклонят пред паметника. Но това не 
означава, че онези малки герои са забравени. Наш 
потомствен дълг е да ги почитаме в душите си, да ги 
помним и да разкажем на децата си тяхната история.

Защото най-големия паметник е този в нашите души.
Когато душата помни, забрава няма и не може да има!

Ние, младежите от Тракийски младежки съюз в Бъл-
гария при СТДБ, няма да отмъщаваме, но и няма да 
забравим! Никога! Ще следваме завета им, ще се пок-
лоним отново и отново пред този подвиг, неподвластен 
на времето и обстоятелствата! 

Ще възпитаме децата си да помнят и знаят!
Тракийски младежки съюз при СТДБ

На 20 май т.г. Народно-
то събрание прие деклара-
ция, с която изразява про-
теста на нашата държава 
срещу политиката на Ук-
райна за асимилиране на 
българите в Бесарабия, за 
претопяването им в кон-
гломерата на украинската 
общност. Правителстве-
ните кръгове на Украйна 
са решили българите в 
Бесарабия, с главен цен-
тър Болград, да бъдат 
„разпарчетосани“ в пет 
отделни административни 
единици. По този начин 
се ликвидира досегашни-
ят статут на бесарабските 
българи да живеят и се 
развиват в етнически ед-
нородна среда. Нанася се 
тотален удар на най-мно-
гобройната българска ди-
аспора в чужбина, състоя-

ща се от 250 000 души. Не 
ще и дума: става въпрос 
за крайно враждебен акт 
на украинските власти 
спрямо България, в грубо 
нарушение на основните 
принципи на ООН.

Украинското външно 
министерство изрази про-
тест във връзка с при-
емането на декларация 
от Народното събрание. 
"Въпросите на админи-
стративно-териториалното 
устройство на Украйна са 
от изключителната компе-
тентност на органите на 
държавната власт в Украй-
на. За нас са съвършено 
неприемливи опитите за 
намеса на чужда държава 
във вътрешните дела на Ук-
райна“, се казва в изявле-
нието на Министерството 
на външните работи.

21 МАЙ – СВЕТИ РАВНОАПОСТОЛИ КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА
ТОВА Е И ДЕНЯТ НА НЕСТИНАРСТВОТО

на русите на бойното поле по време на 
Освобождението на България от турско 
иго“, е записано в едно от обръщенията 
за материална помощ. Решено било тя 
да бъде вдигната на северната страна 
на възвишението Бакаджика. За място 
било избрано това, на което по време 
на Априлското въстание (1876 г.) има-
ло стар манастир „Св. Спас“. Твърди се, 
че ген. Скобелев лично е избрал Бака-
джика за място на бъдещия храм, който 
започва да се строи в началото на 1879 
г. от войниците от 30-а пехотна дивизия. 
Средствата за строежа са набирани чрез 
волни пожертвувания в Русия и в Бъл-
гария. Дарителки са майката на Белия 
генерал – Олга Николаевна Полтавцева-

Скобелева и неговата сестра – княгиня 
Белоселска. Населението пък, доста бе-
дно и малоимотно, помагало предимно 
с труд. На празника Свети Спас хората  
докарвали кой каквото може да отдели 
– вълна, жито, коноп, кожи и разигра-
вали стоките на търг, а средствата от 
продажбата им влагали във касата за 
градежа. Църквата „Св. Ал. Невски“ 
била замислена и построена с размери 
16,70 м дължина и 5,20 м ширина. В 
нея, по стар обичай, било направено и 
женско отделение за богомолките, ка-
квито се правели по време на турското 
робство. На 12 май 1879 г., в навечери-
ето на изтеглянето на руските войски 
от България, ген. Скобелев подарява на 

храма Престолно евангелие 
и масивен гравиран кръст. Те 
са съхранени и до днес. След 
заминаването му основната 
грижа за строежа пада върху 
свещеника на Скобелевата 
дивизия йеромонах Парте-
ний Гетман (роден 1824 г. в 
Киев – починал на 14 август. 
1900 г.). Той става и първият 
игумен на възникналия при 
храм-паметника нов мана-
стир, носещ името на стария 
– „Св. Спас“.  

Хроника на Националния тракийски християнски събор

НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ 
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА БЪЛГАРИТЕ В УКРАЙНА

 Църквата на Бакаджиците



На големия християнски праз-
ник Гергьовден в с. Славейно, 
Смолянско (06.05.2020 г.) бе ос-
ветен метален кръст с размери 5 
х 2 м, поставен на видно място в 
местността Авлията над селото. 
Славейно освен със славната си 
революционна история в борбите 
за освобождение на родния край 
от османско владичество, се слави 
и с богата възрожденска история. 
Някогашните карлуковци (по ста-
рото име на селото Карлуково) са 
сред първите в Среднородопието, 
които построяват своя църква с па-
тронно име „Св. Илия“ през 1836 
г. Включват се активно в борбата 
за църковна независимост срещу 
Гръцката патриаршия в района. 
Селото дава религиозни дейци, во-
дачи на българите християни, като 
поп Емануил Тодоров Беев (поп 
Маноль) (1858–1927) и поп Ангел 
Инджов (1866–1939). И двамата са 

активни революционни деятели. 
Първият е архиерейски наместник 
на Българската екзархия в Ахъ-
челебийско (дн. Смолянско) от 
1891 до 1898 г., и от 1906 до 1912 
г. През първия период първона-
чално екзархийското наместни-
чество било в родното му село, а 
после се преместило в с. Долно 
Райково, където гъркоманството 
имало силни позиции и българите 
екзархисти трябвало да му проти-
востоят. Вторият като свещеник в 
с. Долно Дерекьой, Ахъчелебий-
ско (дн. с. Соколовци) става ини-
циатор за провеждане на събора 
в местността Рожен, където да се 
събират българите от свободното 
отечество с тия, останали в грани-
ците на Османската империя. През 
1902 г. като свещеник в Даръдере 
(дн. Златоград) и като ръководител 
на местната революционна орга-
низация е арестуван и осъден на 

заточение. 
Инициатор за поставянето на 

кръста в с. Славейно е Георги 
Серкеджиев с корени от селото. 
Потомък е на Шишмановия род. 
Той е поел всички разноски по 
изработването, пренасянето и ин-
сталирането на кръста. На въпрос 
за мотивите, които са го накарали 
да се заеме с това дело, скромно 
отговаря: „Правя това за здраве“. 
Подобен кръст е поставил и до па-
раклиса „Св. Великомъченик Геор-
ги Победоносец“ в с. Дунево през 
април, 2019 г. Трябва да се отбеле-
жи и името на неговия помощник 
Кузман Мерамов, който също има 
родствени връзки със с. Славейно. 
Кръстът бе осветен от свещеник 
Николай, служещ в с. Момчило-
вци. Тепърва предстои мястото и 
околното пространство да се об-
лагородят и да станат достъпни за 
разходки. От там се открива хуба-

ва гледка към 
селото и окол-
ността. И така 
с. Славейно се 
сдоби с още 
един христи-
янски символ, 
което показва 
п р и е м с т в е -
ността между 
поколенията . 
По стоянните 
жители на се-
лото с години-
те намаляват, 
но потомците 
на изселените 
славейновци не 
забравят своите 
корени и про-
дължават родо-
любивата дейност на своите пред-
ци. В случая Георги Серкеджиев 
продължава дарителската дейност 
на Пейо Шишманов, живеещ и 
работещ в САЩ, който направи 
неколкократни крупни парични 
дарения; на Добрина Проданова от 
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КРЪСТ НАД КОМИТСКОТО  
СЕЛО СЛАВЕЙНО

По време на Първата световна война, когато 
България е срещу Антантата, руският манастир 
става жертва на русофоба д-р Васил Радославов, 
който го разтурва като „гнездо на руския шпионаж“ 
и интернира монасите в Котел. През 20-те години 
на ХХ век обителта възстановява дейността си, 
но е на подчинение на Задграничната Руска пра-
вославна църква. Отговорник за България в тази 
църква е архиепископ Серафим Соболев, почитан 
като светец и чудотворец. Гробът му е в криптата на 
руската църква в София. През ноември 1925 г. той 
ръкополага в руския манастир йеромонах Кирил  
Попов (роден 1886 г. в Санкт Петербург – починал 
1967 г. във Варна), който е и последният руски ка-
лугер там. От 1934 г. обителта преминава под ве-
домството на Българската православна църква.

Самият климат на и около Бакаджика е лечебен, 
но местните стари хора твърдят, че това се дължи 
и на светите молитвеници, обитавали някога тук. 
Ямболци оценяват тези преимущества скоро след 
Освобождението. В „Български алманах“ за 1893 г. 
четем: „През горещината някои семейства от града 
отиват на Сливенските бани, а други – на мана-
стира „Св. Спас“, намиращ се на 15 км от града.“ 
Затова и към 1905 г. йеромонах Ювеналий издига 
до манастира хижа „Бакаджик“. А към 1910 г. той 
вече е издълбал в скалата срещу манастира 15-мет-
рова изкуствена пещера, която е служела и вместо 
хладилник. През 1930 г. ямболските туристи оп-
исват тази пещера така: „Две фигури, изваяни в 
самата скала, подкрепят свода, а по-навътре са из-
работени статуите на Исус Христос и Самарянката 
при кладенеца. Водата на последния се смята от 
околното население за целебна и не липсват слу-
чаи, когато голямата вяра е донасяла изцеление.“ 

А в самия храм „Св. Ал. Невски“ на обителта 
днес може да се види интересна сбирка от руски 
икони, някои от които изработени от зографи-мо-
наси на Киево-Печорската лавра. Запазени са и 
две руски църковни знамена (хоругви), на едно-
то от които е изобразен патронът и покровител 
на храма св. Ал. Невски. Те също са донесени от 
Киево-Печорска лавра. Иконостасът, с хубава ре-
лефна украса в геометричен стил, е дело на руски 
монаси. В олтара се намира дарохранителница с 
характерен руски кръст. Освен Евангелието – дар 
от ген. Скобелев, с личния му подпис (известно 
като „Златното евангелие“). Храмът „Св. Ал. Нев-
ски“ притежава до май 2002 г. и т.нар. Сребърно 
Евангелие, отпечатано в Русия през 1751 г. През 
май 2002 г. обаче то е откраднато. За да бъдат опа-
зени Скобелевите златни евангелие и кръст са пре-
дадени за съхранение в Националния институт за 
паметниците на културата. Ценна реликва са двете 

Пловдив; на Кина Бъговска, която 
също живее и работи в САЩ, и на 
други потомци на славейновци, 
живеещи далеч, но носещи в сър-
цата си Славейно. Благодарим на 
всички и се надяваме да продъл-
жат родолюбивата си дейност.

