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„Чувате ли пролятата 
кръв на Илиева нива! Днес 
е денят на детето тракийско, 
днес е денят на тракийската 
задушница...“ – така започ-
на на 6 юни т.г. поетичният 
спектакъл пред мемориал-
ния комплекс в Илиева нива, 
издигнат в памет на над 200 
деца, посечени на това мяс-
то от османската войска 
през 1913 г. Преди  рецита-
ла отец Александър отслу-
жи панихида за упокой на 
душите на загиналите тра-
кийски деца. Националният 
младежки тракийски събор 
„Илиева нива – 2015“ – Ден 
на тракийското дете“ събра 
тракийци от цялата стра-
на за поклон и вричане, но 
той не е обърнат само към 
страшното и гибелно мина-
ло, а  е и израз на  прекло-
нението пред ценността на 
детския живот като символ 
на бъдещето на нацията.
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Бюст-паметник на големия 
български революционер Сте-
фан Караджа бе открит 30 май 
в местността Божурa. Повод 
за това стана 175-та годишни-
на от рождението и 147 години 
от гибелта на Караджата, чии-
то корени по майчина линия 
са от село Факия. Майката му 
Каля е от рода на прочутите 
Бимбелови.

Паметникът е издигнат по 
инициатива на регионален коми-
тет „Стефан Караджа“ с дарение 
от почетния гражданин на Средец 
Ангел Ангелов. Отец Веселин, 
игумен на Голямобуковския мана-
стир отслужи водосвет за откри-
ването на паметния знак. Венци и 

цветя бяха  поднесоха от името на 
Община Средец, ОбС – Средец, 
областния управител на Бургас 
Вълчо Чолаков, Красимир Пре-
мянов – председател на Съюза на 
тракийските дружества в Бълга-
рия, кметът на Община Болярово 
Христо Христов, граждани.

„Нека, където преде 102 
години детският крехък 
живот е прекършен, да по-
ставим най-хубавото цвете 
заради неизживените дет-
ски мечти, заради неизпе-
тите песни, заради онези, 
които се превърнаха в бял 
мрамор.“ – заяви в своето 
слово Диана Овчарова, кмет 
на Община Ивайловград.  
Ваня Кастрева, заместник-
министър на образованието 
и науката подчерта, че този 
скръбен ден на преклоне-
ние се преплитат минало, 
настояще и бъдеще, той е и 
предупреждение и напомни 
думите на Св.Анастасий, 
че единственият отговор на 
омразата е любовта.

Председателят на СТДБ 
Красимир Премянов припом-
ни, че  този ден се превърна 
в традиция, която трябва да 
се съхрани, защото в него се 
прекланяме пред ценността 

на детския живот, прекланя-
ме се пред тъжната и тежка 
бежанска орис, съпътствана 
от кръв и сълзи. „Нашите 
думи са думи на състрада-
ние, на съчувствие и незабра-
ва. Тук сме, защото знаем, че 
народ без памет е народ без 
корени.“ – каза той и подчер-
та, че българският парламент 
трябва да признае и осъди 
геноцида над тракийските 
българи, за да бъде прину-
дена и Турция да го признае 
официално.  Съобщено бе, че 
организаторите са получили 
приветствени адреси от пре-
зидента Росен Плевнелиев и 
премиера Бойко Борисов. 

Тук бяха народният пред-
ставител Делян Добрев, об-
ластният управител Добри 
Беливанов,   членовете  на 
Централното ръководство 
на СТДБ Румяна Вълчева 
– председател на ТД – гр. 
Варна и председател на Тра-

кийския женски съюз, ген. 
Нонка Матова – председател 
на ТД – гр. Пловдив,  зам.-
председателите и  членове 
на ВК на СТДБ  и предсе-
дателите  на тракийските 
дружества Михаил Вълов, 
Яни Янев, Кирил Сарджев,  
Стефан Танев, Димитър 
Шалапатов, Тодор Каваков, 
Милка Спасова, Кирил Ки-
ряков, Маргарит Петров. 
Присъстваха и представите-
ли на Тракийския младежки 
съюз – Десислава Костова  и 
Цанко Атанасов,  както и хи-
ляди тракийци  от тракийски 
дружества от цялата страна.

Паметникът на тракий-
ското дете потъна в цветя и 
венци.  Съборът продължи 
с изпълнения на тракийски 
детски състави на сцената 
на Илиева нива. Венци бяха 
поднесени и на паметника 
на Капитан Петко войвода в 
село Пелевун.

В големия салон на 
БАН на 5 юни бе откри-
та двудневна научна 
конференция на тема 
„Престъпленията против 
човечеството и тяхното 
отражение в ХХI век“, 
посветена на 100-го-
дишнината от геноцида 
над арменците, която 
бе открита със слово на 
председателя на БАН 
акад. Стефан Воденича-
ров. Председателят на 
организационния коми-
тет за конференцията 
акад. Георги Марков 
подчерта, че геноцидът 
е организирана държав-
на политика. Ала гено-
цидът над арменците и 
над тракийските бълга-
ри в Османската импе-
рия остана ненаказан, а 
за престъплението сре-
щу човечеството няма 

УЧЕНИТЕ ЗА ГЕНОЦИДА 
НАД АРМЕНЦИТЕ

ТРАКИЙЦИ ОТ ЦЯЛАТА 
СТРАНА СЕ СЪБРАХА 
НА СВЯТОТО МЯСТО 

ЗА ПОКЛОН И ВРИЧАНЕ

В РИМ И КИЕВ

ПОЧИТ КЪМ  
КАПИТАН ПЕТКО ВОЙВОДА

 Пред бюста паметника на  Капитан Петко войвода на хълма 
Джаниколо в Рим на 2 юни се събраха служителите на българ-
ското посолство, както и българи, живеещи в Рим. Посланик 
Марин Райков произнесе кратко слово за подвига на нашия 
национален герой гарибалдиец и за падналите за свободата на 
България. Поднесени бяха венци и цветя.

 По инициатива на Красимир Минчев – посланикът ни в 
Украйна, и Красимир Премянов председател на СТДБ, на 2 
юни посолството организира поднасяне на цветя и венци на 
паметника на Капитан Петко войвода в Киев. От името на СТДБ 
бе положен венец от Алексей Беленкий – член на Върховния ко-
митет на СТДБ. Паметникът бе открит през м. септември 1911 г. 
по инициатива на СТДБ и Асоциацията на българите в Украйна.

ПОМНИМ КЪРВАВАТА 
ЖЪТВА НА ИЛИЕВА НИВА

ПАМЕТНИК НА  
СТЕФАН КАРАДЖА – 
В СРЕДЕЦ давност. Учените са го 

доказали и признали, 
остава политиците да 
признаят и осъдят.

Иван Гранитски, един 
от организаторите на 
подписката на 100-те 
интелектуалци, учени  
и общественици, уве-
ри, че тази подписка 
ще се поднови и с нея 
ще се настоява парла-
ментът ни да приеме 
декларация с точното 
определение „геноцид“. 
Красимир Премянов, 
председателят на СТДБ, 
който е член на орга-
низационния комитет, 
заяви, че тракийците 
са тук, не само защото 

имат сходна съдба с ар-
менците, а и защото не 
може заради конюнктур-
на политика и търговски 
интереси да се загърбва 
историческата истина, 
не може политиката на 
геноцид да бъде отрече-
на, тъй като не трябва 
да се допуска повече 
това престъпление сре-
щу човечеството. При-
ветствие към участни-
ците в конференцията 
поднесоха посланикът 
на Армения у нас Арсен 
Схоян и Бедрос Халвад-
жан – представител на 
„Хай тад“ в Гърция и за 
Европа.

Първите пленарни 

доклади бяха на проф. 
Агоп Гарабедян и проф. 
Мирослава Кортенска, 
която говори за елеги-
ята „Арменци“ на Яво-
ров. В конференцията 
участваха учени  от СУ 
„Св.Климент Охридски“, 
Югозападния универ-
ситет „Неофит Рилски“, 
Великотърновския уни-
верситет „Св.св Кирил и 
Методий“, Музея за ис-
тория на София,  Етног-
рафския музей на БАН, 
Държавната агенция 
„Архиви“  и др. Откри-
та бе фотоизложба "От 
двете страни на Ара-
рат“, на конференцията 
бе представена книгата 
на тракиеца доц. Делчо 
Балабанов „Депортаци-
ята на арменците“. (За 
нея ще ви разкажем в след-
ващия брой на вестника)
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НАЦИОНАЛЕН  УЧЕНИЧЕСКИ  КОНКУРС
„КАПИТАН ПЕТКО ВОЙВОДА – ЖИВОТ, ПОСВЕТЕН НА СВОБОДАТА“, 

посветен на 170 години от рождението на Капитан Петко Войвода
РЕЗУЛТАТИ
Завърши Националният 

ученически конкурс „Ка-
питан Петко Войвода – жи-
вот, посветена на свобода-
та“ за есе и мултимедийна 
презентазия, организиран 
от Съюза на тракийските 
дружества в България по 
инициатива на Тракийския 
женски съюз и със съдей-
ствието на Тракийския на-
учен институт. В него се 
включиха 74 участници с 
69 разработки от всички 
краища на България. Те 
бяха оценени от  жури в 
състав: д-р Ваня Стоянова 
(председател) и Петя Куде-

ва, Стефка Костова, Тодор 
Коруев, Цветелин Делчев 
(членове).   

Журито присъжда след-
ните НАГРАДИ:

В категория „ЕСЕ“: 
Грамота и парична на-

града от 100 лв. – на Боря-
на Цветанова Богданова, 
ГПЧЕ „Екзарх Йосиф“, 
Разград, с консултанти Ру-
мяна Раденкова Дияна 
Георгиева.

Поощрителни отличия 
(грамоти и книги) – на:   

Боян Дафинов Каме-

нов, ГПЧЕ „Христо Ботев“, 
Кърджали;

Деян Деянов Драганов, 
СОУ „Христо Ботев“, Кар-
нобат; 

Жанет Антонова Кал-
пакчиева, СОУ „Христо 
Ботев“, Карнобат; 

Зорница Александрова 
Георгиева, ГПЧЕ „Екзарх 
Йосиф“, Разград;

Иван Снежанов Най-
денов, ПГ по транспорт, 
Хасково; 

Румяна Радославова 
Йончева, Лесотехническа 
професионална гимназия, 
Берковица. 

