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По време на прекроя-
ването на границите и ет-
ническото прочистване на 
Балканите, свързано с ут-
върждаването на национал-
ните държави на мястото 
на Османската империя, 
към българската държава 
тръгват безкрайните бе-
жански потоци. На това 
най-травматично и героич-
но събитие, разгърнало се 
от Балканската война 
насам, е посветена 
Книга тринадесета от 
Известия на Тракий-
ския научен институт, 
издание на СТДБ и 
Института. В тома са 
събрани 32 доклада 
от две научни конфе-
ренции, организирани 
от ТНИ и Съюза през 
2013 г., в чийто център 
стои темата за  разоре-
нието на тракийските 
българи. Първата от 
тях е „100 години от 
Одринската епопея и 
100 години от разоре-
нието на тракийските 
българи“, провела се 
в Централния военен клуб 
на 26 март 2013 г. Втората 
конференция е „100 години 
от разорението на тракий-
ските българи“, състояла се 
в Кърджали на 12 октомври 
2013 г.. Тя бе организирана 
от ТНИ, СТДБ, тракийско-
то дружество „Димитър 
Маджаров“ в Кърджали  с 
активното участие на   ДА 
„Архиви“ и Регионалния 
исторически музей в Кър-
джали и бе съпроводена от 
изложба „Не забравяй, но не 
отмъщавай!“ 

Във въведението „Дис-
курсът и паметта на стана-
лото с тракийските бълга-
ри“ проф. Васил Проданов 
пише: „Станалото с тра-
кийските българи е исто-
рическа травма за огромно 

количество хора, имаща 
транспоколенски характер 
– предава се от поколение 
на поколение вътре в съот-
ветна общност. Историче-
ската травма има характер 
на комулативна емоционал-
на рана през целия живот и 
от поколение на поколение, 
свързана с загубата на жи-
вот, земя и важни аспекти на 
културата. Такава масирана  

групова травма минава през 
много поколения. Тя се ин-
тернализира в личния живот 
на отделните индивиди.“ 
По-нататък проф. Васил 
Проданов изтъкна два ком-
понента на историческата 
травма като колективен фе-
номен на тракийските бъл-
гари. Първият е синдромът 
на „бащината къща“ или на 
„изтръгналост от корените“, 
а вторият е мъченичеството, 
ужасите, страданията на ге-
ноцида. Ученият е убеден, 
че битките за паметта няма 
да отслабват, напротив ще 
се засилват и в това е ги-
гантската отговорност на 
СТДБ да води тази битка, да 
спаси и продължи паметта.

Книгата е в четири части. 
Първата е озаглавена „Бал-

В Бургас се проведе XIX тракийски фолклорен 
събор „Памет за Тракия“, организиран от тракийско 
дружество „Екзарх Антим I“, с подкрепата на Общи-
на Бургас. В него участваха над 700 изпълнители, а 
многобройната публика, имаше възможността да се 
наслади на прекрасните изпълнения на разнообразни 
тракийски песни.

Съборът бе открит от председателя на бургаското 
тракийско дружество – Тодор Ангелов и г-жа Йордан-
ка Бенова-Ананиева – зам. кмет по култура и обра-
зование в Община Бургас. Те приветстваха всички 
присъстващи и пожелаха успех на участниците в кон-
курсната програма. 

Авторитетно жури оценяваше изпълненията на 
тракийските песни. Тази година в надпреварата се 
включиха и много млади любители на българския 
фолклор, сред които и Мария Стойчева – само на 5 
години, но вече отлична изпълнителка. Тя спечели и 
първо място в своята възрастова група. Сред награ-
дените колективи са фолклорна група „Шарена кит-
ка“ – гр. Бургас, битова група „Дъбравка“ – с. Извор 
и много други. Носителят на приз „Георги Павлов“ е 
Ралица Бинева. Един ден се оказа малко време за 
всички желаещи да се изявят на сцената. До къс-
но продължи конкурсната програма, в която имаше 
участници от целия бургаски регион.