СПАСОВДЕН НА...
корици, между които има няколко страници с име-
ната на загиналите от Скобелевата 30-а пехотна 
дивизия 462 руси и 449 българи. Те са изписани и 
върху мраморните плочи на изградения през 1978 
г. в близост до храма мемориален паметник. 

През 1998 г тракийското дружеството възражда 
ежегодния събор „Спасовден“ в местността  „Ба-
каджиците“, край Ямбол,като регионален празник 
на Ямбол, а от 2000 г. като Национален тракийски 
християнски събор „Спасовден“. През 1998–99 г. 
се състояха два регионални събора в м. „Бакаджи-
ците“, докато беше взето решение регионалния 
тракийски събор да стане национален тракийски 
християнски събор под наименованието „Спасов-
ден“. Решението за подновяване на събора се взе с 
благословията на Сливенския митрополит Йоани-
кий и молбата на председателя на СТДБ Костадин 
Карамитрев. Той присъства на Първия регионален 
събор. На Втория тракийски регионален събор 
беше оповестено решението за издигане на паме-
тен знак за отбелязване на годишнината от засел-
ването на тракийските бежанци в. Ямбол.

През същата година (1999) се проведе ІІ-я ре-
гионален събор на тракийските дружества на Ба-
каджиците, на Спасов ден, на който беше взето 
решение съборът да стане национален тракийски 
християнски събор. Празникът е залегнал в кален-
дара на СТДБ, сред най-големите национални про-
яви през 2000 година.

През месец юни 2000 г. се състоя Първият на-
ционален тракийски християнски събор „Спасов-
ден“ в м. Бакаджиците. Гости на тържеството по 
повод откриването на паметника бяха: председате-
лят на СТДБ – Костадин Карамитрев, Сливенския 
митрополит Йоаникий, кметовете на общините 
Ямбол и Тунджа, гости от тракийските друже-

ства в България. Вторият национален тракийски 
събор съвпадна с 24 май. През 2002 г се проведе 
Третият национален тракийски християнски съ-
бор „Спасовден“. Четвъртият бе през 2003 г. Гости 
на събора бяха председателят на СТДБ Костадин 
Карамитрев, Сливенския митрополит Йоаникий. 
Съборът и надпяванията продължиха до късен 
следобед и завършиха с хоро.

През 2004 г. Петият събор бе под надслов „С 
песните за Капитан Петко войвода – величие и 
героизъм“. Участваха тракийските дружества в 
региона и страната. През м. юни 2005 г. се прове-
де Шестият национален тракийски християнски 
събор „Спасовден“. Въпреки мрачния и дъждовен 
ден присъстваха гости от Ямбол, региона, Стара 
Загора, Бургас и други населени места. Почетни 
гости бяха председателят на СТДБ Костадин Кара-
митрев, председателката на ТЖС – Петра Мечева, 
кметът на община Тунджа – Георги Георгиев и др. 
До 2009 г. в събора участваха не по-малко от 35-40 
самодейни състава и 30-40 индивидуални изпълни-
тели, дори и професионални състави ни гостуваха.

Християнският празник „Възнесение Госпо-
дне“ (Спасовден) е подвижен, на 40-я ден след 
Великден, но винаги в четвъртък, което е по вре-
ме на пролетта, радостно озарената от слънцето и 
променена в зеленина и цветя земя, природа, чийто 
аромат и слънце, живот, те омайват и възвисяват! 

През 2009 г. на 26 май, преди откриване на съ-
бора се случи трагичен инцидент с автобус, който 
аварира и причини смъртта на 18 души, сред тях 
и 11 членове на дружеството и 7 гости. По този 
повод, трагедията и скръбта по жертвите, съборът 
беше отложен в продължение на 5 години.

На 26 май 2010 г. по повод трагичния пътен ин-
цидент на събора през май 2009 г. съвместно с об-
щините „Ямбол“, „Тунджа“ и Архиерейско наме-
стничество на лобното място на загиналите беше 
поставен паметен знак и отслужена панихида от 
дружеството. Всяка година  членове на Управител-

ния съвет на паметния ден посещава паметника на 
трагично загиналите тракийци на „Бакаджиците“.

Възобновяване на провеждането стана на 21 
май 2015 г. в с ХІ-я национален тракийски христи-
янски събор „Спасовден“. На него присъстваха 16 
самодейни състави от Ямболска област. Гости на 
събора бяха Красимир Премянов – председател на 
СТДБ, зам.- областните управители, зам. кметове 
на общините „Тунджа“ и „Ямбол“ и др. Поднесени 
бяха цветя пред паметника на загиналите при зло-
полуката тракийци

ХІІ-я Национален тракийски християнски 
събор „Спасовден“ се състоя на 9 юни 2016 г. – 
присъстваха 19 самодейни състави от Ямбол и 
България. Гости на събора бяха Красимир Пре-
мянов – председател на СТДБ, председателите на 
тракийските дружества в Варна, Бургас, Сливен, 
Ивайловград, Стара Загора, кметовете на общини-
те „Ямбол“ и „Тунджа“ и др

XIII-я Национален тракийски християнски съ-
бор „Спасовден“ се проведе на 25 май 2017 г. съв-
местно с общините „Ямбол“ и „Тунджа“ с участието 
на 16 състави и 14 индивидуални изпълнители. Гос-
ти на събора бяха Красимир Премянов – председа-
тел на СТДБ,  председатели на тракийските друже-
ства, зам. областните управители, кметовете  и др.

XIV-я Национален тракийски християнски 
събор „Спасов ден“ се проведе на 17 май 2018 
г. съвместно с общините „Ямбол“ и „Тунджа“ – 
участваха 28 състави и 17 индивидуални изпълни-
тели. По инициатива на председателя на УС беше 
отправено писмено предложение до кметовете на 
общините „Ямбол“ и „Тунджа“ за съвместно про-
веждане на Националния тракийски християнски 
събор „Спасовден“ и съфинансирането му. На 17 
май членове на дружеството поднесоха венец и 
цветя пред паметника на загиналите при злопо-
луката тракийци. Гости на събора бяха Красимир 
Премянов – председател на СТДБ, председатели на 
тракийските дружества, зам.- областните управи-

тели, кметове и др.
В провеждането на XV-я Националния тра-

кийски християнски събор „Спасовден“ на „Бака-
джиците“ – 6 юни 2019 г, – участваха 16 състава 
и 8 индивидуални изпълнители. Гости на търже-
ството бяха Красимир Премянов – председател на 
СТДБ, зам.-областни управители, кметът Георги 
Георгиев и зам. кметовете на община „Тунджа“, 
зам. кметове на община „Ямбол“, председатели 
и представители на тракийски дружества от Сли-
вен, Карнобат, Средец и други.

Тази година вследствие на епидемията е на-
ложена забрана за провеждането на обществени 
прояви и събиране на хора, но ние ще продъл-
жим традицията, защото тя не само е завещана 
от предците и вярата ни, но ни дава сила на духа, 
националният, българският, да продължим своя 
ход във времето…

Събра и подреди: Михаил Вълов
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Любомир Шопов:

ликите сили. Намесата на по-
следните в българо-гръцката 
разпра принуждава турското 
правителство да се намеси за 
нейното окончателно разре-
шаване.

На 28 февруари 1870 г., 
Високата порта издава фер-
ман за създаването на неза-
висима българска църква 
под името „Българска ек-
зархия“. В нейния диоцез, 
състоящ се от 15 епархии, са 
включени почти всички те-
ритории, населени с българи. 
За останалите области със 
смесено население се пред-
вижда да се проведе народно 
допитване, за да се определи 
съгласно предпочитанията на 
населението под чия власт ще 
премине. През 1874 г. съгласно 
фермана в Скопско и Охрид-
ско е проведено допитване и 
мнозинството от населението 
заявява желание да се присъ-
едини към Екзархията В ре-
зултат от плебисцита турското 
правителство издава берати 
за назначаване на владици в 
двете епархии  и диоцезите на 
Екзархията. През 1871 г. в Ца-
риград се провежда български 
църковно-народен събор от 
представители на епархиите 
в Северна България, Тракия и 
Македония, който изработва и 
приема Устав на Българската 
екзархия. 