В категория „МУЛТИ-
МЕДИЙНА ПРЕЗЕНТА-
ЦИЯ“:

Грамоти и парични на-
гради по 100 лв. на:

Райна Диянова Михай-
лова, ПГИ „Рачо Стоянов“, 
град Дряново, с ръководи-
тел Мария Маркова;

Елиза Петрова и Елиф 
Халибрямова (в съавтор-
ство), СОУ  „П.Р.Славейков“, 
град Кричим, с ръководите-
ли: Ганка Йорданова и Ге-
орги Ангелов.

Поощрителни отличия 
(грамоти и книги) – на:   

Алексия Янева Алек-
сиева, СОУ „Христо Бо-

тев“, Айтос;
Александър Енчев и 

Християна Йорданова, 
СОУ „Хр. Ботев“, Тутракан;

Делчо Георгиев Георги-
ев, Професионална гимна-
зия по транспорт, Хасково; 

Йорданка Стефанова 
Панайотова, Професио-
нална техническа гимна-
зия, Бургас;

Кристина Веселинова 
Крайшникова, ГПЧЕ „Ек-
зарх Йосиф“, Разград;

Станислав Андреев Ка-
ров, Николай Андреев Ка-
ров, Мариян Сребринов 
Чивилиев, ПГЕЕ „Капитан 
Петко войвода“, Кърджали.

Всички участници полу-
чават грамота за участие в 
Националния ученически 
конкурс „Капитан Петко 
Войвода – живот, посвете-
на на свободата“.

С грамоти и материал-
ни награди се отличават и 
научните консултанти на 
наградените сридношкол-
ци, както и преподаватели-
те, подготвили най-много 
участници в конкурса. 

Според обявените ус-
ловия, организаторите на 
конкурса ще се свържат с 
всеки от наградените учас-
тници и отличени препода-
ватели.

Боряна 
Цветанова 
Богданова, 
10 Б клас

ГПЧЕ 
„Екзарх Йосиф“,  
гр. Разград

Научни ръководители:
Румяна Раденкова
Дияна Георгиева
 

„На мен не ми трябва царство, още 
везирство. На мен ми стига царството, 
дето ме тачи народът, гладни и сирома-
си, вдовици с дребни дечица“.

Капитан Петко Войвода
(1844–1900 г.)

В десетилетията след Кримската война 
настъпва подем в развитието на българското 
общество. В бита му навлизат нови порядки, 
съпътстващи бурното развитие на образова-
нието. Успоредно с това се засилват и дейст-
вията на българите за тяхното  политическо 
освобождение. Водеща стратегия в борбата 
срещу поробителите все още е хайдутството. 
По своя обхват то се простира във всички 
български етнически земи: Мизия, Тракия и 
Македония. По своя характер то е стихийно и 
има за цел главно личното отмъщение. Четите 
обикновено са до към 30-50 човека и дейст-
ват главно в районите на родните места на 
хайдутите. Те излизат обикновено на пролет и 
техните акции продължават до края на есента. 
В съзнанието на българския народ те остават 
като народни закрилници и отмъстители. На-
родната памет е запазила имената на редица 
прославени хайдушки водачи като Чавдар вой-
вода, Ангел войвода и други.

Един от най-видните и прославени хайдуш-
ки водачи на чета от последното десетилетие 
преди освобождението е капитан Петко Войво-
да. Роден е на 6 декември 1844 г. в село Доган-
хисар, намиращо се в района на Беломорска 
Тракия. В детските си години учи в родното 
си село. Той има осем братя и сестри.Още от 
малък е научен на трудолюбие, уважение към 
хората и непокорство срещу всяка несправед-
ливост. Отличава се от останалите си приятели 
с високият си ръст и физическата си сила, коя-
то проявява в детските игри. 

Повод за неговото хайдутуване става убий-
ството на брат му Матю и братовчед му Вълчо 
от местни турци. Само на 17 години Петко уби-
ва някои от убийците на брат си и братовчед 

му и това го принуждава да напусне родната 
си къща. Скоро към него се присъединяват 
още млади момчета,търсещи личното отмъще-
ние. През 1861 г. малката чета от  седем хайду-
ти успява на няколко пъти да разбие преслед-
ващите ги потери. С това си спечелва слава и 
уважение сред местното българско население. 
През януари 1863 г. потеря от стотина башибо-
зуци успява да ги обкръжи и след тежък бой 
оцелелите хайдути са заловени. Подложени на 
изтезание те се държат мъжки и не предават 
никого от ятаците си. Цяла година лежат в за-
творите в Галиполи и Солун. При прехвърляне-
то им в затвора в Димотика успяват да избягат 
от конвоиращите ги заптиета. Петко войвода 
сформира нова чета, която води няколко сра-
жения в Беломорието. Особено тежки са 
сраженията при езерото Буругьол, 
Ксантийско, планината Саръкая 
в околностите на град Мароня. 
Но истанската слава Петко 
войвода придобива след по-
бедата му над солунския 
бинбашия Осман ага. 

Славата и бойните 
му подвизи достигат и 
до Гърция. През 1864 г. 
пристига в Атина и слуша 
лекции във Военното учи-
лище. По- късно заминава 
за Италия, където е личен 
гост на легендарния борец 
за обединение на разпокъ-
саната се родина Джузепе 
Гарибалди. Двамата подготвят 
и изпращат на остров Крит чета 
от 220 човека, водена лично от 
Петко Киряков, която взема участие 
в Критското въстание  (1866 – 1869). За про-
явения от него героизъм по време на бойните 
действия му е дадено званието „капитан”. Ка-
питан Петко войвода напуска остров Крит, без 
да се предаде и се установява  за известно 
време в Атина.

Освен с бойния си опит и смелост той се 
отличава и с остър ум и хитрост. Легендарно 
остава неговото пътуване с четата му от гръц-
ката столица до устието на р. Марица. За да 
избегне преследването на османски бойни ко-
раби четниците начело с капитана се преобли-
чат в униформи на османски военни и инспек-
тират гарнизона на остров Митилин. Слизайки 
на тракийския бряг през пролетта на 1869 г. че-
тата на Капитан Петко войвода в продължение 
на две години води сражения с местни турски 
потери, които са разбити. Постигнатите бойни 
успехи предизвикват гнева на местните бейо-
ве, който се излива върху местното българско 
население. Преоблечен като ходжа лично ка-
питанът посещава каймакамина на Енос и го 
заставя да спре безчинствата.

След 1872 г. четата променя своята тактика. 

Тя се оформя като бойна единица със своя 
тилова част разполагаща с ятаци,  шпиони и 
лично счетоводство. Изготвен е устав и печат 
на четата и тя започва да се нарича „Първа 
българска родопска дружина“. През 1873-74 г. 
четата води ожесточени сражения с редовни 
и нередовни части в районите на Дедеагачко, 
Кърджалийско, Гюмюрджинско и Димотика. 
Срещу нея са изпратени 2 000 редовни вой-
ници и е обявена награда от 5 000 лири за 
главата на войводата. На следващата година 
на 11 май четата навлиза в град Мароня и 
изгаря лихварските книги на местния чорбад-
жия Калън Тома, който преди това се е опитал 
да ги отрови, като им изпраща храна. Поради 
разгрома на Априлското въстание през 1876 г. 
четата не води активни бойни действия, за да 

не повлияе негативно върху българско-
то население.

По  време на Руско-турската 
война четата действа активно в 

тила на турската армия в за-
щита на мирното българско 
население. В района на Бе-
ломорска Тракия действат 
редица нередовни военни 
формирования. Дружина-
та достига до 300 души 
разделени на по- малки 
формирования. В края на 
1877 г. четата освобождава 
град Мароня и го държи до 

9 март. Съгласно Сансте-
фанския договор той остава 

в рамките на Османската им-
перия и четата охранява изтег-

лящото се християнско население 
към руската зона. През 1878 г. Капитан 

Петко войвода получава заповед от руско-
то командване да охранява българското на-
селение от набезите на башибозушките чети 
водени от английския майор Сенклер, дейст-
ващ под името Хидает бей. Особено тежки са 
сраженията на 13 април 1878 г. в околностите 
на планината Китка, Димотишко. На 27 същия 
месец четата отблъсква опита на башибозу-
ците да навлязат в село Пелевун. След боя 
на 5 юли водените от майор Сенклер части 
се оттеглят към Кърджалийско, където са раз-
пуснати. До края на 1878 г. четата продължава 
да отбранява района на Средните Родопи и 
Хасковско. В средата на юни 1878 г. след ста-
билизиране на местната власт и разгрома на 
башибозушките формирования четата на Капи-
тан Петко войвода е разпусната. 

След освобождението на България през 
1878 г. Петко Киряков заминава за Русия по 
личната покана на ген. Скобелев. Тук е пред-
ставен на императора Александър II и полу-
чава от него имение в Киевска област и чин 
капитан от руската армия. През 1881 г. Петко 
Киряков продава имението си и се завръща в 

България. Установява се във Варна и сключва 
брак с Рада Кравкова от Казанлък. От първия 
си брак с гъркинята Елена от Енос има син 
и дъщеря. Той е основател и активен деятел 
на Демократическата партия във Варна. По 
време на съединението на България и Сръб-
ско- българската война сформира чета, с коя-
то охранява новата южна граница в района 
на Чепеларе.

Поради твърдите си русофилски убеждения 
през 1891 г. Петко Киряков е арестуван и об-
винен в подготвян атентат срещу тогавашния 
министър председател Стефан Стамболов. В 
продължение на повече от три месеца е за-
творен и изтезаван във варненската тъмница 
„Ичкале“. На следващата година е интерни-
ран в град Трявна. След падането от власт на 
Стефан Стамболов се завръща във Варна. Тук 
прекарва последните години от живота си. На 
12 май 1896 г. по негова инициатива е основа-
но дружество „Странджа“, което си поставя за 
цел да подпомага бежанци от Източна и Бело-
морска Тракия. Капитан Петко Войвода умира 
на 7 февруари 1900 г. Погребан е с почести от 
варненското гражданство.