Организаторите на мероприятието се надяват 
всички да са останали доволни и благодарят за ока-
заната подкрепа на Община Бургас.

XIX  ÒÐÀÊÈÉÑÊÈ 
ÔÎËÊËÎÐÅÍ ÑÚÁÎÐ
„ÏÀÌÅÒ ÇÀ ÒÐÀÊÈß” 

Â ÁÓÐÃÀÑ

Излезе Книга тринадесета 
на Известия на 

Тракийския научен институт

На 22 юни новоизбраното Централ-
но ръководство на СТДБ проведе пър-
вото си заседание. Бе формирана коми-
сия за изготвяне на проектобюджета на 
Съюза за 2017 година, както и Съвет за 
противодействие на политиката на не-
оосманизъм и произтичащите от това 
тенденции на ислямизация на населе-
нието в смесените райони.

Членовете на Централното ръковод-
ство приеха информацията на Опера-

тивния щаб за организирането и про-
веждането на Националното тракийско 
шествие в София на 16.04.2016 г., и дадо-
ха висока оценка на събитието. Бяха при-
ети решения за актуализиране на броя на 
членовете на организацията, за изпълне-
ние на Устава на СТДБ и за активизиране 
на регионалните съвети на съюза.

Централното ръководство взе реше-
ние за награждаване на заслужили дей-
ци на тракийското движение.   

ЗАСЕДАНИЕ НА ЦЕНТРАЛНОТО 
РЪКОВОДСТВО НА СТДБ
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Начо Халачев с новата си книга

„СТРАНДЖАНСКИ 
КОРЕНИ“

ÁÈÒÊÀÒÀ ÇÀ ÏÀÌÅÒÒÀ 
ÍßÌÀ ÄÀ ÎÒÑËÀÁÂÀ…

канската война, Одринската 
епопея и тракийските бълга-
ри“. В нея проф. д.и.н. Свет-
лозар Елдъров разказва за 
българите в обсадения Од-
рин, доц. Димитър Зафиров 
разглежда политико-воен-
ните аспекти на Балканска-
та война, а доц. д-р Георги 
Митринов се спира на съд-
бата на българското христи-
янско население в Източна 

Тракия. Интересни ас-
пекти на общата тема 
за войната и нейното 
отражение върху съд-
бата на тракийските 
българи разглеждат 
доц. д-р Лизбет Любе-
нова, д-р Елена Але-
кова, н.с. Емилия-Бо-
ряна Славкова, Светла 
Караянева, Иванка 
Ангелова, Петрония 
Карамитрева и Петър 
Ходулов. Втората част 
от книгата „Българите 
от Западна Тракия“ за-
почва с доклада на д-р 
Ваня Стоянова „Бълга-
рите от Западна Тракия 
след  Първата световна 

война“. Доц. д-р Румен Ка-
раганев разсъждава върху 
бежанските предопределе-
ния на българина от Тракия. 
Таня Марева припомня за 
събитията в с. Караачкьой, 
Гюмвюрджинско. В тази 
глава са и докладите на Явор 
Саръев, Гергани Димитрова 
и Димитър Шалапатов.

Третата глава „Спорът 
бежанци или изселници, 
разорение, изселване или ге-
ноцид и проблемът за обез-
щетението на тракийските 
българи“ съдържа разработ-
ки от проф. Делчо Порязов,  
д-р Боряна Бужашка, Папа-
ни Козарова, Калина Пеева, 
Ангел Попов, Георги Илиев 
и Милко Бояджиев. Четвър-
тата част на тома е с наслов 
„Тракийци в България“ и 