На 16 февруари 1872 г. за 
екзарх е избран Видинският 
митрополит Антим I. Ведна-
га след неговия избор за ек-
зарх започва назначаването на 
митрополити и епископи. Така 
завършва борбата на българи-
те за национално – духовна и 
културна еманципация през 
XIX в. Антим I е личност 
с изключителен принос за 
развитието на българската 
нация през втората полови-
на на ХІХ век. Произхожда 
от многолюдно семейство на 
отрудени тракийски бълга- Продължава в следващия брой

Д-Р ВАНЯ АНГЕЛОВА ИВАНОВА

На 21 май е храмовият 
празник на българската църква 
„Св. Св. Константин и Елена“ 
в Одрин, която е построена 
през 1869 г. от майстор Кон-
стантин Казаков, благодаре-
ние на средствата на родолю-
биви българи. Тя носи името 
на Светите равноапостоли 
Константин и Елена.

Император Константин е 
владетелят, издал през 313 г. 
Миланския едикт, с който спи-
ра преследванията на христия-
ните и въвежда християнство-
то като официална религия в 
Римската империя. Елена е 
негова майка, която остава в 
паметта на поколенията с бла-
гочестивия си начин на живот 
и с множеството построени 
манастири. Заради делата си в 
защита на християнската вяра, 
императорът и неговата майка 
са канонизирани за светци.

Църквата „Св. Св. Кон-
стантин и Елена“ в Одрин се 
превръща в средище за духов-
ния живот на православните 
в Османската империя. След 
Балканската война сградата е 
изоставена, а по-късно разгра-
бена и опожарена. 

През 2008 г. духовната оби-
тел е обновена в автентичния 
си вид със съдействието на 
българската държава, родо-
любиви българи и Съюза на 
тракийските дружества в Бъл-
гария (СТДБ).

СТДБ е организация, чия-
то стратегия включва защи-
та на българщината и пра-
вославието, популяризиране 
тракийското културно и ис-
торическо наследство, защи-
та на човешките и имущест-
вените права на тракийци и 
техните потомци. Реализира-
нето на стратегията включва 
издигане на паметници, в кои-
то се вгражда паметта и исто-
рическата истина за трагедията 
на тракийските българи и тех-
ните борби за освобождение 
и съхраняване на българския 
дух. Част от тази родолюбива 
дейност е инициативата за 
поставянето на бюст памет-
ник на Екзарх Антим І (1816–
1888) в двора на българската 
църква „Св. Св. Константин 
и Елена“ в Одрин.

На 17 октомври 2010 г. па-
метникът е открит от тогаваш-
ния председател на СТДБ К. 
Карамитрев. На откриването 
на мемориала присъстват ми-
нистър Божидар Димитров, 
авторът на паметника проф. 
Валентин Старчев, генерал-
ният консул на България в 
турския град Вълчо Марков 

и стотици тракийци, за които 
Антим І е един от тях. Него-
вото име е свързано с борбите 
им за независимост и за съх-
ранението на българската им 
идентичност.

Паметникът е символ на 
искрената благодарност на 
тракийци за грижите на Ек-
зарх Антим І към изстрада-
лото българско население в 
Одринска Тракия, останало 
в пределите на Османската 
империя, което през 1913 г. 
е подложено на нечовешки 
зверства и издевателства. 
Прогонено от турците, то е 
принудено да търси спасение 
в различни краища на българ-
ската държава, изоставяйки 
родните си места и наследстве-
ни имоти. Драматични съби-
тия още тогава са описани 
в изследването на академик 
Любомир Милетич „Разоре-
нието на тракийските бълга-
ри“, и е съвсем разбираемо и 
естествено инициативата за 
създаването на паметника 
Екзарх Антим І да принадле-
жи на Съюза на тракийските 
дружества в България.

Този първи български 
паметник в Турция предиз-
виква недоволството на Ис-
танбулския патриарх Вар-
толомей, който периодично 
поставя въпроса за неговото 
премахване от двора на бъл-
гарския храм „Св. св. Кон-
стантин и Елена“. Още при 
поставянето на паметника па-
триарх Вартоломей се обявява 
против и нарича Екзарх Ан-
тим I схизматичен духовник.  

Уместно е да се припомнят 
фактите, свързани с българо-
гръцките църковни отноше-
ния след 1396 г., които дават 
отговор на въпроса защо па-
метникът на Екзарх Антим 
І предизвиква периодично 
гнева на Истанбулския па-
триарх Вартоломей.

След падането на Бълга-
рия под турска власт през 
1396 г. Българската православ-
на църква загубва своята неза-
висимост (около 1416 г.), по-
нижена е в ранг на митрополия 
и нейният диоцез преминава 
под юрисдикцията на Цари-
градската патриаршия. Част 
от западните български земи 
остават под юрисдикцията на 
Охридската архиепископия и 
сръбската Ипекска патриар-
шия, които през 1767 г. и 1768 
г. също престават да същест-
вуват. Така духовният живот 
на българите се оказва под 
контрола на Цариградската 
гръцка патриаршия, която е 
официалният представител на 
всички православни христия-

ни пред султанската власт. По-
следният български патриарх – 
Евтимий Търновски е заточен 
в Бачковския манастир, а оце-
лялото българско духовенство 
е подчинено на назначения от 
Константинопол митрополит 
Йеремия. Висшият клир се 
заменя изцяло с гръцки духов-
ници, а в богослужението се 
въвежда гръцки език.

Падането на България 
под турско робство същест-
вено променя ролята и мяс-
тото на вярата и църквата 
в живота на българския 
народ. През тези съдбовни за 
българите времена религиоз-
ната принадлежност започва 
да се отъждествява с българ-
ската народностна принад-
лежност. Въпреки липсата на 
държавна и църковна органи-
зация, въпреки унищожените 
стотици църкви и манастири, 
българското духовенство ос-
тава достоен духовен водач на 
своя народ. По време на роб-
ството българското духовен-
ство поддържа жив не само 
спомена за държавността, но 
и за независимата Българ-
ска патриаршия.

В края на XVIII и начало-
то на XIX в. патриаршеската 
администрация и висшият 
гръцки клир, решени да ре-
ализират „мегали-идеята“ за 
възстановяване на Византий-
ското имперско наследство, 
започват елинизацията на 
чуждоезичното православно 
население. Повечето еписко-
пи и голяма част от градски-
те свещеници са заменени с 
гръцки клирици. Голяма част 
от славянските книги и ръко-
писи са унищожени, за да бъде 
заличена историческата памет. 
Това поражда недоволството на 
българите и през 20-те години 
на XIX век се слага началото 
на половинвековната цър-
ковно-народна борба, която 
привлича вниманието на Ве-

под османска власт. Тогаваш-
ният български политически 
елит успява не само да отдели 
църквата ни от властта на Ца-
риградска патриаршия, но и 
да очертае със съгласието на 
Високата порта териториите, 
населени преимуществено с 
българи. На практика с уч-
редяването на Българската 
екзархия се определят въз-
можните бъдещи граници 
на самостоятелната бъл-
гарска държава, които се 
утвърждават от официалните 
турски власти. В този смисъл 
първият Български екзарх 
е реален политически пред-
ставител на православните 
българи, живеещи в импе-
рията. Не случайно изборът 
му се утвърждава от Високата 
порта, а Цариградската пат-
риаршия възприема този 
акт като силна политическа 
заплаха за своето господство 
и още през септември 1872 
г. обявява новоучредената 
Българска екзархия и ней-
ните водачи за схизматични.

След Априлското въста-
ние през 1876 г. и последвали-
те го жестокости Екзарх Ан-
тим І поема огромна лична 
отговорност и с риск за живо-
та си отказва да участва в оп-
итите за тяхното прикриване 
от страна на Високата порта.

Организира помощи за 
пострадалото население, из-
праща доклад до посланиците 
на Великите сили в Цариград, 
уведомява техните правител-
ствата за турските жестокости, 
като на свои разноски изпра-
ща Марко Балабанов и Дра-
ган Цанков в Западна Европа, 
а сам оглавява делегация до 
турското правителство в защи-
та на българския народ.

Дейността на Екзарх Ан-
тим I подпомага свикването 
нa Цaригрaдскaтa послa-
ническa конференция през 
декември 1876 г. Въпреки на-
тиска на турския външен ми-
нистър, той отказва да изпрати 
благодарствен адрес от името 
на българския народ до султа-
на и конференцията, с думи-
те: „Не можем дa блaгодaрим 
нa прaвителство, което коли, 
беси и угнетявa нaродa!

Заради тези си действия 
заплаща висока цена. Под 
натиска на турското прави-
телство през април 1877 г. 
Екзарх Антим е принуден да 
подаде оставка, а турският 
султан издава официална 
заповед за свалянето му от 
екзархийския престол. През 
юни с. г. е изпратен на зато-
чение в Анадола, Мала Азия. 
Негови са думите: „Ще бъда 
блажен, ако с моята само-
жертва възкръсне България 
за нов свободен живот!“

В писмо до Руския импе-
ратор Александър II, Екзарх 
Антим I описва тежкото по-
ложение на българския народ 
и моли царя да се застъпи за 
България. През март 1878 г., 
след освобождението от тур-
ско робство, в резултат на 
обща амнистия Екзарх Антим 
е освободен и взема дейно 
участие в изграждането на но-
вата българска държава. 