Цялата революционна дейност на Петко 
Киряков преминава под знака на хайдутство-
то. Тя обаче стои на едно по-високо стъпало 
в сравнение с класическото хайдутство. Са-
мият Капитан Петко осъзнава необходимост-
та от организирано масово съпротивително 
движение срещу вековният поробител. Зато-
ва и черпи опит от Гарибалди и от гръцките 
революционери от о. Крит. Неговата дружина 
се изгражда като военна структура. Основен 
принцип в дейността му на хайдушки водач 
да брани мирното население независимо от 
етническа и религиозна принадлежност. Това 
му спечелва и славата на истински народен 
закрилник.

Историята ражда велики хора, достойни да 
я променят, оставайки за винаги в нея. Капи-
тан Петко Войвода завинаги ще остане в ис-
торията ни като защитник на Родопите, велик 
българин, дал живота си за родината. С не-
говото име се носят легенди и се пеят песни.

Капитан Петко войвода
Петко льо, капитанине
Петко льо, командирине,
(Петко льо, командирине)
яла сай Петко остави
от това пусто хайдутство.
(от това пусто хайдутство)

От това пусто хайдутство
на майка ти сай додяло.
(на майка ти сай додяло)
На майка ти сай додяло
по деня хляба месение.
(по деня хляба месение)

У ноща ризи перанье,
юнашки глави скриванье.
(юнашки глави скриванье)
Петко льо, капитанине,
Петко льо, командирине,

сраженията при езерото Буругьол, 
Ксантийско, планината Саръкая 
в околностите на град Мароня. 
Но истанската слава Петко 
войвода придобива след по-
бедата му над солунския 

-
саната се родина Джузепе 
Гарибалди. Двамата подготвят 
и изпращат на остров Крит чета 
от 220 човека, водена лично от 
Петко Киряков, която взема участие 

не повлияе негативно върху българско
то население.

По  време на Руско-турската 
война четата действа активно в 

тила на турската армия в за
щита на мирното българско 
население. В района на Бе

град Мароня и го държи до 
9 март. Съгласно Сансте

фанския договор той остава 
в рамките на Османската им

перия и четата охранява изтег
лящото се християнско население 

към руската зона. През 1878 г. Капитан 

КАПИТАН ПЕТКО ВОЙВОДА – 
ЖИВОТ, ПОСВЕТЕН НА СВОБОДАТА



всички. Ето някои от темите, които 
той е разработвал: 

• Дали пряката демокрация леку-
ва или убива партиите?

• Системни и антисистемни пар-
тии в Европа – новото разделение

• Три вида очила за ХХІ век и те-
рористичните актове в Париж

• Либерална или социална спра-
ведливост

• Младите хора са отчуждени от 
политиката

• Неолибералната идеологема 
„25 години свободна България“

Тук поместваме с малки съкра-
щения основополагащата  статия 
на проф. Васил Проданов НОВАТА 
СТУДЕНА ВОЙНА И НИЕ В НЕЯ

На 22 май 1949 г. министърът на 
отбраната на САЩ Джеймс Форес-
тал изпада в параноя от началната 
вълна на тогавашната студена война 
и започва да крещи „Руснаците ид-
ват! Те са навсякъде!“, след което 
се хвърля от прозореца и самоуби-
ва. През последните месеци наши 
министри и политици обясняват в 
стила на Форестал, че „Руснаци-
те идват! Те са навсякъде!“.  Даже 
Джон Кери дойде да им каже, че 
ще ги пази, а в специална статия 
във Файнаншъл таймс ни обясни-
ха как да чакаме страшни неща от 
руснаците у нас. Слава богу, мини-
стри не са тръгнали да се хвърлят 
от прозорците, но в общественото 
пространство се появи предвоенна 
психоза. Очакванията за създаване 
на щаб на НАТО в черноморския ни 
регион, повиквателните на запасня-
ци, слуховете за сваляне на по-ру-
софилски фигури от управленски 

позиции на всички нива, за рязко 
увеличени средства за чуждите 
НПО-та в България, за повишена 
активност по вербовка на българ-
ски граждани от чужди централи, 
вече създават атмосфера от рода на 
онази, която тласка Форестал към 
самоубийство.

На 28 януари 2015 г. перестроеч-
ният съветски лидер Горбачов, кой-
то дълги години се тупаше по гър-
дите, че сложил край на студената 
война между САЩ и СССР, заяви: 
„Ако назоваваме нещата с истин-
ските им имена, трябва да кажем, 
че САЩ вече са ни въвлекли в нова 
Студена война, опитват се открито 
да реализирал основната си идея за 
триумфализма. Къде ще ни отведе 
всичко това? Студената война вече 
е обявена. Какво следва? За съжа-
ление не мога да кажа, че Студената 
война няма да се превърне в „горе-
ща“. Боя се, че може да рискуват“. 
Ако перестройката, перестроечното 
мислене и перестроечните илюзии 
са умрели дори в главата на Горба-
чов нещо много важно става.

Справка в Гугъл показва, че тер-
минът „нова студена война“ при-
съства вече в 592 000 сайта в англо-
езичното, в 220 000 – във френското, 
в 190 000 – в руското, в 45 900 – в 
немското и в 110 000 сайта в българ-
ското виртуално пространство и е 
вече в главите и страховете на сто-
тици милиони хора.

Вече живяхме в студена война 
над четири десетилетия от едната 
страна на барикадата. Сега искаме 
увеличен бюджет за отбрана с войн-
ствени пози, от другата страна. Вся-
ка от съставките на старата студена 
война вече ги има като се почне от 
икономическите санкции, ограни-
чаване на внос на високи техноло-
гии и в на оръжие, надпревара във 
въоръжаването, информационна, 
психологическа, хибридна война, 
и се стигне до горещите локални 
сблъсъци в междинни райони като 
Украйна.

Има и множество различия.
• Ако при старата студена война 

светът бе биполярен, сега имаме за-
силваща се мултиполярност и нова 
геополитическа ситуация. Китай, 
който през 80-те години на ХХ в. по-
скоро взаимодействаше със САЩ в 
стратегически съюз, отворил аме-
риканския пазар за китайски стоки, 
сега лавира и се превърна в най-го-

лемия търговски партньор на Ру-
сия, компенсиращ отслабващите ú 
икономически връзки с ЕС и САЩ.

• Ако старата студена война бе 
на две алтернативни социалноико-
номически системи, предлагащи 
различни визии за бъдещето на све-
та, сега тя има по-скоро цивилиза-
ционен характер. Битката е между 
глобализаторите, които искат да 
разбият окончателно национални-
те граници и регулация в полза на 
глобалния пазар срещу етатисти 
и националисти, които искат връ-
щане към ролята на националната 
държава. От тук странната симби-
оза между леви и десни политиче-
ски сили, различни във всяко друго 
отношение, но разчитащи на нацио-
налната държава за решаването на 
своите проблеми. Така Мари Льо 
Пен и Волен Сидеров поздравяват 
искрено Сириза с победата ú в Гър-
ция. Левите етатистки настроени 
избиратели на БСП, отчуждени от 
прегърналите универсалистките ев-
роатлантически ценности свои ли-
дери, гледат със симпатия на това, 
което прави десния етатист Орбан в 
Унгария.

• Ако след старата студена война 
сравнително лесно дойде перестрой-
ката, която успя да наложи предста-
вата, че навлизаме в нов свят без вой-
ни и без противопоставяния, то сега 
тази илюзия в Русия е изчезнала. Те 
се чувстват като при Сталинград и 
сталинградската битка.

• Русия днес е икономически 
по-слаба от СССР и по-уязвима от 
икономическите санкции на Запада, 
който иска чрез цената на нефта и 
срива на рублата да я постави на ко-
лене. Но и САЩ са задлъжнели до 
гуша, не искат повече сами да водят 
горещи войни, а се водят от страте-
гията на Англия от ХІХ „разделяй и 
владей“ и са готови да стимулират 

„прокси войни“, в които други се 
бият вместо тях.

• Ако при старата студена война 
съюзници на СССР бяха комунис-
тическите партии на Запад, сега 
съюзници са европейските нацио-
налистически и консервативни пар-
тии, привлекли голяма част от ра-
ботническата класа, разочарована 
от либерализиралата се социалде-
мократическа левица. Американски 
консервативни политици от Репу-
бликанската партия като Робърт 
Пол Крейгс и Рон Пол говорят като 
русофили, докато политици от БСП 
са обвинявани в русофобство.

България бе включена активно 
в новата студена война при пър-
вия мандат на ГЕРБ, когато бяха 
предприети мерки да се спрат но-
вите енергийни проекти с Русия 
и Борисов се люшкаше от краен 
поддръжник до заклет противник 
на АЕЦ „Белене“. Служебното 
правителство и министър Шалама-
нов направиха следващата крачка 
с „Визия 2020“, а сега се върви и 
по-нататък. България става част от 
новия санитарен кордон, създаван 
около Русия. Чехия и Унгария се 
дърпат от него. Гърция при Сириза 
обяви, че не е съгласна със санк-
циите срещу Русия. Така България 
придобива важност, още повече че 
е разглеждана като слабо звено, за-
ради силните русофилски нагласи 
сред населението и поради това, че 
е единствената православна славян-
ска страна в НАТО.

При старата студена война Бъл-
гария беше от другия фронт. Днес 
е с важна роля в черноморския ре-
гион. Нарастват усилията да бъде 
включена в новата студена война. 
Сравнено с Украйна, която е много 
по-голяма от България, дадените 
през последните 25 години отвън 
средства на човек от населението за 
НПО-та и медии са около два пъти 
повече, което говори за особената 
ú значимост. Вече от ухо на ухо се 
говори за сценарии за предизвиква-
не на провокационен терористичен 
акт, организиран така, че да проме-
ни нагласите към съответни външ-
ни сили и рязко да увеличи вътреш-
ните противоречия. Статията във 
Файнаншъл таймс с предупрежде-
нията по този въпрос е като пушка-
та на Чехов, която предвещава гръм 
в някое от следващите действия

През последните дни разтрево-
жени хора питат: „Война ли идва?“. 
Психозата расте. Някой май ще ска-
ча или ще бъде хвърлен от 16-тия 
етаж като Форестал. Някой минис-
тър? Българската политическа кла-
са? Или българският народ?