започва с обобщителна тема 
„Преселниците на Тракия – 
роля и принос в развитието 
на народонаселението на 
България“ от доц. д-р Ге-
новева Михова и проф. д-р 
Пенка Найденова. Тук са 
изследванията на Василка 
Ташкова (за тракийските 
бежанци в Крумовградска 
околия), на Вълчо Златанов 
(в Ивайловградска околия), 
доц. д-р Георги Граматиков 
(за стопанския живот на 
бежанците в Ортакьойско), 
Даниела Бурулянова (за тра-
кийските бежанци в Източ-
ните Родопи), д-р Красими-
ра Узунова (за бежанците в 
Хасковско), Анка Атанасова 
(за гимназия „Д-р Петър 
Берон“ – наследник на Од-
ринската мъжка гимназия), 
проф. д.и.н. Светлозар Ел-
дъров (за българите-като-
лици) и Петра Мечева (за 
Мара Михайлова).

В края ще припомним 
един цитат от встъпителни-
те думи на съставителите 
проф. д.ф.н. Васил Прода-
нов и д-р Ваня Стоянова, 
съставителите на сборника: 
„Историята на тракийци ни 
е направила такива, каквито 
сме. И затова ние продъл-
жаваме не само да си спом-
няме, но и да я изследваме, 
спорим, обичаме. Искаме 
да я разберем по-добре, да 
получим справедливост за 
историческите неправди, 
случили се в нея, да разбе-
рем и себе си.“

Тракия. Интересни ас-
пекти на общата тема 
за войната и нейното 
отражение върху съд-
бата на тракийските 
българи разглеждат 
доц. д-р Лизбет Любе-
нова, д-р Елена Але-
кова, н.с. Емилия-Бо-
ряна Славкова, Светла 
Караянева, Иванка 
Ангелова, Петрония 
Карамитрева и Петър 
Ходулов. Втората част 
от книгата „Българите 
от Западна Тракия“ за-
почва с доклада на д-р 
Ваня Стоянова „Бълга-
рите от Западна Тракия 
след  Първата световна 
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КРАЙ МАНАСТИРА 
„СВЕТА ТРОИЦА“ 
В ТОПОЛОВГРАД

ÐÎÑÈÖÀ ÄÅËÅÂÀ Ñ ÃÎËßÌÀÒÀ ÍÀÃÐÀÄÀ 
â êîíêóðñà „Ñ ïåñíèòå íà Íåäÿëêà Êåðàíîâà”

КРАСИМИРА АТАНАСОВА

Още на 18 юни народният събор 
край историческия манастир „Све-
та Троица“ в Тополовград старти-
ра с около 20 автентични групи и 
индивидуални изпълнители от об-
щината. Над 100 бяха те вече на 19 
юни. Публиката  през целия ден на-

За 18 път тракийски 
събор в Кърджали

Великата народна певица Не-
дялка Керанова сякаш изля пе-
сента си с дъжда от небето преди 

началото на Втория национален 
конкурс „С песните на Недялка 
Керанова“, който се проведе в 

участници, каза председателят на 
журито Георги Андреев.

Наградата за най-млад изпъл-
нител получи 9-годишната Деляна 
Манева от село Садово, Пловдив-
ско. Наградата за най-възрастен 
изпълнител получи Рисана Кавръ-
кова..

Конкурсът 
„С песните на 
Недялка Ке-
ранова“ се ор-
ганизира от 
община Мине-
рални бани, а 
основните цели 
са отдаване на 
заслужена по-
чит и призна-
телност към го-
лямата народна 

община Минерални бани. Роси-
ца Делева е носител на Голямата 
награда – плакет на кмета на об-
щина Минерални бани Мюмюн 
Искендер. На миналогодишното 
първо издание на конкурса ние 
обещахме това да стане традиция 
в община Минерални бани и вие 
виждате, че то вече е факт, каза 
кметът.

Хубен Хубенов от село Въгла-
рово спечели Специалната награ-
да на „Музикален свят“ ЕООД – 
Пловдив, безплатен звукозапис и 
разпространение на аудио и видео 
продукция.