ри и има нелека съдба.  Ро-
ден е през 1816 г. в Лозенград, 
Източна Тракия, която днес е 
в Турция, със светското име 
Атанас Михайлов Чалъков. 
Началното си образование по-
лучава в родния си град, след 
което заминава да учи занаят 
в Цариград. Не след дълго за-
минава за Света Гора – Атон, 
където приема монашество в 
манастира „Каракал“ с името 
Антим. По-късно е причислен 
към братството на Хилендар-
ския манастир. Именно там 
се научава да чете и пише 
на български език и прочита 
„История славянобългарска“. 
През 1843–1844 г. учи в най-
реномираното светско учи-
лище в Османската империя 
– Великата гръцка народна 
школа в цариградския квартал 
Куручешме. През 1848 г. за-
вършва с отличие първия ви-
пуск богословското училище 
на о-в Хaлки, Гърция. Учи в 
Одеската духовна семинария 
със стипендия, издействана 
от руския консул в Измир. 
Продължава образованието 
си в Московската духовна ака-
демия, която завършва през 
1856 г. с магистърска степен 
по богословие. Заради качест-
вата си той бил ръкоположен в 
йеромонашески сан лично от 
митрополит Филарет Москов-
ски. Завръща се в Цариград и 
Патриаршията го удостоява с 
архимандритско достойнство. 
Известно време е преподава-
тел и ректор на богословското 
училище на о. Халки. През 
1861 г. архимандрит Антим е 
ръкоположен за Варненско-
преславски, а през 1868 г. – за 
Видински митрополит. Въ-
преки че е имал възможност 
за спокоен живот в средите 
на висшия клир на Цари-
градската патриаршия, той 
избира да защитава българ-
ските национални интереси. 
Като Видински митрополит 
Антим се включва активно в 
борбите за църковна незави-
симост и това предопределя 
целия му по-нататъшен път.

В историята той остава 
завинаги като първият ек-
зарх на Българската право-
славна църква (БПЦ), като 
духовник, верен до края 
на дните си на своя народ, 
като безспорен обществен 
авторитет. Като всеки висш 
духовник, той до голяма сте-
пен е и политик. Движение-
то за постигане на българска 
църковна независимост през 
ХІХ век не е само религиозен 
проект, а един от най-големите 
и успешни политически про-
екти на българите, живеещи 

ВАРТОЛОМЕЙ СРЕЩУ 
БЪЛГАРСКИЯ ВЕЛИКДЕН

Храмовият празник на българската църква  
„Св. Св. Константин и Елена“ в Одрин и борбата на 
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КИРИЛ МОМЧИЛОВ

Легендарният войвода 
Стефан Караджа е роден на 
11 май 1840 година в село 
Ичме (днес Стефан Караджо-
во), Ямболска област. Майка 
му Калина/Каля Маринова 
Згурьова била от Бимбело-
вия род от войнишкото село 
Факия; баща му Тодор Ди-
мов е също от известен в ис-
торията на антиосманската 
съпротива род – Узунниколо-
вци. Прадядо му Никола Узу-
на починал през 1817 г., дядо 
му Димо – неизвестно точно 
кога, но сравнително млад. 
Жена му се казвала Търна и 
имала пет деца. Вторият син 
на Димо и Търна – Тодор, е 
роден през 1792 г., известен 
като Тодор Търнин по името 
на рано овдовялата си майка. 
През 1825 г. Тодор се оже-
нил за Каля, която му родила 
осем деца, от които четири 
умрели още малки. 

Тодор Димов бил от ония 
българи, които не скланяли 
глава пред турците. Като не 
можел да гледа повече как 
каймакаминът безчинства в 
селото, една вечер го пресре-
щнал на улицата и го убил с 
кривака си. Същата нощ ба-
щата натоварил невръстните 
си деца, малко покъщнина 
и дрехи на каруцата, подка-
рал конете и с жена си Каля 
не осъмнали в Ичме. Без-
защитното семейство 
през 1847 г. стигнало 
Северна Добру-
джа – от село на 
село: най-на-
пред в Долно 
Ч а м у л и и , 
Бабадагско, 
Бейдауд, Са-
ръюрт, По-
тур, отново 
в Долно 
Ч а м у р л и и , 
докато в сре-
дата на 1854 г. 
отишли да жи-
веят в град Тулча. 
В 1850 г. починала 
жената на Тодор, грижи-
те за малкия Стефан поели 
по-голямата му сестра Търна 
и съпругът и Никола Станев. 
Зетят настанил Стефан да се 
учи на четмо и писмо при 
даскал Енчо Кузманов, а в 
свободното време момчето 
му помагало в дюкяна.

Нерадостно било детство-
то на Стефан Тодоров Димов. 
Лишен отрано от майчина 
грижа и ласка, той става пръв 
помощник на баща си – рабо-
ти като говедарче, обущарче 
и пазвантче (нощен пазач). 
Ала дребният му ръст криел 
неподозирана сила и изклю-
чителна ловкост за годините. 

Плисата не гледали към не-
бето, че се бил подхлъзнал 
и паднал случайно. Стефан 
се съгласил да се преборят 
втори път. Запищели отново 
зурлите, вплели мишци от-
ново борците. И втория път 
Стефан проснал турчина на 
земята! Заптиетата наска-

чали, искали да пребият 
победителя, ала не-

колцина смели бъл-
гари измъкнали 

невредим Сте-
фан. Тъй като 
победителят 
– българин, 
рано или 
късно бивал 
наказван със 
смърт, още 

през проле-
тта на 1862 г. 

Стефан Димов 
напуснал Тулча, 

забягнал оттатък 
Дунава, във Влашко, 

където се запознава с 
Хаджи Димитър. Неусетно 
животът на революционна-
та организация го увлича и 
двадесет и двегодишният 
младеж стига до Белград. В 
редиците на Първата българ-
ска легия Стефан Димов по-
лучава бойното си кръщение 
на революционер. Там се за-
познава с Г. С. Раковски, ор-
ганизатор и представител на 
легията пред сръбското пра-
вителство; дружи с по-ста-
ри и по-млади борци между 
които са  Ильо войвода и 
Филип Тотю, Васил Левски 
и Христо Иванов-Големия и 
др. В своите мемоари Хрис-

От малък Стефан обичал да 
се бори с другарчетата си. 
Често се биел с турците, кои-
то се подигравали на бедни-
те. Силен, буен, непокорен 
– такъв го описват съвремен-
ниците му. За безстрашие-
то му от турците е особено 
характерна случката, която 
очевидецът Атанас Пачев ни 
е разказал.

Било е през пролетта на 
1861 г. Богат турчин вдигнал 
голяма сватба в Тулча. На 
борбите поканили и Гааза 
(Непобедимият) Плиса Пех-
ливан. Събрал се хиляден 
народ. Под писъка на зурли и 
думкане на тъпани един след 
друг напускали борбата гор-
деливи и важни пехливани. 
И този път Плиса Пехливан 
щял да остане непобеден. 
Тръгнал да обикаля кръга от 
сеирджии, такъв бил обичаят 
– три пъти да обиколи кръга 
и ако не се яви насреща му 
съперник, да вземе най-го-
лямата награда: оседлан кон, 
младо биче... 

Ала Плиса Пехливан не 
бил направил още първия 
кръг, когато насреща му, 
пробивайки си път из на-
валицата, се развикал Сте-
фан Пазвантчето. Плисата 
се надигнал на пръсти да го 
види сред оживената тълпа. 

И когато пред него застана-
ло момчето, той го изгледал 
пренебрежително. Младият 
борец препасал широки-
те си дънести панталони и 
плеснал насреща му с ръце. 
Под неописуемите звуци на 
зурлите и тъпаните борбата 
започнала нервно. Българите 
изтръпнали, ала само след 
четири-пет минути Стефан 
повалил на земята Непо-
бедимият и го проснал по 
гръб...

Турците настръхнали, 
развикали се, че очите на 

то Македонски пише: „В ле-
гията се запознах най-напред 
със Стефан Караджа, който 
беше малко по-млад от мене, 
но беше страшна хала, такъв 
решителен и неустрашим 
человек, какъвто не съм сре-
щал и до тоя час.“

След разтурянето на Пър-
вата легия през септември 
1862 г. Караджата се завър-
нал в Тулча, помага на по-
малката си сестра Пена... 
Сам или с други войводи 
преминава няколко пъти с 
малки чети в Стара планина 
и повдига духа и вярата на 
народа. За известно време 
през 1865 г. държи гостил-
ница в Гюргево. И той като 
Странджата превърнал кръч-
мата в сборище, в средище за 
контакти и обединяване на 
хъшовете. „Тук ще спомена 
за грижата на Караджата. – 
пише в спомените си побор-
никът Стати Попов, родом 
от Русе. – Не зная в младите 
години какъв е бил, но аз го 
намерих един грижлив оби-
чан от всички момчета. Той 
тичаше по българските тър-
говци или кантори за помощ, 
прехрана за хъшовете...“ 

До зимата 1866–1867 г. 
Караджата кръстосва между 
Румъния и България, за да 
поддържа връзки с поробе-
ните си събратя, да създава 
комитети за набиране на съ-
ратници. Ето как Киро Ту-
лешков ни е описал първата 
си среща с Караджата от про-
летта на 1866 г.: „После този 
дълъг разговор Караджата 
ми даде наставление, че ако 

мога в селото 
( К а р а н а с у ф , 
Северна Добру-
джа) да съставя 
един комитет. 
Или ако това не 
мога да напра-
вя, то да забе-
лежа в селото, 
кои са по-ин-
телигентните 
хора и като с 
кои ще може да 
се извърши по-
добно нещо, за-
щото, казваше 
ми той, че само 
с ходението на 
чети по Бал-
кана нищо не 
може да се на-
прави, а тряб-
ва да се ходи 
между народа, 
да се агитира и 
да се основават 
комитети в секи 
град и село.“ 
Да търси съ-
мишленици за 
бъдещите чети 
Караджата и 
Хаджи Дими-
тър изпратили 
в Търново Юр-
дан Юрданов 
Инджето. Тези 
и други факти 
потвърждават 

оценката на историците, че 
Караджата е бил под силно-
то влияние на идеите и пла-
новете на Г. С. Раковски. В 
Тулча Караджата е ръково-
дел хъшовете, които леели 
куршуми и приготовлявали 
фишеци, той има определе-
ни заслуги за създаването 
на Тулчанската чета „Златна 
надежда“.