Брой  11  12 юни 2015 г.

Някога един забележителен 
български философ олицетворява-
ше тракийския разум в народни и 
световни дела.  Това бе академик 
проф. Димитър Михалчев, бивал 
председател на  Българската ака-
демия на науките, важен посланик 
на България в Чехия, пълномощен 
министър и политически предста-
вител в Москва, участник  в делега-
цията, която сключва  известното 
Московско примирие между прави-
телството на България и страни-
те победителки във Втората све-
товна война.

Днес друг философ  се възвисява 
в нашия свят със същото влияние, 
със  същото  излъчване на тракий-
ския интелект. Това е Васил Про-
данов – професор, доктор на фило-
софските науки, член-кореспондент 
на БАН   преподавател в редица 
висши учебни заведения, лектор в 
чуждестранни университети. Бивал 
е главен секретар на Българското 
философско дружество, директор 
на Института за философски нау-
ки и на Института за философски 
изследвания към БАН. Автор на 
стотици научни публикации, обна-
родвани в България, САЩ, Русия, 
Германия, Франция, Испания, Хо-
ландия, Полша и т.н. Автор на  де-
сетки  книги, сред които „Познание 
и ценности“, „Общество и личност“ 
„Биоетика“, „Личност и политика“, 
„Биосоциални ценности“, „Аксио-
логия на човешкото тяло“, „Насили-
ето в модерната епоха“, „Теория на 
българския преход“, „Социология 
на философията“  и др. Области на 
професионален интерес: социална 
философия и философия на исто-
рията, глобалистика, аксиология, 
етика, биоетика, политическа фило-
софия и политически науки, фило-
софия на икономикса, социология, 
философски проблеми на управле-
нието, футурология, глобални и 
регионални процеси, национална 
сигурност, политическа психология 
и психологически войни.

Именно проф. Васил Проданов е 
понастоящем директор на Тракий-
ски научен институт, възроден от 
него със съзидателна  философска 
енергия.

В общественото пространство 
проф. Васил Проданов през послед-
ните години се налага с проникно-
вените анализи на явления, които 
така или иначе засягат всичко и 

ПРЕДШЕСТВЕНИЦИ И ПРЕДТЕЧИ

Никола Инджов представя съвременни 
радетели на тракийската кауза

ÂÀÑÈË  
ПРОДАНОВ –  
ÌÈÑËÈÒÅËßÒ 
ТРАКИЕЦ



Под звуците на химна на Странджа 
„Ясен месец“  бе открит странджанско-тра-
кийският събор за надпяване и надсвирва-
не „Фолклорен венец – Божура“, който се 
състоя на 30 и 31 май в местността „Бо-
жура“ край  град Средец. Организатори на 
събора са Община Средец, СТДБ, регио-
налният съвет на тракийските дружества 
в гр. Бургас, народно читалище „Пробуда 
– 1897“ и общинският исторически музей 
в гр. Средец. Участниците в събора и гос-
тите бяха приветствани от кмета на града 
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ките. 
Но тракийци не мо-

гат без песен. Те пеят 

На 21 май след пет-
годишно прекъсване се 
възстанови  популярни-
ят и обичан  тракийски 
християнски събор „Спа-
совден“. Той се провеж-
даше под домакинството 
на дружество „Тракия“ 
– Ямбол сред горите на 
Бакаджийските възвише-
ния десет години подред. 
Прекъсването се наложи 
заради трагичното съби-
тие с „рейса-убиец“, ко-
гато през 2009 г. по вре-
ме на събора загинаха 18 
души. Мир на праха им! 
Един от виновниците за 
трагедията – собствени-

кът на автобуса,  въпреки 
че е с влязла в сила при-
съда, още не е зад решет-

в радост и мъка, затуй 
решиха и възродиха по-
знатия и посещаван от 

хората на Югоизточна 
България събор на Бака-
джиците. На откриването 
на събора председателят 
на тракийското друже-
ство в Ямбол Михаил 
Вълов заяви: „Поднася-
ме в дар своите песни и 
танци, чрез тях търсим 
просветление в душите 
си, славим красотата на 
Божествената природа, 
дарила ни с обич към 
ближния и изстрадала 
мъдрост.“ Сливенският 
митрополит Йоаникий 
приветства присъства-
щите с трогателно слово. 
Сърдечно ги поздрави и 

председателят на СТДБ 
Красимир Премянов, за 
което съобщихме в ми-
налия брой на вестника. 
Но сега припомняме от-
ново за събора, тъй като 
организаторите му заслу-
жават поздравление за 
смелостта да възстановят 
традицията и сега събо-
рът се проведе за 11 път. 
В слънчевия майски ден 
15 състава и 7 индиви-
дуални изпълнители ог-
ласиха хайдушкия Бака-
джик с тракийски песни  
и мелодии и изпълниха с 
радост и обич сърцата на 
гостите. 

В Тополовград край манастира 
„Света Троица“ се състоя тради-
ционният народен събор, който се 
организира от Община Тополов-
град, Сливенската митрополия, чи-
талище „Св.Св. Кирил и Методий“ 
– 1894“ и тракийското дружество. 
Наред с фолклорния празник, в 
който се представиха художестве-
ни състави и индивидуални изпъл-
нители, тази година в програмата 
бе включен първият международен 
турнир по борба „Еню Вълчев и Ди-
митър Чифудов“,в който участваха 
състезатели от България, Гърция и 
Турция.  Уредена бе и Алея на ху-
дожниците. 

Гост на събора по покана на ор-
ганизаторите бе председателят на 
СТДБ Красимир Премянов, който 
приветства присъстващите от име-
то на тракийската организация. Той 
бе награден с юбилеен медал от 
кмета на Тополовград.

Света божествена литургия в 
черквата на манастира „Петде-
сятница“ отслужи сливенският мит-
рополит Йоаникий.

В ТОПОЛОВГРАД – 
ФОЛКЛОР И БОРБИ

ТРАКИЙЦИ НЕ МОГАТ БЕЗ ПЕСЕН

БОЖУРА СЪБРА ГЛАСОВЕТЕ 
НА СТРАНДЖА

В ЧЕРВЕНАКОВО ПРАЗНУВАХА 
СВ. КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА

Традиционният събор в село 
Припек (област Кърджали) по по-
вод селищния празник и тази годи-
на събра стотици хора – освен жи-
телите на селото, гости на празника 
бяха дошли и от съседните села и 
махали. Вече години наред съборът 
се утвърди с това, че обединява хо-
рата и се превръща във фактор за 
укрепване на българщината в Ро-
допите. Месеци преди това кипи 
трескава подготовка с  участието 
на много младежи, ученици и дори 
децата от детската градина.

Гости на радостното събитие 
на 23 май бяха  народната пред-

ставителка Цвета Караянчева, об-
ластният управител  Илия Илиев и 
представители на тракийските дру-
жества в областта, които поздрави-
ха жителите на Припек – селище, 
чиито обитатели са единни и в него 
има много млади хора и много деца.

Близо три часа продължи про-
грамата с песни и танци. Явиха се 
12 състава от самото село, в това 
число и от местното тракийско дру-
жество. Активно участие в програ-
мата взеха и съставите на тракийско 
дружество ,,Димитър Маджаров“ 
и читалище ,,Тракия 2009“ от гр. 
Кърджали. 

СТОЯН МАТУШЕВ

На 20 и 21 май, когато се 
честваха Св. Константин и 
Елена и Спасовден, тракийци 
се събраха на площада в Чер-
венаково, Сливенска област, 
за традиционната среща, коя-
то се организира от кметския 
наместник и председателя на 
тракийското дружество в село-
то инж. Петко Стоянов, 
с активното участие на 
секретаря на народното 
читалище „Паисий Хи-
лендарски 1928“ Златка 
Михнева. Бе отбелязан 
и храмовият празник на 
църквата в Червенаково 
„Св. Константин и Елена“ 
с празнична света литур-

По покана на пред-
седателя на църковното 
настоятелство на Бъл-
гарската православна 
община в Истанбул Ва-
сил Лязе и на генерал-
ния консул на България 
в Истанбул Ангел Анге-
лов Представителният 
ансамбъл за народни 
песни и танци „Кинта 
Тракия“ изнесоха в дво-
ра на Българската ек-
зархия два концерта за 
българите, живеещи в 
мегаполиса.

На празничния кок-
тейл, посветен на 24 
май,   в двора на Ек-
зархията се  събраха 
стотици българи. Почув-
ствахме как те като ис-
тински българи живеят 

както с  радостите, така 
и  с  трудностите на 
своите братя и сестри 
от  България.

Прекрасното  майско 
време, пищната зелени-
на  и разкошните  цвет-
ни  алеи в  двора на 
Екзархията, допълваха 
празнично  настроение 
за всички участници в 
тържеството. 

Песните и танците 

от ансамбъла бяха по-
срещнати с бурни ръ-
копляскания, танците 
се редяха един след 
друг все по-вихрени и 
по-спонтанни. В хора-
та накрая се включиха 
и дошлите на празника 
наши сънародници. Най-
емоционални в танците 
бяха Ангел Ангелов и 
очарователната съпруга 
на Васил Лязе – Сийка.