 Опитахме се да оценим по дос-
тойнство всичко онова, което бе 
представено, а то беше наистина 
на изключително високо равнище, 
затова искам да поздравя всички 

певица Недялка Керанова, която 
е родена в село Татарево, община 
Минерални бани. Популяризи-
ране, опазване и съхраняване на 
песенното ú творчество, част от 
съкровищницата на българската 
фолклорна култура.

В Кърджали Осемнадесети-
ят национален тракийски събор 
„Кърджали 2016“, който бе посве-
тен на 120 г. от организираното 
тракийско движение в България 
се откри на 25. юни т.г. с химна 
на Тракия „Ясен месец веч из-
грява“. В него се включиха над 
300 участници и гости с 80 из-
пълнения на сцената от състави 
и индивидуални изпълнители от 
регион Кърджали – Кърджали, 
Момчилград, Крумовград, Кирко-
во, Аврен, Малък Девесил, Деве-
силово, Черничево и от страна-
та- Пловдив, Асеновград, Сопот, 
Новаково, Царацово, Обручище 
Старозагорско и др. Съборът 
стартира с детските изпълне-
ния на ансамблите „Звездица“ и 
„Тракийче“ от читалище „Тракия 

блюдаваше изпълнения на песни, 
танци, свирни и пресъздаване на 
обичаи. Смесеният хор  за автен-
тичен фолклор „Тракийски звуци“ 
при тракийско дружество „Дими-
тър Маджаров“ и народно читали-
ще „Тракия – 2009“ – Кърджали 
още в началото обра овациите с 
изпълнението на песните „Димяно, 

Димянчице ле“ и „Зададоха се цър-
ни татари“. „Силно впечатлени“ 
беше изразът от журито и публика-
та, както за смесения хор, така и за 
солистите Цветана Маринова, Ди-
митър Вълков, Албена Каралиева и 
Христо Недев. Журито бе ръково-
дено от проф. д-р по музикално и 
танцово изкуство Николай Ников, 

то реши да даде най-голямата на-
града -специалния приз на кмета на 
Община Тополовград „за съхраня-
ване на българския фолклор и от-
лично изпълнение на участниците“ 
на тракийско дружество „Димитър 
Маджаров“ и читалище „Тракия – 
2009“ – Кърджали с художествен 
ръководител Дончо Дойчев.Трудно 
се оказа за журито да оцени кое е 
по-добро – изпълнението на смесе-
ния хор при тракийско дружество 
„Д. Маджаров“ или на мъжката 
група за автентичен фолклор при 

читалище „Тракия – 2009“, коя-
то изпълни китка народни песни: 
„Момече бяло, църнооко“, „Марко 
му писмо дошло“ и „Пазарих се, 
мале ле“ и в крайна сметка подели 
наградата и на двата състава.

Във всички категории за съста-
ви и индивидуални изпълнители в 
двете възрастови групи – до 25 и 
над 25-годишна възраст бяха отре-
дени награди.

Съборът има двувековна исто-
рия и беше масово посетен от учас-
тници от цялата страна.

2009“ и на децата от Момчил-
град и Аврен. Гости на събора 
бяха народната представителка 
Цвета Караянчева и областният 
управител на област Кърджали 
Илия Илиев. Поздравителни ад-
реси бяха получени от министъ-
ра на културата Вежди Рашидов 
и министъра на туризма Николи-

на Ангелкова.
Ръководствата на тракийското 

дружество „Д. Маджаров“ и тра-
кийското младежко дружество 
подготвиха изложба по случай 
120-годишнината от началото на 
организираното тракийско дви-
жение в България и на тракий-
ското движение в Кърджали.

Бележка на редакцията: Всички национални тракийски събори 
преминават под егидата на Съюза на тракийските дружества в 
България, те са включени в План-програмата на Съюза, както и 
съборът в Кърджали. Но тракийското дружество в Кърджали го 
огласява без участието на СТДБ, вече втора година председателят 
и членовете на Централното ръководство не получават покани. 
Кърджалийското дружество се стреми към завоюването на някак-
ва криворазбрана независимост, която прилича повече на опит за 
отцепничество. Въпреки това в.„Тракия“ съобщава за събора от 
уважение към труда и таланта на тракийците, участвали в него.