Макар през 1867 г. замис-
лените чети да не премина-
ват Дунава, двамата войводи 
не се отчайват. Според проф. 
Ал. Бурмов 
К а р а д ж ат а 
бил при-
в ъ р ж е н и к 
на стано-
вището, че 
трябва да се 
вдигне въс-
тание, макар 
Върховното 
гражданско 
началство да 
се е отказа-
ло от него. 
Панайот Хи-
тов пише: 
„В 1867 г. 
аз повиках 
К а р а д ж ат а 
да съберем 
една чета и 
да идеме на 
Стара пла-
нина, но 
К а р а д ж ат а 
не пожела, 
защото аз не 
съм щял да 
обявя бунт 
на турците“. 

И д е я т а 
за народно 

въстание води Караджата от-
ново в Белград, където през 
есента на 1867 г. се съсредо-
точава голяма част от бъл-
гарската младеж. Във Вто-
рата българска легия Стефан 
Караджа получава военна 
подготовка, запознава се с 
тактиката на съвременния 
бой, научил се да преценя-
ва обстановката, да прави 
избор на позиция, да мане-
врира с живата сила и огъня. 
Отново ще цитирам Христо 
Македонски, сам участник 
в легията: „Той идеше в ле-
гията, но постоянно сновеше 
от Букурещ в Белград и об-
ратно.“ На 5 февруари 1868 
г. окончателно напуснал 
сръбската столица на път за 
Влашко с 460 гроша, дадени 
му от П. Хитов за пътни раз-
носки.

Турция била заета с по-
тушаването на въстанието 
на остров Крит и приела 
исканията на сръбското пра-
вителство - изтеглила гар-
низоните си от сръбските 
крепости. В края на април 
1868 г. Втората легия била 
разтурена, по-голямата част 
от българите в нея премина-
ли във Влашко, Настанало 
благоприятно време за обра-
зуване на нови чети. „Приго-
товляваха се две чети: едната 
под войводството на Хаджи 
Димитър, а другата под това 
на Стефан Караджата. – че-
тем в мемоарите на Христо 
Македонски. – Двете тия 
чети се предполагаше да 
тръгнат заедно да преминат 
Дунавът и щом стигнат Ста-
ра планина, да се разделят и 
да се опътят по две направ-
ления.“ 

Голяма подкрепа в под-
готовката на четата на Сте-
фан Караджа оказал Христо 
Ботев. „Стефан Караджа и 
другарите му бяха в Браила, 
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  Паметникът в Русе

С Т Е Ф А Н  К А Р А Д Ж А
Той беше юнакът с горещата кръв, 
Караджата храбър, в битките пръв,
мъдрец в съвета, орел в планината,
на четата гордост, слава на борбата,
на Хаджи Димитър съратник и брат, 
като него храбър, като него млад.

Иван Вазов

СТРАШНА ХАЛА,  ЮНАК И ОРЕЛ В ПЛАНИНАТА

  Паметната плоча 
на Стефан Караджа



а Ботев им списваше писма-
та“ – твърди дядо Паничков. 
Четата наброявала 68 души – 
градинари, ратаи, безработ-
ни хъшове, даскали, чираци 
и калфи... Българи-емигран-
ти от цяла Румъния, между 
които и по-опитни, минали 
през легията на Раковски в 
Белград, участници в Крит-
ското въстание на гърците, 
други били с Гарибалди в 
битките за освобождението 
на Италия.

В края на юни подготов-
ката приключила – оръжие-
то и боеприпасите струпали 

в мошията на братя Колини 
край с. Петрушан, на дваде-
сет километра югозападно от 
Гюргево. Бъдещите четници 
един след друг се явили на 
сборния пункт, явили се и 
войводите: Стефан Караджа 
бил в бяло сако и панталони 
със сърмени ширити, а на 
калпака му се развявал май-
сторски изработено перо; 
Хаджи Димитър в строгия 
си костюм от сиво брашов-
ско сукно; преоблекли се и 
четниците.

На малък крайбрежен 
остров положили клетвата 
пред двете развяти знамена и 
кръстосаните саби на войво-
дите: – „Аз пред Бога и пред 
народа в името на нашето 
драгоценно Отечество закле-
вам се какво, че залагам и 
прежалвам живота си за бор-
ба с неприятелите на народа 
си [и] до последното издъх-
вание ще бъда верен на тоя 
подвиг; няма да подлъжа и 
подкупя за никакво имание, 
щото да работя срещу народа 
ни, или за полза на другите, 
или за лична и користна пол-
за; приемам всичките длъж-
ности, които ми се четоха в 
закона. Ако не остана верен 
на тази клетва, Бог да ме по-
рази изясно и юнаците да ме 
съдят и накажат според зако-
на.“ – Чете клетвата Ванката 
Райчев, а бойците повтарят 
всяка дума... „Аз видях в 
това време, че Караджата се 
просълзи, а писарят, който 
държеше в ръката си бялата 
хартия, започна да трепери. 
Мнозина други момчета зап-
лакаха, а вятърът започна да 
си играе със знамето, което 
плющеше по въздуха.“ – раз-

казва след време четникът 
Сава Кънчев. На 5 срещу 6 
юли целунали знамената и 
се заклели. 

И тръгнала тази малка 
въоръжена българска вой-
ска, минала Дунава с един 
сал и стъпила на българския 
бряг – на 500 метра западно 
от устието на река Янтра, в 
землището на село Вардим, 
Свищовско. От там започва 
героичният път към безсмър-
тието. В село Саръяр (днес 
Хаджидимитрово) четници-
те били радушно приети от 
селяните; от Емин бей взели 

няколко коня и коли, нато-
варени с провизии. В Боза-
лъшките ливади забелязали 
потеря, на височината при 
Караисенските лозя приели 
първия бой; измъкнали се, 
но дали две жертви. На 8 
юли през нощта в бърз ход  
стигнали на разсъмване до  
Карапановата кория и потъ-
нали в дълбок сън – две де-
нонощия не били подвили 
крак за почивка. Многоброй-
на потеря и редовна турска 
войска  връхлетяла отгоре 
им. Боят продължил няколко 
часа: трима от четниците са 
смъртно поразени; простре-
лян в главата е Паню х. Пе-
нев, който моли другарите му 
да не го оставят жив в лапите 
на врага; Христо Дряновски 
сам слага край на живота си; 
Караджата също е ранен, но 
не губи дух. Христо Маке-
донски свидетелства: „Колко 
тактичен, майстор, реши-
телен и смел беше той във 
време на сражение, толкова 
нежен и ободрителен бива-
ше тогава, когато всички ние 
имахме нужда от блага дума 
и от припомнювание вели-
чието на нашето дело, което 
немилостиво искаше от нас 
такива жертви.“

Пътят към Балкана кри-
воличи през дерета и урви, 
през ниви и гори. Потерята 
– безбройна, в сини потури 
и червени фесове, ги насти-
га в местността Дълги дол, 
в землището на с. Вишов-
град. Още по-кървава е тре-
тата битка. Редовната войска 
стреля точно, редиците на 
въстаниците оредяват, стига 
се до ръкопашен бой. Сто-
тина срещу няколко хиляди! 

Войводите командват, зоват 
„на живот и смърт!“ с голи-
те саби; Караджата с няколко 
момчета се хвърля с устрем 
върху двадесетина войника, 
които намират смъртта си, но 
и войводата отново е ранен. 
Неприятелят не е успял да 
обкръжи и унищожи четата...

Оределите четници се 
придвижват бавно към Бал-
кана, осъмват край Драчов-
ската чешма, през Каткаръ 
и Синия кладенец  стигат 
гората на Али онбаши. Лов-
джийски кучета ги откриват 
и насочват потерята. Позици-

ите на четата 
в Канлъдере 
са крайно не-
изгодни. Бор-
ците попадат 
между два 
огъня. Разде-
лени на ня-
колко групи, 
четниците не 
успяват да 
пробият обса-
дата. За трети 
път Караджата 
е ранен и на-
края заловен. 
Хаджи Дими-
тър повежда 
около тридесе-
тина и по би-

лото на Стара планина на 18 
юли стигат до Бузлуджа, къ-
дето вражески куршум улуч-
ва смъртоносно войводата.

Много е писано за жес-
токата разправа с оцелелите 
четници, за съдбата им след 
Освобождението.  Със седем 
рани войводата Стефан Ка-
раджа е откаран в Търново, 
където военният лекар на 
турска служба д-р Киприел 
Джерахян му оказва меди-
цинска помощ. На 13 юли по 
заповед от Русе Караджата е 
отправен за вилаетската сто-
лица. В книгата си „Зад заве-
сата на големите скандали“ 
(2008) писателят Боян Дра-
ганов опроверга версията, че 

Стефан Караджа 
бил окачен на бе-
силото полумър-
тав. Истината е, че 
на 31 юли 1868 г. 
войводата е почи-
нал от раните си в 
затвора. Така пише 
и английският кон-
сул в Русе Далиел, 
един от най-добре 
осведомените за 
описваните съби-
тия; той е катего-
ричен: „Стефан 
Тулчали, един от 
войводите на че-
тата сега в затвора 
в Русе, умиращ по 
всяка вероятност 
от раните си, не е 
бил екзекутиран“.   