теля на СТДБ Красимир Премянов. На ес-
традата се представиха над 100 певци и ин-

струменталисти от Бургаска област, 
Варна, Благоевград, Котел и София.  
Тази година съборът бе посветен на 
голямата певица Комня Стоянова, 
родена в село Драчево.  Наградата с 
нейното име бе присъдена на 16-го-
дишната певица от Варна Тони То-
дорова. Жури с председател проф. 
Стефан Чапкънов удостои с приза 
„Божура“  Пламена Илиева от Бур-
гас. А специалният приз на кмета на 
Община Средец получиха народни-
те певици Янка Рупкина и Калинка 
Згурова, чийто корени са от Средец. 
Имаше и голям концерт на певеца 

Илия Луков.
инж. Иван Жабов, от бургаския областен 
управител Вълчо Чолаков и от председа-

ПРОЛЕТЕН СЪБОР 
В СЕЛО ПРИПЕК

„КИТНА ТРАКИЯ“ С ДВА 
КОНЦЕРТА В ИСТАНБУЛ

 Женски певчески състав на тракийско дружество – с. Припек

гия. По този повод бе осветен 
курбан и раздаден на миряните 
от селото и на гостите, дошли 
за събора.

Над 100 бяха участниците 
във фолклорните танцови и 
певчески състави, както и ин-
дивидуалните изпълнители.  
Фолклорната програма откриха 
децата от фолклорната група 
„Червеняковче“ при читалище 

„Паисий Хилендарски 1928“. 
След нея се редуваха изпълне-
ния на  „Тракия пее“ при тра-
кийското дружество „Лазар Ма-
джаров“ в Сливен, на детския и 
юношеския състав „Кортенче“ 
от село Кортен, на фолклорна-
та група „Златна праскова“ при 
читалище „Паисий Хилендар-
ски 1928“ – Червенаково и на 
още певци и танцьори от Ям-
болска и Сливенска област.

Кметът на Община Твърдица 
Атанас Атанасов поздрави при-
състващите. Тук бяха и пред-
седателят на дружество „Лазар 

Маджаров“ – Сливен Ки-
рил Киряков, кметове на 
съседните села. Всички 
поздравиха домакините за 
добре организирания съ-
бор, както и за дейността 
на тракийското дружество 
„Капитан Петко войвода“, 
което бе създадено преди 
четири години. 



Печатал е свои творби в поч-
ти всички големи столични 
литературни издания, както 
и във вестници, списания и 
алманаси в цялата страна.

Носител е на наградите: 
„Южна пролет“ (1980), на-

града на Съюза на бъл-
гарските писатели (1987 
г.), национална награда 
„Изворът на Белоногата“ 
(2001г.) Книга на година-
та – 2004 г. за „Песни за 
старо вино“, литератур-
на награда за цялостно 
творчество „Александър 
Паскалев“ (2005), награ-
да за патриотична поезия 
на името на Георги Джа-
гаров (2006), национал-
на литературна награда 
„Пеньо Пенев“, орден 
на Националния съюз на 
Капитан Петко Войвода 
и др. Почетен гражданин 
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Със „Златен век“ – пе-
чат на Симеон Велики, 
грамота и парична награда 
бе отличен поетът Ивайло 
Балабанов от министъра 
на културата. Вежди Ра-
шидов я връчи по време на 
официална церемония 
годишните отличия по 
случай 24 май – Ден на 
българската просвета и 
култура и на славянската 
писменост. Наградени 
бяха творци от различни 
области на изкуствата 
за техния принос в раз-
витието на българската 
култура и духовност.

Ивайло Балабанов е 
роден през 1945 г. в с. 
Хухла, Ивайловградско. 
Завършва гимназията в 
Ивайловград, след което 
работи по изграждане-
то на Кремиковци, язо-

„Неосманизмът – но-
вата геополитическа док-
трина на Република Бълга-
рия“ е нарекъл книгата си  
посланик Любен Петров, 
доктор на философски-
те науки. И названието 
е точно и подходящо за 
жанра – ситуационен ана-
лиз. А за анализа авторът 
се е опирал на  известната 
американска и съветска 
методика, въведена от 
проф. Александър Лилов 
и прилагана в Институ-
та за социални теории  и 
по-късно в Центъра за 
стратегически изследвания. Идеята за този 
анализ се ражда след обсъждането на кни-
гата на сръбския професор Дарко Танаско-
вич „Неосманизмът. Турция се връща на 
Балканите“, което е предизвикало да се из-
работи наша, българска визия за неосмани-
зма. Анализът е направен с разбирането, че 
неосманизмът не следва да бъде повод за 
обтягане на двустранните отношения. Това 
не означава да се оставят без внимание  и 
без реакция намерения и действия, които 
засягат България. „Както Турция не крие 
своите интереси и ги отстоява с полити-
чески, дипломатически и други средства, 
така и България е в правото си за заявява и 
да отстоява  своите национални цели и ин-
тереси. „Бедата не е в това, че Турция има 
своя доктрина по отношение на България. 
Бедата е в това, че България няма своя док-
трина спрямо Турция. – е убеден опитният 
дипломат и изследовател.

Акад. Георги Марков в предговора към 
книгата оценява ситуационния анализ на 
Любен Петров като крайно навременен, 

НЕОСМАНИЗМЪТ И  НЕГОВИТЕ 
КАПАНИ ЗА БЪЛГАРИЯ

необходим и полезен за 
българската външна по-
литика. И още пример 
– как науката помага на 
политиката да намери 
верния път сред множе-
ството възможности в 
международните отноше-
ния. Акад. Георги Марков 
прави тези изводи след 
като  накратко разкрива 
коренната промяна в по-
литиката на Република 
Турция от кемализъм към 
ислямизъм.

Любен Петров в кни-
гата си се спира подроб-

но и задълбочено на  програмния труд на 
Ахмед Давутоглу „Стратегическа дълбо-
чина“, който все още не е познат на бъл-
гарския читател и прави характеристика 
на новия османизъм, не подминава усили-
ята да се възкресяват „златните османски 
векове“, спира се на „Ислямската дъга на 
Балканите“ като плацдарм на неосма-
низма и геополитическата цена на „бъл-
гарската врата“ към Европа за Турция. В 
съзвучие със становищата на „новите ос-
манци“ е твърдението, излизащо от ДПС, 
че Балканската война е зло за Родопите и 
е съпроводена с „етническо прочистване“ 
и „възродителен процес“. Така че неосма-
низмът намира почва и у нас и не можем 
да бъдем безучастни.

Книгата бе представена на 28 май 
т.г. в зала „Александър Лилов“. В раз-
искванията взе участие председателят 
на Тракийския научен институт чл.кор. 
проф. Васил Проданов. Авторът получи 
поздравление и цветя от името на пред-
седателя на СТДБ Красимир Премянов.

На фестивала за ново ев-
ропейско кино „Златната 
липа“ в Стара Загора (30 май- 
3 юни) актьорът Васил Ми-
хайлов пръв мина по черве-
ния килим, той бе специален 
гост. Той посади свое дръв-
че в Алеята на липите и бе  
удостоен с наградата „Златна 
липа“ за цялостен принос в 
киното. В киното и на теа-
тралната сцена Васил Михай-
лов изигра десетки знакови 
роли. В сърцата на поколения  

българи остава неповторим 
като  Капитан Петко войвода 
в едноименния  телевизионен 
сериал. Навярно ролята му 
пасва толкова добре не само 
заради таланта му, но и зара-
ди неговия произход – родът 
му е от бежанско семейство 
от Мараш – Западна Тракия. 
И днес Васил Михайлов под-
крепя тракийското движение 
у нас. Почетен гражданин е 
на родния си град Стара За-
гора.

КНИЖОВНА ПРЕМИЕРА
След премиерата в клуб „Благодатният четвъртък“  но-

вият роман на писателя Никола Инджов, член на Върховния 
комитет на Съюза на тракийските дружества в България,  бе 
представен и в Националния клуб на БСП на ул.„Позитано“ 
20. Сам авторът определя „Душа на друг човек“  като повест-
вование, произлезло с някои главни герои и някой сходни 
сюжети от предишните му романи „Възречени от Манастър“ 
и „По следите на норвежеца“. За новата книга на Инджов 
говори обстойно и аналитично д-р Елена Алекова. Авторът 
получи поздравление и цветя от името на председателя на 
СТДБ Красимир Премянов.

вир „Ивайловград“, „Пътни 
строежи“ и др. Известно 
време работи като програмен 
ръководител на радиовъзел – 
Ивайловград. Дълги години 
живее в Хасково, след което 
се установява в Свиленград. 

на Ивайловград, Кърджали, 
Свиленград и Почетен селя-
нин на родното му с. Хухла. 
Член на СБП. Живее в Сви-
ленград. Автор е на книгите: 
„Да се загледаш в звезда“ 
(1979), „Окова за щурец“ 
(1984), „Парола „Любов“ 
(1988), „Религия“ (1990), 
„Тракийски реквием“ (1997), 
„Избрано“ (1998), „Песни за 
старо вино“ (2003), поетичен 
сборник в два тома/, „Небе-
сен гурбетчия“, сборник. 

---
На 27 май десетки почи-

татели на поезията на Ивай-
ло Балабанов препълниха 
галерия-музей „Класика“ в 
София, за да съпреживеят 
заедно един духовен праз-
ник с великолепната поезия 
на този така обичан поет.

Събитието беше органи-
зирано от Виолета Панайо-

това (управител на галерия-
та) и негови приятели, сред 
които и поетът Хубен Стефа-
нов, член на редколегията на 
вестник „Тракия“. Участни-
ците в срещата с удоволствие 
разгръщаха книгата „Небе-
сен гурбетчия“ с избрани 
стихове на Ивайло Балаба-
нов. Книгата е издание на 
Издателска къща „Родопи“ – 
Кърджали с управител Иван 
Бунков, който издава и реги-
оналния всекидневник „Нов 
живот“. Присъстващите с 
удоволствие си припомни и 
есето на Мина Карагьозова 
„Поетът, който е любов“, в 

което се казва:
„Кой е Ивайло Балаба-

нов – един окован щурец, 
един поет с преправена бяла 
риза, един мъж, останал цял 
живот дете, селянин от Хух-
ла, пръв от своите, загърбил 
хлебните ниви заради пое-
зията, заради една мечта – 
да се освободи от тежките 
окови на битието“. Органи-
заторите подеха подписка 
за включване на творби на 
Ивайло Балабанов в програ-
мата по литература в българ-
ските училища. Това е на-
ложително, тази идея дълго 
зрее в интернет.