 Смесеният хор  за автентичен фолк-
лор „Тракийски звуци“ при тракийско 
дружество „Димитър Маджаров“

 Мъжката група за автентичен фолклор при народно 
читалище „Тракия-2009“ – Кърджали
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КИРИЛ МОМЧИЛОВ

Тази година, на 8 април, 
непримиримият странджан-
ски борец Продан Гарджев 
щеше да навърши 80 годи-
ни. А си отиде тих и кротък 
от този свят на 5 юли 2003 
година – издъхнал, както си 
седял пред телевизора...

Споменът за него ме връ-
ща в началото на петдесетте 
години на миналия век, ко-
гато като ученик в Средец-
ката гимназия бях свидетел 
на първите му тренировки и 
първите победи.

„Често са ме питали кое 
ме накара да стана борец? 
– обичаше да разказва Про-
дан. – Веднъж на едни сел-
ски борби, срещу моя брат 
Симеон излезе всеизвестният 
Петър Стоянов – Боздугана. 
Той надви бате ми. Това ме 
ядоса много, даже ме озлоби. 
И се зарекох: „Ах, нека само 
да порасна. Ще му го върна 
на Боздугана“ След две-три 
години аз вече се почувствах 
като борец, на околийските 
състезания победих всички, а 
на събора във Факия излязох 
срещу Боздугана и го надвих. 
Казах му, че това е отмъще-
ние за победата му над бате 
ми Симеон.“

В далечната 1954 г. русо-
косото селянче от Росеново 
стана републикански юно-
шески шампион в турнира 
на ДСО „Урожай“ и до 1962 
г. не загуби нито една среща 
на сътезания у нас и в чуж-
бина. Знаете ли какво озна-
чаваше съкратеното сложно 
название ДСО – Доброволна 
спортна организация, една 
забравена днес организация 
за юношите и младежите от 
селата на България. Тази ор-
ганизация превърна борбата 
в Средецка околия в масов 

берски и Петър Димитров от 
Средец…

Още като малки овчарчета 
те започваха да се борят по 
„зелените поляни“ и прашни-
те мегдани по време на пана-
ири и сборове в Странджа. За 
първите тренировки в Сре-
дец председателят на физ-
културното дружество Дойно 
Червенков бе изкопал един 
ров, момчетата го напълниха 
със слама, покриха го с бре-
зент и започнаха да мерят 
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народен спорт, от нейните 
редици израснаха десетки 
борци, между които не ще 
бъдат забравени имената на 
световните, олимпийски, ев-
ропейски, балкански и репу-
бликански шампиони: Крали 
и Стоян Бимбелов от  Факия, 
Иван Шавов от Горно Ябъл-
ково, Петко Дерменджиев и 
Ангел Гарджев от Росеново, 
Янчо Патриков от Светлина, 
Дончо Жеков и Иван Гинов 
от Момина църква, Петьо За-

80 години от рождението 
на легендарния борец Продан Гарджев

силите си върху „тепиха“… 
После наеха мъжгъловия 
плевник и вечер на мъждука-
щата светлина от две крушки 
продължиха да тренират. За 
треньор и дума не можеше да 
става – сам Дойно Червенков 
се събличаше да опита сили-
те си с тях и  да им покаже 
хватката… Наставляваше ги 
и учителят ни по физкултура 
Стоян Попов.