Г е н и а л н и я т 
поет и революционер Хрис-
то Ботев писа в своя вест-
ник „Дума на българските 
емигранти“ (брой 3 от 8 юли 
1871): „Те измряха, но тяхна-
та смърт беше громен удар за 
Турция, громен и за нашето 
отечество – на първата из-

вести падането, на второто 
възраждането. Сънливия 
тиранин залитна на трона 
от думите: „Болгаристан 
калктъ“ (България въстана) и 
окачи мъртвия Черковен въ-
прос на галваническа кука, 
с кое, без да иска, призна 

името на робите си – призна 
борбата. Будния народ стрес-
на се силно, огледа се и, като 
не можа да скочи на оръжие, 
със сълзи благослови вели-
кия подвиг на синовете си. 

Той видя и усети 
силата си.“ 

И още една оцен-
ка на Христо Ботев: 
„На всекиго от на-
шите читатели са 
паметни годините 
1867 и 1868. Но 
трябва да е живял 
човек в онова време 
в Румъния, трябва 
да е бил участник 
или свидетел на 
онзи революционен 
възторг и на ония 
трогателни надеж-
ди, които въоду-
шевляваха тогава 
нашата емиграция, 
за да може да си 
представи какви 
буйни сили загина-
ха, за да заключат 

първия период на нашите 
революционни стремления.“ 
– такава е оценката на поета-
революционер Христо Ботев 
за безпримерния подвиг на 
четниците и войводите Ха-
джи Димитър и Стефан Ка-
раджа. 
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През 2019 година 
дарителски жестове 
бяха отправени към 
църковния храм „Ус-
пение Богородично” 
в с.Стефан Караджов 
и къщата-музей на 
Стефан Караджа. 
Инициативите са на 
различни граждани, 
съобщиха от община 
Болярово.

Много ценен и ав-
тентичен експонат бе 
предаден в къщата-
музей „Стефан Кара-
джа”- далекогледна 
тръба притежавана 
от Стефан Караджа 
и използвана от него в битките и 
сраженията.Дарението е на  архи-
тект Стефан Беязов София. Той е 

кръстен на своя дядо, който 
също се казвал Стефан Бея-
зов, също е бил архитект и 
се е познавал със сестрата 
на Стефан Караджа – Търна. 
Арх.Беязов е автор на ски-
цата за изграждане на па-
метник на Стефан Караджа, 
Хаджи Димитър и тяхната 
чета в местността „Канлъде-
ре” край Вишовград, открит 
през 1890 година. През месец 
юли 1904.а  на тържество в 
местността „Канлъдере” е 
присъствала и сестрата на 
Стефан Караджа, поканена и 
доведена лично от арх. Сте-
фан Беязов. В знак на при-
знателност към изградения 

паметник сестрата Търна подарява 
далекогледната тръба на Стефан Ка-
раджа на арх.Беязов. Младият арх.

Беязов получава ценната вещ от сес-
трата на дядо си, на когото е кръстен 
и решава да я предаде на музея в 
родното му място.

 Дарения бяха направени за цър-
ковния храм. Два нови свещника има 
там. Единият е подарък от  кмета  на 
общината  Христо Христов, другият  
е закупен със събрани средства от 
продадени свещи в църквата и с да-
рение от 50.00 лв. направено от Ра-
достина Иванова от с.Стефан Кара-
джово. Емилия Иванова от гр.София 
е изпратила  дарение от три  икони. 
Най-големият църковен дарител за 
храма през 2019 е Радка Тодорова 
Георгиева от Ямбол, също родом от 
с.Стефан Караджово. С нейната бла-
городна кауза тя промени изцяло ин-
териора в храма. Нейната дъщеря д-р 
Ваня Косева също се е присъединила 
в инициативата.

ДАЛЕКОГЛЕДНАТА ТРЪБА НА  
СТЕФАН КАРАДЖА, ДАРЕНА НА МУЗЕЯ

СТРАШНА ХАЛА,  ЮНАК И ОРЕЛ В ПЛАНИНАТА

  Къщата-музей на  Стефан Караджа

  Паметникът на Стефан 
Караджа във Варна

  Паметникът в родното му село



селото със своите черкези, които 
започнали издевателства и грабе-
жи. За да имат време да избягат по 
околните села, селяните поставили 
стража в покрайнините на селото. 
По този повод било докладвано на 
Шефкет паша, който се намирал в 
Сливен, че в Бояджик се готви бунт. 
Така на 17 май 1876 г. той с един 
табор башибозуци отива в Бояджик 
и започва погром над селото.

Голяма част от населението се 
укрива в местната църква, но тя 
била обстрелвана със снаряди, за-

това укрилите се вътре били прину-
дени да излязат. Започва зверското 
им физическо изтребление. Убити 
са десетки мъже, жени и деца. 

В съседното село Болярско са 
скрити около 50 деца на възраст 
от 13 до 17 години, но голяма част 
са издадени и отведени от турците 
в местността Рачерски мост, след 
което преди да ги убият са нака-
рани да играят хорото останало в 
българската история, като „Кърва-
во хоро“. Пашата обявил, че ако му 
изиграят хубаво българско хоро, 

ще ги пощади. 
С надежда да се спа-

сят, младите се съгласи-
ли. Музиката засвирила 
и те заиграли тежко сват-
бено хоро. Със звуците 
на кавала започнало и 
свистенето на ятаганите, 
децата по едно падали 
посечени. Турците не 
позволявали на никое 
да напусне хорото. Така 
последните е трябвало 
да играят върху телата 
на своите братя, сестри 
или приятели... След това 
турските заптиета с пи-

щов доубиват всеки от упор. След 
оттеглянето на турците става ясно, 
че един не бил доубит – ранени-
ят в корема Тодор Вълчев Русев, 
който успял да отхвърли телата 
върху себе си. Той е единственият 
оцелял, който разказва зловещата 
история за Бояджишкото кърваво 
хоро, което е част от историята на 
България по време на петте века 
робство.

Цялото имущество на бояджи-
чени станало плячка на башибозу-

ците. Девойките и жените, които не 
са избити са озлочестени и дадени 
на турски семейства за робини.

Бояджишкото клане е опреде-
лено от историците като трето по 
броя на жертвите след Баташкото 
и Старозагорското и като второ по 
жестокост клане след Баташкото.

Сред убитите е и дядото на вели-
кия българин, изобретил компютъ-
ра – Джон Атанасов. Неговият баща 
по чудо оцелява. Куршумът, убил 
дядото, оставя белег на главата на 
петмесечния Иван, оцелял в пре-
гръдките на бащата си. Той спасява 
детето си с цената на своя живот...

Днес някои продажни безрод-
ници се опитват да омаловажат 
ТУРСКОТО РОБСТВО и дори да 
го обявят за несъществуващо! Под 
диктовката на продали се на Анка-
ра политици, депутати и министри, 
се пренаписват учебниците по ис-
тория и литература и промиват мо-
зъците на нашите деца. „Робство е 
нямало, имало е някакво османско 
присъствие и българинът е живял 
добре и спокойно“??? А една ма-
стита писателка-османистка, аг-
ент-доносник на ДС, се опита да 
ни убеди, че „турският спахия не 
бил чак толкова лош и вреден чо-
век“/!?/…

Всъщност, това целят планове-
те „Йозал“ и доктрината „Дълес“ 
– народ без историческа памет, без 
добро образование, с ниска култу-
ра, народ на слуги и безотечест-
веници… (Тракийско дружество 
„Яни Попов“ – Созопол)
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ТАНЯ ТСИОЛАКИДУ

17 май, още една незабравима 
дата от турското робство в Бълга-
рия, защото само един робовладе-
лец може да се разпорежда така с 
човешките животи, може да убива 
безнаказано и да решава кой ще 
живее, кой ще умре и кой да бъде 
даден на турски семейства за роб 
или робиня.

На този ден се навършват 144 го-
дини от Бояджишкото клане и Кър-
вавото хоро на 50 деца от село Бо-
яджик, Ямболско. Кървавото хоро 
е кулминацията на Бояджишката 
буна. Всичко е опожарено, разру-
шено, разграбено. Според истори-
чески анализи на чужди дипломати 
“никой, който не е видял лично по-
следствията от изгореното село, не 
може да си представи колко страш-
но бедствие го е сполетяло.“

На 11 май 1876 г. хората от Боя-
джик се събират в църковния двор 
да отдадат сърдечните си почести 
пред ликовете на първите сла-
вянски учители и равноапостоли 
светите братя Кирил и Методий. 
По време на празника владеещият 
околните села Едем ага нападнал 

ГЕОРГИ МИТРИНОВ

Сред плеядата революционни деятели 
от Среднородопието свое достойно място 
заема Вълко Райчев Шишманов – Кичукя. 
Навършиха се 145 години от рождението 
му. Роден е през 1875 г. с. Карлуково, Ахъ-
челебийско (дн. Славейно, Смолянско). 
Представител е на рода Шишманови, дал 
най-много революционни дейци от селото. 
Пада се първи братовчед на братята Пею и 
Вълко Иванови Шишманови – изявени ре-
волюционни водачи от Среднородопието. 
Първоначално се занимава с дюлгерство 
– занаят, усвоен по наследство от баща 
му. Работи с карлуковска дюлгерска чета в 
Стара Загора, а по-късно се изявява като 
строителен предприемач в Пловдив, къде-
то имал и собствена къща. По негова ини-
циатива на 17.06.1912 г. в града е основана 
първата в България строително-производи-
телна кооперация. През 1911 г. се оженва 
за една от дъщерите на среднородопския 
възрожденски и революционен деятел от 
с. Карлуково поп Емануил Тодоров Беев. 