  Поетът Хубен Стефанов говори 
за Ивайло Балабанов

  Ивайло Балабанов

„ЗЛАТЕН ВЕК“ ЗА ПОЕТА 
И ВА Й Л О  Б А Л А Б А Н О В

Посланик Любен Петров издаде книга – 
ситуационен анализ  

на новата геополитическа доктрина на Турция

ВАСИЛ МИХАЙЛОВ С „ЗЛАТНА ЛИПА“
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Д-Р ЕЛЕНА АЛЕКОВА

Продължава от миналия  брой

От хуманитарна гледна 
точка участта на тези не-
щастници очевидно трябва 
да бъде обект на състрада-
ние и българите трябваше 
да бъдат в състояние да ги 
третират по друг начин. Аз 
само представям съществу-
ващите факти и бих искала 
да изтъкна, че при дадени-
те обстоятелства някои 
действия, които на пръв по-
глед изглеждат ужасяващи, 
стават обясними. Във всеки 
случай, обвинението тряб-
ва да бъде отправено не 
спрямо българската армия, 
а към лошите медицински 
служби, които изобщо не 
бяха подложени на критика. 
Ако трябва да се говори за 
жестокостта и безчовеч-
ността, които олицетво-
ряват войната – а трябва 
да се има предвид, че тя е 
по същество отрицание на 
всякаква човечност, – то 
тези думи трябва да бъдат 
приложени към нечуваните 
страдания и към пълната 
липса на внимание за храб-
рите български войници. Те 
жертваха живота си за 
своята страна с радостен 
възторг, който е достоен за 
древните стоици. Те умира-
ха в грозни условия, главно 
по причина на недостатъч-
на грижа, на неспособност-
та и на безразличието 
на военно-медицинските 
власти, които с редки из-
ключения показваха пълна 
небрежност към науката 
и към професията, която 
имаха незаслужената чест 
да упражняват. Вината ще 
трябва да се отправи към 
тях. Те трябва да бъдат 
съдени и наказани, за да не 
увековечат в бъдещето ще-
тите, които вече нанесоха 
през тази война.

Европейският печат е 
пълен с описания за „бъл-
гарски жес-токости“, из-
вършени срещу турци, гърци 
и сърби. Странно е да види 
човек такова пристрастно 
единодушие при отправяне 
на обвинения, които е много 
трудно, почти невъзможно, 
да бъдат проверени. През 
време на това, което се 
нарича „Втората война“ – 
т.е. от възобновяването на 

 Владимир Сис

военните действия меж¬ду 
българи и турци до завзема-
нето на Одрин от турците, 
– нито един чужд кореспон-
дент не бе допуснат в по-
деленията на българската 
армия. Единствено нашата 
мисия се движеше заедно с 
предните български части. 
И аз мога да потвърдя, че 
през време на двата месе-
ца, които прекарах в Кара 
юсуф, не само не видях 
нито един случай на обезо-
бразяване на ранени или на 
мъртви, но не съм и чула 
да се говори нещо подобно. 
След обсадата на Одрин 
от българите действител-
но видях турски трупове, 
които лежаха със стотици 
по пътищата и по бойните 
полета. Те бяха ужасни, по-
неже разлагането на тела-
та бе започнало. Те лежаха 
непогребани в продължение 
на няколко дни, понеже ня-
маше достатъчно хора да 
съберат всички мъртъвци, 
а жегата бе неописуема. 
Но никога не съм виждала 
нито един труп, който да 
е бил обезобразен. Видяхме 
десетки ранени турци. Те 
горчиво се оплакваха от ло-
шия начин, по който са тре-
тирани от своите офицери, 
но нито един от тях не каза 
нищо за някакви „български 
жестокости“.

Когато напуснах Одрин, 
видях членовете на една ми-
сия на английския „Червен 
кръст”, които бяха дошли 
да лекуват турски войници 
от холера. Те се оплаква-

ха от липса на подходящи 
помещения, от липса на 
внимание и грижа, но ни-
кой не ми спомена нещо за 
жестокости, извършени от 
българите спрямо турски 
военнопленници. Разбира 
се, съществували са подоб-
ни случаи, но никога не бих 
могла да повярвам, че винов-
ните български войници са 
действали със знанието или 
– както понякога се твърди 
– с насърчаването на свои-
те офицери.

За да обобщя, моето впе-
чатление от пет месеца и 
половина, прекарани сред 
войниците в Пловдив, Ло-
зенград, Свиленград и Кара 
юсуф, е че, тази война беше 
един кръстоносен поход на 
аскети, вдъхновени от фа-
натичен патриотизъм. Ор-
гиите, развратът, „жени-
те“, които са голяма част 
в една война, тук липсваха 
напълно. Нито през дълги-
те дни на обсадата, нито в 
дните на радост от победа-
та не видях пиян войник или 
офицер. Мога да продължа 
още много дълго с това пис-
мо, защото, когато си по-
мисля за миналото, което е 
все още толкова близо и вече 
толкова страшно изличено, 
хиляди случки се връщат 
в паметта ми и всички те 
са осветени от пламъка на 
един патриотизъм, готов 
за всякакво себеотрица-
ние. Но опасявам се да не 
злоупотребя твърде много 
с Вашето търпение. Това, 
което искам да направя, е 

да ви предам свидетелските 
показания на един очевидец, 
който може да каже нещо 
за неточността на някои 
обвинения. Европа е виновна 
в извършването на една го-
ляма несправедливост, като 
покрива с такъв облак от 
грозни престъпления хора, 
които се биха при изключи-
телно трудни условия, кои-
то се биха със стоическо 
геройство, без да роптаят, 
хора, които умираха като 
мъченици, без каквито и да 
са оплаквания, със сърца, 
изпълнени с вяра във вели-
чието и мощта на своята 
родина.

Аз мисля, че познавам 
българите, както добрите, 
така и лошите. Но сега не 
мога да не се поклоня пред 
тях с най-дълбоко уважение 
и с най-горещо възхищение.

Ако мислите, че това, 
което ви пиша, може да 
бъде от някаква полза, мо-
жете да употребите моя-
та информация, както на-
мерите за добре.

Искрено ваша, В. Икс-
кул“3

В предговора към книга-
та си „Критичните дни на 
България. Дневник на воен-
ния кореспондент – 1913 г.“ 
Владимир Сис, чешки жур-
налист, също е отбелязал ин-
формационното затъмнение 
в Европа спрямо България, 
което във времето след Бал-
канските войни се е създава-
ло изкуствено от противни-
ците на българите:

„Известно е, че през вре-

ме на войната със съюзни-
ците България беше отлъ-
чена от света и че не получи 
достъп до форума на Евро-
па, който да изслуша гласо-
вете, преди да наложи своя 
съд над воюващите страни. 
Никой в Европа, следова-
телно и у нас, не знаеше 
какво беше положението по 
това време в София, докато 
Белград  и Атина заливаха 
европейската общност с 
неблагоприятни за България 
известия.“4

* * *
През 1939 г. излиза кни-

гата „Низ ужаса на пламъ-
ците“, която повествува за 
събитията от 1913 г. Авто-
рът ú Никола З. Шумарев е 
от с. Булгаркьой, известно 
с това, че на 7 юли 1913 г. 
турски аскер събира мъжете 
му и ги избива, след което 
го опожарява. Оцелелите 
са отвлечени и отведени в 
Кешан, после – в Галиполи. 
Впоследствие оцелелите 
от оцелелите след новите 
издевателства по пътя (от 
Булгаркьой до Галиполи) 
идват в България. Сред тях 
е и Никола З. Шумарев, бил 
по онова време ученик в чет-
върто отделение. Книгата 
му представлява документа-
лен разказ за случилото се с 
булгаркьойци. В нея неочак-
вано попаднах на покърти-
телен епизод. Докато тур-
ските войници с бежанската 
колона се придвижват към 
Кешан, Бояджийката, една 
от бежанките, вижда млад 

турчин, който крие в шепа 
лицето си, и пита: 

„– Защо, момко, плачеш? 
Когато ний не трябва да 
млъкнем, че всичко изгуби-
хме, а ний самите не знаем 
къде отиваме.

 – Всекиму на ваше мяс-
то биха изсъхнали сълзите, 
бабо. Аз плача, загдето съм 
безсилен и не мога нищо да 
ви помогна. Защо са тия 
войни?... А ако без тях не 
може, то какво сте извър-
шили вий, цивилното насе-
ление, жените и децата, та 
ви подлагат на нечовешки 
страдания?

Бояджийката не отгово-
ри нищо.“5

Никола З. Шумарев би 
могъл да не забележи това. 
А би могъл, дори и да беше 
го забелязал, да го премъл-
чи – предвид преживяното 
лично от него. Но ето, не го 
е премълчал. Постъпката му 
като че напомня пак и пак 
завета на тракийци: „Не за-
бравяйте, но не отмъщавай-
те!“ Не отмъщавайте! Защо-
то възмездието не върви по 
пътищата на човека, а следва 
своите пътища и неотменно 
настига тези, за които е пред-
назначено. В крайна сметка, 
злото само себе си убива... 
Но и не забравяйте! За да 
не ви манипулират отново и 
отново! За да не се повтаря 
никога повече всичко това!
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Елена Алексиева Мурджева – Поморие ....3.VІ.1942 г.
Василка Г. Вангелова – Свиленград ...........3.VІ.1958 г.
Благой Г. Атанасов – Пазарджик ................7.VІ.1960 г.
Кирил Петров Йорданов – Варна ............14.VІ.1956 г.
Таньо Иванов Стайковски – Мадан .........21.VІ.1946 г.
Богдан Иванов Бонев – София ................22.VІ.1949 г.
Петър Николов Янев – Бяла .....................23.VІ.1943 г.
Геновева Петрова Божкова – Русе ......... 25.VІ. 1967 г.
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Регионалният съвет на тракийските дружества 
от област Сливен и ръководството на тракийското 
дружество „Лазар Маджаров“ – Сливен честият рож-
дения ден на кореспондента на вестник „Тракия“ за 
областта Михаил Михайлов  – 16.VІ. 1950 г. и му по-
желават много здраве и все така да работи за тракийци 
и тракийската кауза. Редколегията на вестника се при-
съединява към поздравленията.