От 1900 г. е член на местната рево-
люционна организация, подразделение 
на ВМОРО. На следващата година била 
образувана карлуковска чета, в която се 
включили братята му Стою и Иван. Никола 
Пеев Шишманов бил знаменосец, а Вълко 
Райчев Шишманов – войвода. По внушение 
на Пею Шишманов отслужва военната си 
служба в свободна България. Доброволно 
се записва в 23-ти Шипченски полк в Ка-
занлък. Произведен е в чин подофицер. 
Добива добра военна подготовка, което е 
от голяма важност за по-нататъшната му 
революционна дейност. Както отбелязват 
изследователите, имал влечение към во-
енното дело. За периода от 1900 до 1913 
г. Вълко Райчев Шишманов взема участие 

ВЪЛКО КИЧУКЯ – ОЩЕ ЕДИН РЕВОЛЮЦИОНЕР 
ОТ ШИШМАНОВЦИ

във всички наказателни акции на ор-
ганизацията. В революционната си 
дейност се проявил с организаторски 
качества. В Стара Загора обучавал 
карлуковски младежи занаятчии да 
боравят с оръжие. През 1901–1902 
г. и през 1903 г. провежда обучение 
на четниците и населението от села-
та Карлуково и Петково в района на 
първото село и в по-отдалечени мест-
ности. 

През 1903 г., в навечерието на Илин-
денско-Преображенското въстание е 
изпратен от войводата Пею Шишма-
нов в Стара Загора, Казанлък, Чирпан 
и Пловдив с цел набавяне на оръжие, 
поради липса на такова. На Родопския 
конгрес, състоял се на 6 юни 1903 г. в 
местността Свети Дух край с. Карлуко-
во е избран за войвода на Първи учас-
тък в Ахъчелебийски революционен ра-
йон, обхващащ селата Карлуково, Петково, 
Давидково. Под негово ръководство е най-
многобройната среднородопска чета. През 
есента на същата година Кичукя е част от 
новосформирана чета, която на 1 ноември 
1903 г. напада турската митница в местност-
та Каракулас. След Илинденско-Преобра-
женското въстание оставането му в родното 
село става невъзможно и той се премества 
с две свои по-малки сестри в с. Борово, дн. 
община Лъки, на българска територия.

През периода 1904–1908 г. Вълко Райчев 
Шишманов активно се включва в борбата 
срещу нароилите се чети на самозвани ко-
мити, занимаващи се и с разбойничество, 
като Хвойню, Лакудата и др. За съжаление, 
революционната организация не успява да 
прекрати дейността им. В навечерието на 
Балканската война (1912–1913 г.) Карлуков-
ската доброволческа чета, която наброява 
близо 200 четника, е причислена към Чет-

върта погранична рота на 21-ви Средно-
горски пехотен полк. Пръв помощник на 
войводата Пею Шишманов е братовчед му 
Вълко Райчев Шишманов. 

Четата стига в победния си ход до гр. 
Гюмюрджина, където е разформирована, 
освобождавайки по пътя си села в Смо-
лянско, Ардинско, Маданско, Ксантийско, 
Гюмюрджинско. През злощастната за 
българския народ 1913 г. карлуковци ор-
ганизират отново чета, която да спре на-
хлуващия от изток към Среднородопието 
башибозук. Ръководството на отбраната 
на селата по поречието на р. Малка Арда 
е поверено на Вълко Райчев Шишманов – 
Кичукя. До идването на българска войска 
отбраната се осъществява на широк фронт 
от връх Кокошка над с. Баните, през про-
хода Керез гедик над Стоянов мост, по 
върховете на планинската верига северно 
от с. Върбина, до района южно от селата 

Карлуково и Петково, по билата на Чоарни 
воарх и Студенец. Въпреки малобройност-
та си, четниците се справят с опазването 
на родния край от разорение.

Жизненият път на революционера при-
ключва през Първата световна война. 
Като старши подофицер е мобилизиран 
в 59-ти Одрински полк, разположен на 
фронтовата линия на Кота 1050 при завоя 
на р. Черна в Македония, където се водят 
кръвопролитни боеве. Загива в сражение 
през ноември, 1916 г., когато са едни от 
най-ожесточените съглашенски бомбарди-
ровки и атаки срещу българските позиции. 

Съвременниците и съратниците на Въл-
ко Райчев Шишманов – Кичукя го описват 
като дисциплиниран, енергичен и отдаден 
на борбата за освобождение революцио-
нер. Отбелязват неговото безстрашие и 
твърдост при затягане на дисциплината 
сред четниците и членовете на револю-
ционната организация. Все добродетели, 
които му отреждат достойно място в ре-
довете на революционните дейци, участни-
ци в борбите за освобождение на родния 
край от османско владичество. Показате-
лен е текстът на едно удостоверение, да-
дено му от ръководството на революцион-
ната организация в Среднородопието.

ВМРО – N8/5.2.1904 – Центр. Родопи
Удостоверение
Вътрешната тайна револ. МО организа-

ция от район Централни Родопи (Ахъчеле-
бийско, Скеченско и Гюмюрджинско) дава 
настоящето на Вълко Райчев от с. Карлу-
ково, Ахъчелебийско, Одрински вилает, за 
удостоверение, че той действително е бил 
като четник в нашия район от 5 юни до 4 
ноември същата година и ние, членовете 
на управителния съвет, потвърждаваме за 
неговата честност и акуратност от горната 
дата до м. ноември, докато е бил в Турция.

От Управителното тяло на Район „Цен-
трални Родопи“.

КЪРВАВОТО ХОРО – 
БОЯДЖИШКОТО КЛАНЕ



Във връзка с настъпилата епидемична обстановка в страна-
та и превантивните мерки за борба със заболяването „Корона-
вирус (КОВИД-19)“ и овладяването на епидемията Тракийско 
сдружение „Национална инициатива „Завръщане към корени-
те“ и „По обратния път на дедите ни“ отложи за неопределено 
време провеждането на всички свои инициативи – Национална 
инициатива – среща „Завръщане към корените“ 2020 в Ивайло-
вград, церемониите за награждаване на участниците в Нацио-
налния конкурс за есе, разказ за ученици на тема „Завръщане 
към корените“, Националния пленер за рисунки за ученици на 
тема „Моето родословно дърво“, Националната инициатива „И 
в добро и зло помагали си дедите ни“, Националната инициати-
ва – експедиция „По обратния път на дедите ни“. Допълнително 
ще известим за новите дати за провеждане на инициативите. 

Благодарим Ви, за съпричастността и готовността за участие!
Бъдете здрави и успешни!

Брой 10  29 май 2020 г.
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ПРЕДСТОЯЩО

Елена Мурджева – Поморие ........................3 юни 1942 г.
Василка Вангелова – Свиленград ................3 юни 1958 г.
Цонка Трайкова – Пловдив .........................6 юни 1940 г.
Красимира Иванова – Харманли ................9 юни 1974 г.
Цонка Трифонова – Пловдив ......................9 юни 1940 г.
Кирил Йорданов – Варна .......................... 14 юни 1956 г.
Анка Лаптева – Павликени ....................... 15 юни 1940 г.
проф. Стати Статев – София .................... 19 юни 1955 г.
Иванка Шивачева – Средец ...................... 26 юни 1935 г.
Петър Янев – Бяла ..................................... 23 юни 1943 г.
Ели Водничаров – Асеновград ................. 24 юни 1960 г.
Геновева Божкова – Русе .......................... 25 юни 1967 г.
Мариана Алексова – Пловдив .................. 26 юни 1954 г.
Паунка Славова – Твърдица ..................... 28 юни 1940 г.
Николай Димитров – София .................... 28 юни 1965 г.

Централното ръководство на  
Съюза на тракийските дружества  

в България и редакционната колегия на  
вестник „Тракия“ честитят на рождениците  

на Съюза през месец юни:

Честито!

След дълго боледуване 
ни напусна изпълнител-
ката на „Планино, Стара 
планино“ Христина Люто-
ва. За скръбната вест съ-
общи от Лондон дъщеря ú 
Марияна Павлова.             

ПОЧИНА НАРОДНАТА ПЕВИЦА 
ХРИСТИНА ЛЮТОВА

Здравейте приятели,
Искам чрез страниците на 

вестника да благодаря на всич-
ки тракийци, които гласуваха 
във фейсбук за конкурса за дет-
ска рисунка „С книгите е весе-
ло – историите оживяват!“, орга-
низиран от градска библиотека 
„Пеньо Пенев“ – Димитровград.

Благодарение на вашата без-
резервна подкрепа, шестгодиш-
ната Ния-Софи от Димитровград 
спечели първо място в своята 
възрастова група.

За да не пропусна някого, 
изказвам нашата благодарност 
чрез вестник „Тракия“.

Безкрайно сме щастливи от 
този успех! Много ме радва и 
факта, че това се случва именно 

КЪМ ПОТОМЦИТЕ  
НА ТРАКИЙСКИ  
И МАЛОАЗИЙСКИ 
БЕЖАНЦИ

Регионалният исторически музей отвори врати на 
19 май. Това съобщи неговият директор Даниела Код-
жаманова.

„Ще бъдат спазвани всички противоепидемични 
изисквания, ще се извършва дезинфекция на всеки 
три часа, посетителите ще бъдат помолени да бъдат 
с маски, определили сме ходова линия, така че да не 
се засичат потоците. Ще бъде въведен допуск на не 
повече от трима-четирима посетители в зала, за да 
се спазва социалната дистанция между тях“, обясни 
директорът на музея.