Централното ръководство на Съюза на тракийските 
дружества в България и редакцията на вестник  
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ТРАНСГРАНИЧНО 
СЪТРУДНИЧЕСТВО
ДИМИТРИНА СМОЛЕВА

Тази важна за двете съ-
седни балкански страни тема 
бе предмет на поредното съ-
брание на Софийското тра-
кийско дружество на 25 май 
т.г., организирано от студио 
„Тракия“ и клуб „Родопи“. 
Доклад за това сътрудни-
чество в рамките на Евро-
пейския съюз изнесе проф. 
д-р на ик. н. Асен Ковачев – 
известен икономист, работил 
36 години в Икономическия 
институт на БАН. Бил е и 
15 години лектор в УНСС и 
Стопанската академия в Сви-
щов, хоноруван професор 
по бизнес среда и устойчи-
во развитие в НБУ. Почетен 
гражданин на Златоград.

Трансграничното сътруд-
ничество между България 
и Гърция на двустранна ос-
нова датира от 1994 г. След 
2007-а то продължава, вече 
в рамките и с финансовата 
подкрепа на ЕС, с изпълне-
ние на първата седемгодиш-
на програма през периода 
2008–2014 г. Предстои втора 
шестгодишна програма от 

НАЦИОНАЛЕН ТРАКИЙСКИ 
СЪБОР В КЪРДЖАЛИ

Седемнадесетият национален тракийски събор Кър-
джали 2015  ще се състои на 20 юни (събота). Откри-
ването на събора  с концерт на тракийски деца и фол-
клорна програма на състави от региона и страната ще 
стане в 10 ч. в парк „Простор“ в Кърджали (пред дет-
ското влакче). Организатори на тази проява са Съюзът 
на тракийските дружества в България, Регионалният 
съвет на тракийските дружества в област Кърджали, 
тракийското дружество „Димитър Маджаров“ – Кърджа-
ли, Тракийското младежко дружество, Народното чита-
лище „Тракия 2009“ и Община Кърджали. Заповядайте!         

ПРЕДСТОЯЩО

Във връзка с инициативата на Съюза на тракий-
ските дружества в България за възстановяване на 
българския православен храм в Лозенград, се об-
ръщаме с апел към всички тракийци: Ако имате в 
семейните албуми и архиви запазени снимки от 
църквата „Св.Спиридон“ (външния вид и интериора) 
и от другите православни храмове в Лозенград, моля 
изпратете копие от тях в редакцията. Така ще подпо-
могнете работата на архитектите и реставраторите в 
съграждането на храма. 

ТЪРСЕТЕ СНИМКИ 
ОТ ЛОЗЕНГРАДСКАТА 

ЦЪРКВА

АПЕЛ:

БЪЛГАРИЯ–ГЪРЦИЯ

Дни преди 24 май 
тракийското дружество 
„Георги Сапунаров“ и на-
родното читалище „Тракия 
– 2008“ по традиция орга-
низираха и тази година 
среща с бивши учителки 
и учители-тракийски пото-
мци, а така също и с дру-
ги просветни дейци, които  

симпатизират на тракий-
ската кауза.

Приветствия към  учас-
тниците в срещата под-
несоха Кирил Сарджев, 
председател на тракий-
ското дружество и  Иван 
Панайотов – директор на  
областния инспекторат. В 
своите обръщения те по-

сочиха, че макар и бивши 
учители никой от тях не е 
забравен, защото всеки 
е оставил трайна следа 
след себе, а тази следа  
са стотиците техни учени-
ци, които си спомнят за 
тях с добро.                            

Изненада за всички  бе  
литературната програма, 

подготвена от учителката  
Генка Канева, съвместно 
с  децата от кръжока по 
художествено слово при  
Младежкия център в Ха-
сково с ръководител Нели 
Арнаудова.

Всички участници в 
срещата получиха по бу-
кетче с цветя. 

2015 до 2020 г. Основната 
ú цел е да осигури коопе-
рирането на двете страни 
за реализация на съвместни 
проекти в техните гранични 
райони – части  от Северна 
Гърция и Южна България. 
От наша страна това са об-
ластите Благоевград, Смо-
лян, Кърджали и Хасково, 
от гръцка – районите на Со-

е транспортна инфраструк-
тура, действат 6 ГКПП-а. 
Работят редица промишлени  
предприятия, цехове за ус-
луги,  курортни комплекси, 
бази за спорт и туризъм. Ре-
гионът според  проф.Асен 
Ковачев има  голям иконо-
мически потенциал, но със-
тавляващите го области се 
смятат засега за изостанали 
в стопанско отношение. До-
минира аграрно-индустри-
алната заетост, но в послед-
но време индустрията се 
измества от услугите.

В новата програма спо-
ред оратора е необходимо 
да се стимулира развитието 
на модерно селско стопан-
ство и реиндустриализаци-
ята. Основен приоритет на 
бъдещите проекти трябва 
да бъде осигуряването на  
широка заетост, особено за 
младото поколение. Има 
възможност за откриване 
на 2 нови ГКПП-а. Изгодно 
би било създаването на бал-
неоложки комплекси с ми-
нералните води от Термес. 
Финансовият ресурс на про-
грамата е 130 млн. евро, в 
т.ч. за транспорт – 17 на сто,  
последствия от климатич-
ните промени – 26 на сто, 
заетост – 18%, борба с бед-
ността – 6 %, обясни проф. 
Ковачев.

Въпроси, мнения и пред-
ложения по програмата из-
казаха Николай Димитров, 
Папани Козарева, Величко 
Пачилов, Искра Маринкова.

лун, Серес, Драма, Кавала, 
Ксанти и о.Тасос. Това е  об-
ширен район със значителни 
природни ресурси – гори, 
плажове (400  км краймор-
ска ивица), земеделски земи, 
4 реки със стопанско значе-
ние  (Струма, Места, Арда 
и Марица) За реките има 9 
двустранни спогодби, ва-
лидни до 2024 г. Изградена 

НА УЧИТЕЛЯ –  
С ЛЮБОВ 

 Проф. Асен Ковачев
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ИНТЕРВЮ НА  
КЪДРИНКА КЪДРИНОВА

- Ген. Бояджиев, вижда ли 
се през призмата на вашия 
разузнавачески опит изход 
от сегашната конфронтация, 
в която е затънал светът?

- Има само един цивили-
зован изход – диалог. Това го 
казват трезви умове и на Запад, 
и в Русия. Бих се позовал на ав-
торитети като Бжежински или 
Кисинджър. Затова оставам 
оптимист. Може да има още на-
прежения и съперничества, но 
до война никой няма интерес 
да се стига. В един момент ще 
се завие към диалог. (Само час 
след разговора с ген. Бояджи-
ев от Сочи, където руският 
президент Владимир Путин 
се срещна с американския дър-
жавен секретар Джон Кери, 
дойде новината за завърналия 
се диалогичен тон в отноше-
нията САЩ-Русия – б.а.) 

Що се отнася до разузна-
ването, то често погрешно се 
схваща като професия, насоче-
на главно срещу чужда сила, 
срещу противника. Всъщност 
разунаването има задача да 
работи за това светът да става 
по-сигурен, да няма война, да 
се избегне всеобщо унищоже-
ние. Затова моите 30 години 
в българското разузнаване 
не само не ме смущават, а ме 
карат да се чувствам горд. 
Аз съм на „ти“ с шефове на 
ЦРУ, на френското, руското, 
хърватското, немското и дру-
ги разузнавания. Всички ние 
разбираме, че общото ни бъ-
деще е общият знаменател на 
нашите интереси. Лично аз 
вярвам, че и разузнаванията 
като институция ще доприна-
сят да избегнем гореща война, 
да не позволим и връщане към 
студена война, да търсим об-
щото, което ни обединява. Да 
напомня – съветското разузна-
ване навремето беше против 
нахлуването на СССР в Афга-
нистан, а американското беше 
против инвазията на САЩ в 
Ирак. Но политиците често се 
водят от други интереси и не 
слушат разузнаванията си. 

- Как да се държи Бълга-
рия в тази световна каша?

- Големият проблем на Бъл-
гария са лидерите. Няма ги. 
Лидер е този, който поставя 
над всичко суверена, народа, 
дал му властта. А при наши-

България е

те ръководители това стои 
някъде доста назад. На първо 
място е обслужването на чуж-
ди интереси, после идват пар-
тийните и личните интереси, 
а националните са чак след 
това. А войната е на граница-
та ни. В Македония започват 
събития, които уж утихват, но 
всъщност ескалират. Украйна 
също не е толкова далеч. А 
България с цивилизационния 
си избор е превърната във 
фронтова държава. Няма как 
руският генерален щаб да не 
насочи ракети към българска 
територия след като тук се 
появяват чужди войски и на-
товски командни центрове. 
На равнище администрация и 
правителство Русия не гледа 
на България като на дружеска 
държава. Слава богу, че ру-
ският народ на човешко рав-
нище все още ни приема като 
славяни и братя по кръв, но 
ако продължаваме както досе-
га, това няма да остане вечно. 

- Вие скоро бяхте в Русия?
- Бях там по повод 70-го-

дишнината от победата във 
войната срещу хитлерофа-
шизма. Гостувахме с жена ми 
в третия по големина руски 
град – Екатеринбург, Урал, във 
връзка с излизането на руски 
на книгата ми за разузнавача 
на ХХ век Ким Филби. Позна-
вах Ким Филби през послед-
ните 15 г. на живота му. Той 
почина на 11 май 1988. Пет 
пъти е посещавал България. 
Ние със съпругата ми сме му 
били на гости в Москва. Ин-
тересното е, че Ким Филби е 
роден на 1 януари 1912 г. в 9 
ч. сутринта в Индия. А на 1 
януари 1912 г. в 6 ч. сутринта 
в България е родена майка ми. 
Имаме 3 часови пояса ралика 
с Индия. Тоест Ким Филби 
и майка ми се оказаха пълни 
астрални близнаци. Когато 
той научи това, се сближи и 
със семейството ми – с роди-
телите ми, с децата ми. Затова 
книгата ми, чието първо изда-
ние излезе през 2012 г., е пос-
ветена на 100-годишнината и 
на Ким Филби, и на майка ми. 
Там, разбира се, е отразена 
дейността му като разузнавач, 
но основният акцент е върху 
връзката му с България. 