По думите и за времето, когато музеят е бил за-
творен, финансовите загуби се измерват в пъти. „Ако 
собствените ни приходи за миналата година до края 
на май са били в размер на 10 700 лева, то към 13 май 
тази година те са 1100 лева. Над 10 пъти е спада на 
приходи от входни такси и беседи“, коментира Дани-
ела Коджаманова. Това, според нея, означава невъз-
можност за реализация на дейности като издателска 
дейност, затруднения при организацията на временни 
изложби и др. Важното е обаче, че музеите заработи-
ха, подчерта Коджаманова.

В ход  била организацията на едно събитие по 
повод Международния ден на музеите и 24 май. „Иде-
ята ни е да направим едно публично представяне на 
виртуалната разходка из залите на музея и галерия-
та с присъствието на автора на този толкова ценен 
продукт – Иван Атанасов от Пловдив. Всичко това ще 
стане в двора на музея, за да бъдат хората спокойни. 
Датата ще бъде определена допълнително“, разказа 
Даниела Коджаманова.

Тя съобщи още, че от 11 май, когато бе отворен за 
посетители музея на открито Перперикон, е проявен 
изключителен интерес към скалния град на траките. 
По думите й само за събота и неделя първата седми-
ца на паркинга под Перперикон е имало над 50 ав-
томобила, а приходите за тези два дни са 2000 лева.

в навечерието на 24 май и 
нашата дъщеря сама изяви 
желание да се запише в дет-
ския отдел на библиотеката.

Понеже е участвала в 
други тракийски прояви и 
знае за случилото се на 
Илиева нива, в навечерие-
то на деня на тракийското 
дете, от нейно име изразя-
вам изричното и желание 
да посвети тази победа на 
всички онези деца, кои-
то „са загинали отдавна и 
повече няма да рисуват и 
четат книжки“, както сама 
каза тя.

Нека не забравяме този 
ден! Да помним и разказва-
ме история!

С уважение и признател-
ност: Десислава Костова

МУЗЕЯТ В КЪРДЖАЛИ 
ОТВОРИ ВРАТИ

БЛАГОДАРНОСТ

Христина Лю-
това е родена на 
24 май 1940 г. в 
Смолян, надарена 
с богата музикал-
ност, артистич-
ност и забележите-
лен алтов тембър, 

тя е певица със завидно 
гласообразуване и ха-
рактерен стил. Творче-
ската и кариера започва 
на 20 години, тя става 
една от основателките 
на ансамбъл „Родопа“ 

в родният и град, като 
професионална певица 
– солистка. През 1967 
г. е приета в ансамбъл 
„Филип Кутев“, където 
работи една година и 
пак се връща в „Родо-
па“, за да остане там 30 
години. Тя създава уни-
калното по рода си трио 
от контра алти „Родо-
пея“, където пее и ней-
ната дъщеря Марияна. 
Дълго време е солист-
ка и на хор „Големите 

български гласове“ с 
диригент Здравко Ми-
хайлов. В кариерата 
си събрала и запазила  
над 400 песни. От тях в 
Златния фонд на БНР се 
пазят над 20.

Последното желание 
на родопската народна 
певица Христина Люто-
ва е да бъде кремирана 
и прахът ú да разпръс-
нат над Кайнадина в 
Смолян.

Поклон!



сме попаднали на значим 
духовен център, същест-
вувал успоредно с вила 
„Армира“, който е част 
от по-голям комплекс, 
обслужвал региона около 
Адрианопол. Може да се 
каже, че неизвестният до-
сега на науката комплекс 
е бил реалност значител-
но преди римската епоха, 
още по времето на древ-
ните траки. Така че сме 
на път да открием един от 
най-големите и влиятелни 
култови центрове на юго-
изтока“, казва ръководите-
лят на проучването Ивай-
ло Кънев, главен уредник 
в НИМ-София. 

Разкопките на „Калето 
на Хухла“ са започнали 
през 2004 г. и с частични 
прекъсвания продължа-
ват вече 12-ти сезон. Този 
сезон археолозите съсре-
доточиха усилията си в 
южната част на крепостта, 
в терена между откритата 
през 2010 г. улица и кре-
постната стена. 

„През целия 
период на про-
учване ни 
впечатлиха 
две неща 
– под-
ч е р т а в а 
И в а й л о 
К ъ н е в . 
– Първо, 
наличието 
на артефа-
кти, свързани с 
българската сред-
новековна държава от 
времето на цар Симеон. Т. 
е. тук е най-южната точка 
на Балканите, където от-
крихме следи от старобъл-
гарската култура! 

И второ – изключи-
телният аристократизъм, 
който се излъчва от архи-
тектурата, нехарактерен 
за планинските калета. 
Например - улица с кана-
лизация; мощни зидове 
на сграда, измазани с фин 
бял хоросан; цялата кре-
пост е застлана с плочи; 
необичайно множество 
мраморни колони с мра-
морни основи; липса на 
защитни кули и т.н. 

Самият подход до вър-
ха е терасиран и все още 
са запазени следи от голе-
ми сгради по тези тераси. 
Тези наблюдения ни да-
доха основание да пред-
полагаме, че на терена е 
имало значим културен 
период на съществуване 
преди построяването на 
крепостта през IV в. 

В процеса на проучването се 
откроиха една сериозна група па-
метници от II-III в. като, освен 
споменатите мраморни колони, се 
откриха: монети, фрагмент от три-
редов надпис, фрагмент от античен 
релеф, с което се потвърдиха наши-
те съмнения за наличието на антич-
на структура в основата на крепост-
та. Основното предположение бе за 
наличието на антично светилище, 
защото всички архитектурни деко-
рации, напомнящи за езичеството, 
бяха много целенасочено заличени. 
На терена се вижда как умишлено 
е унищожаван споменът за периода 
преди християнството.“ 

До сега в разкопките на обекта, 
който е на последната гънка на Ро-
допите, там където Арда напуска 
планината и поема по равнината 
към Одрин, са регистрирани над 
800 артефакта. Ще изброим по ва-
жните – керамични съдове, пълен 
комплект бронзови теглилки, мо-
нети, маркиращи съществуването 
на крепостта през вековете, вър-
хове на стрели, копия, предмети 
на бита, тежести за станове и ри-
барски мрежи както и шест колек-
тивни монетни находки. Едната от 
тях се състои от над 230 бронзови 
монети, а друга – от златни пред-
реформени монети на император 
Алексий I Комнин. 

Така на практика са установе-
ни основните периоди от 

функционирането 
на крепостта, 

която е съз-
дадена в 

средата на 
IV в. и е 
част от 
веригата 
к р е п о -
сти, ох-

р а н я в а -
ли новата 

римска сто-
лица Констан-

тинопол. Тя играе 
важна роля по пътя през 

Родопите по Арда към Одрин. Ней-
ните функции затихват след 1204 
г., когато кръстоносците превземат 
Константинопол, с което се проме-
ня геополитическата конюктура в 
Югоизточна Европа. До сега проуч-
ванията на обекта се финансираха 
от Министерството на културата и 
от община Ивайловград. Общината 
помагаше и с битовото настанява-
не и устройване на участниците в 
разкопките, защото знае и цени ро-
лята на историческото наследство. 
Но в случая, с новото разкритие 
на крепостта е необходимо силно 
финансово рамо и от държавата, а 
и от спонсори, за да може бързо и 
в пълнота да се разкрие поне част 
от светилищния комплекс, за които 
има податки и от други находки в 
землището на село Хухла. 

Разкриването на култовия ком-
плекс ще предизвика още по-голям 
туристически интерес не само в 
България, но и в Гърция и Турция, 
чиито гранични области някога са 
влизали в района на светилището. 
А граничният контролно-пропус-
кателен пункт за Гърция е само на 
километър от калето на Хухла.

ИВАН БУНКОВ

Значим духо-
вен център, част 
от по-голям култов 
комплекс, който е 
обслужвал региона 
около Адрианопол, 
днешният Одрин, е 
разкрит на терито-
рията на късноан-
тичната и средно-
вековна крепост в 
местността „Балък 
дере“ в землището 
на село Хухла в об-
щина Ивайловград. 
Това съобщиха  ар-
хеолози още в края 
на изключително 
успешното за тях 
лято на 2019 г. По 
време на разкоп-
ките изследова-
телите попаднаха 
на находка, която 
сочи пътя към най-
ранната история на 
крепостта. Наме-
рен е фрагмент от 
надпис на старо-
гръцки език върху 
мраморна колона, 
дарен в светилище-
то. Текстът е раз-
четен от Николай 
Шаранков и гласи: 
„На добър час гос-
подарю А…“. 

Откриването на 
такъв надпис вър-
ху мраморна коло-
на е доказателство 
за това, че светили-
щето е от епохата 
на античността и е 
в най-ранните пла-
стове на крепостта. 
Но този надпис ни 
поставя въпроса, 
който трябва да ре-
шим в проучвания-
та си занапред - на 
кой бог е посве-
тено светилището 
тук? На Асклепий 
или Аполон, на 
които са намерени 
посветителни пло-
чи в околни села? 

Другият въпрос, 
който възниква е 
местно ли е, реги-
онално, или свети-
лище на югоизтока 
е бил този център? 
Знаем, че на мест-
ни не се даряват 
надписи върху ко-
лони. 

„Самата коло-
на и откритите 
археологиче ски 
паметници ни да-
ват основание да 
предполагаме, че 

Брой 10  29 май 2020 г.

Светилище и край Хухла
Голям култов комплекс край ивайловградското 

село, където Арда напуска Родопите