- Само представянето на 
книгата ли бе причината да 
се озовете в Екатеринбург?

- Не само. По същото вре-

ме правителството на Свер-
дловска област, чийто център 
е Екатеринбург, организира 
международна конференция за 
70-годишнината от победата. 
На една от сесиите беше пред-
ставена книгата ми, а на друга 
изнесох доклад за българските 
антифашисти с принос за ве-
ликата победа, за които малко 
се знае и у нас. В доклада ми 
става дума например за ген. 
Константин Лукаш, който ни-
кога не е хранил симпатии към 
комунизма, а след 9 септември 
1944-а е съден от народен съд 
и като шеф на генералния щаб 
на царската армия е осъден на 
смърт и разстрелян. Едва през 
1996 г. руснаците се сещат да 
кажат, че той им е помагал през 
войната. И тогава  Върховни-
ят съд у нас го реабилитира 
и отменя смъртната присъда. 
Или генерал Никифор Ники-
форов, шеф на военния съд 
в Царство България, който е 
закърмен с русофилство и ан-
тифашизъм. Псевдонимът му в 
руското разузнаване е Журин. 
Той гарантира пред руския 
резидент в София, че в Бъл-
гария никой държавник или 
военачалник няма да се реши 
да изпрати български войници 
на Източния фронт – много 
важна информация за Москва. 
В доклада разказвам и за още 
един българин, известен с ог-
ромния си принос за спасяване 
на българските евреи – софий-
ски митрополит Стефан, кой-
то също работи за съветското 
разузнаване. Той е имал един 
пакард с пропуск за свободно 
движение навсякъде и има слу-
чаи, когато радистът на руската 
резидентура с радиостанцията 

си е предавал от този пакард 
без немските пеленгатори да 
могат да го засекат. 

България няма защо да се 
срамува от онзи период, защо-
то, въпреки че отначало е била 
съюзничка на Германия, във 
втората фаза на войната дава 
в битката с хитлеризма 30 000 
свои свидни жертви. Те с жи-
вота си спасяват родината ни 
от тежки санкции и репарации.

- Предизвикаха ли интерес 
тези изнесени от вас факти?

- Да. И то не само сред ру-
ските ми домакини. На конфе-
ренцията след мен се изказа и 
ръководителят на китайската 
делегация Чжоу Ли, първи 
зам.-зав. международния отдел 
на ЦК на ККП, чийто ранг е 
еквивалент на външен минис-
тър. Той много се заинтересува 
от разказаното от мен за ген. 
Иван Винаров, който от януари 
1926 г. до февруари 1929 г. като 
представител на съветското 
разузнаване е бил съветник в 
екипа на Мао Цзе Дун в китай-
ската народноосвободителна 
армия.  Чжоу Ли съобщи пред 
конференцията, че в китай-
ската делегация начело с пре-
зидента за 9 май на Червения 
площад в Москва са вкючени 
и 9-мата все още живи китай-
ци, сражавали се през войната 
заедно с Червената армия. За-
боля ме като българин, че ми-
лиарден Китай отдава почит 
на тези свои 9-ма ветерани, а 
една малка България, която е 
дала 30 000 жертви, не съумя 
да покаже уважението си, към 
българите, участвали в послед-
ната фаза на войната. У нас не 
бе припомнено, че на Парада 
на победата на Червения пло-

щад през 1945 г. един-
ствената дефилирала 
чужда войска е водена 
от българския генерал 
Владимир Стойчев. 
Мен не ме вълнува дали 
сега президентът ще 
се появи в Москва или 
не. България я нямаше 
на юбилейния парад и 
това е болното. Как не 
можа нашата държава 
да отчете факта, че има 
нещо, което ни различа-
ва от другите...

- Руснаците питаха 
ли ви за това?

- Открито ми зада-
ваха най-различни въ-
проси. Например – как 
така Чехия, Словакия 
или Унгария, които на-
времето създаваха най-
големи проблеми на 
СССР, сега водят доста 
умерена политика, а 

пък ние, българите, които уж 
бяхме най-верните, братята с 
обща кръв, обслужваме чуж-
ди интереси, потъпквайки 
собствените си, националните, 
отказвайки се от подписани 
взаимоизгодни проекти. Или 
– защо чешкият президент 
може да скастри американския 
посланик, а българският пре-
зидент посреща някакъв аме-
рикански чиновник далеч под 
ранга му, изпънат пред него на 
паважа. В 63-о училище в Ека-
теринбург участвах в  интерес-
на дискусия на тема защо днес 
се изкривява историята на 
Великата отечествена война. 
Мултимедия показаваше па-
метници на съветски войници 
– разрушени в Украйна, стана-
ли обект на вандалски актове 
в Прибалтика и... боядисания 
паметник на Съветската армия 
в София. Става едно деветок-
ласниче и пита: защо Иван, 
обикновения руски войник, 
който не е бил воден от импер-
ски амбиции, а просто се е бил 
с фашистите и е дошъл при 
вас да ви помогне, са го боя-
дисали като супергерой? Тези 
войници никога не са били 
супергерои, те са обикновени 
хора. Къде е логиката, пита 
момчето. 

- На връщане сте минали 
и през Москва. Там как беше?

- В Москва нямах органи-
зирани срещи, искахме с жена 
ми да се видим с Руфина Ива-
новна, съпругата на Ким Фил-
би, която и досега ни гостува 
в София всяка година. Но ми 
се обадиха от руската Асоциа-
ция на ветераните от външното 
разузнаване (АВВР) и настояха 
за среща. Трябва да уточня, че 

още в първото излязло у нас 
издание на книгата ми за Ким 
Филби изрично бях посочил, 
че ако някой реши да я издаде 
на руски или на английски, аз 
се отказвам от хонорар и бих 
искал издателят да преведе 
сумата на съответната местна 
асоциация на ветераните от 
разузнаването. Именно така 
стана с руското издание. И ето, 
че в АВВР се развълнували – от 
15 г. никой не им правил даре-
ния, пък сега  изведнъж отня-
къде някакъв българин дава 
хонорара си. Така че пожелаха 
да ми връчат грамота за принос 
в работата с ветераните. Приех. 
Но изникна и друго. Първият 
зам.-председател на парламен-
тарната фракция на управлява-
щата партия „Единна Русия“ в 
Държавната дума Франц Ада-
мович ме покани като основен 
гост на среща на ветерани, сту-
денти и ученици, организирана 
в сградата на Думата до Черве-
ния площад Там ми хрумна и 
нещо, което веднага предложих 
на Франц Адамович – защо 
в Москва да не се появи една 
Стена на почитта към антифа-
шисти от други страни, допри-
несли за разгрома на нацизма? 
Например, Кембриджката пе-
торка, Червеният оркестър, Ри-
хард Зорге, включително бъл-
гарите, за които разказах в моя 
доклад в Екатеринбург. Франц 
Адамович ме прегърна и каза: 
„Вие давате чудесна идея“. И 
разпореди предложението да 
се оформи, съгласува и внесе в 
Думата. 

- Дали наистина ще стане?
-  По всичко личи, че да. 

Франц Адамович подари на 
мен и жена ми специални 
ръчни часовници с емблемата 
на Думата. Аз пък му връчих 
икона на светите братя Кирил 
и Методий. А Асоциацията на 
ветераните от външното разуз-
наване ме удостои с уникал-
ния медал „Ветеран на студе-
ната война“ – аз съм първият 
българин, който го получава. 
Най-неочакваният  ми пода-
рък нарисуваната картина по 
портрета ми с Ким Филби от 
книгата.

- Тоест официалната бъл-
гарска политика не е проме-
нила личното отношение на 
руснаците към вас? 

-  Признавам си, тръгнах 
с вътрешна боязън. Именно 
заради ниското ниво на меж-
дудържавните ни отношения 
днес. Смятах, че неминуемо 
ще срещна хлад. Но нищо 
такова не се случи, дори на-
против, както виждате. (сп.
„Тема“ –  със съкращения)

фронтова
държава

Ген. Тодор Бояджиев:
Ген. Тодор Бояджиев има 30-годишна кариера в българ-

ското разузнаване. Автор е на седем книги, разкриващи уни-
кални факти от тази сфера. Най-новата – „Тайните опера-
ции, които промениха света“, излезе в началото на 2015 г.

Роден е на 10 октомври 1939 г. Завършва гимназия в Бургас 
и радиоинженерство в МЕИ-София. От 1963 г. работи в МВР 
– в Научно-техническото разузнаване (до 1978 г.) и  във външ-
нополитическото разузнаване (до 1990 г.). Има два мандата 
в САЩ. Осем години е зам.- началник на Първо главно упра-
вление, отговарящ за информационно-аналитичното направ-
ление. Главен секретар на МВР от 1990 до 1992 г. Генерал от 
1990 г. Депутат в 7-то Велико народно събрание и в 39-то На-
родно събрание. През 1993 г. основава Български евроантлан-
тически разузнавателен форум. От 1990 г. е зам.-председател 
на Съюза на тракийските дружества в България.

С „тракийската тема“ ген. Бояджиев ни посреща и в 
дома си в  София. „Ние сме от малкото формации, които не 
се разцепиха и продължиха с облика си като гражданска па-
триотична организация,“ подчертава домакинът, припом-
няйки и мотото на вестника на тракийските дружества: 
„Не забравяйте, но не отмъщавайте!“. Разказва с гордост и 
за дядо си, който е бил един от ръководителите на Преобра-
женското въстание и се е срещал с Гоце Делчев. 

А когато прехвърляме разговора на „тихия фронт“, ген. 
Бояджиев подсеща за шеговитото мото, измислено от него 
за Българския евроатлантически форум: „Разузнавачи от 
всички страни, съединявайте се“. Черпи ни и с „тематични“ 
бонбони, на чиято кутия пише: „Пресбюро на службата за 
външно разузнаване на Руската федерация“.