Пътят на Продан Гарджев 
започна от поляните край Ро-
сеново, мина през плевнята 
в Средец, състезава се като 
войник от ЦСКА... и стигна 
триумфално до световния 
тепих. Два пъти стана све-
товен шампион (1963 – Со-
фия, 1966 – Толедо, САЩ); 

веднъж – олимпийски шам-
пион (1964 – Токио); брон-
зов медалист от световното 
първенство през 1965 г. в 
Манчестър – Англия, брон-
зов медалист от европейско-
то първенство през 1967 г. и 
сребърен медалист през 1968 
г. Спортист на годината за 
1963 и 1966 г. – седем пъти 
републикански шампион по 
свободна борба!… 

Онези, които са го наблю-
давали по време на състеза-
ния, още разказват легенди 
за неотразимите му хватки и 
особено за неговия „специа-
литет“ – вътрешната сарма, 
която влезе в учебниците 
по борба. В алманаха „Сво-
бодната борба в България“ 

(2001) известният борец и 
треньор Кирил Петков – 
Хари, пише за Продан Гар-
джев (Продан се сътезаваше 
в категория до 87 кг): „Спо-
лучливо атакуваше съперни-
ците си с хващане на краката 
и сваляне. В партер неотра-
зимо прилагаше „вътреш-
на сарма“ и „вълчи капан“, 
с които хватки постигаше 
победи с туш. При атаки на 
съперниците успешно кон-
трираше с „кълбо“.

Днес в центъра на Средец 
признателните земляци му 
издигнаха бронзов паметник, 
откриха просторна спортна 
зала по борба, в която растат 
достойни негови следовници, 
чеда на Странджа планина.

 Тримата ни олимпийски шампиони от Токио - Боян Радев, 
Продан Гарджев и Еньо Вълчев, слизат на българска земя

 Много от съперниците на Продан Гарджев долепяха раменете си на тепиха, 
след като бяха заклещвани от смъртоносния захват на юначния странджанец

 Пред паметника на прославения борец в гр. Средец

 Поредният златен медал е на гърдите на Продан Гарджев



да се хванат харамиите.
Когато стигнахме до Ки-

речлика, спряхме да почи-
нем. Сутринта имаше малко 
мъгла, та не знаехме къде 
точно е границата. Пък и от 
думите на бейчето се уверих-
ме, че ще получим откупа и 
то без да се намесва войска-
та. Останахме обаче излъга-
ни. Часовоят Татул съобщи, 
че на 300-400 метра настъп-
ва войска във верига, може 
би 2 000 души. Приближиха 
се на 200 метра, оградиха 
мястото, гдето бяхме и с див 
рев се нахвърлиха върху нас. 
Изваждаме бейчето да даде 
знак с бяла кърпа да не стре-
лят, но те продължиха стрел-
бата и го удариха в главата. 

градината и сега 
е моментът да го 
хванем. Надвечер 
се спряхме  до градината и 
Георги Фотев пръв извика 
„Теслим!“ /Предай се!/. Вър-
захме го и отведохме в по-
сока на Киречлик Хаскьой /
Сладун/ с вързани очи. То 
много се уплаши, но след 
като позна Г. Фотев се успо-
кои и само предложи да не го 
водим далеч, понеже баща 
му имал много пари и ще 
плати колкото му поискаме. 
Написа писмото, даде го на 
човек да го занесе на баща 
му в Одрин. Може би стари-
ят бей щеше да склони на от-
купа, че нали Нури бе еднич-
кият му син. Когато обаче 
научил, валията Ариф паша 
вдигнал целия военен корпус 
да претърси околността, за 

КОСТА ЛЬОНДЕВ

Съвсем естествено Слави 
Мерджанов тръгва по пътя 
на революцията. Фигурата 
му се откроява във всички 
бележити моменти на маке-
доно-одринското освободи-
телно движение. С другарите 
си Йордан Йорданов и Кон-
стантин Кирков прегръщат 
идеята, че трябва чрез голе-
ми атентати да се разклатят 
основите на турската импе-
рия, като се привлече внима-
нието на велики-
те сили. 

През 1900 
година, предста-
вяйки се за Васил 
Стоянов – инже-
нер, той заедно с 
другарите си  Со-
колов и  Манджу-
ков пристигат  в  
Цариград. Целта 
им е да убият са-
мия султан Абдул 
Хамид II. Разби-
райки, че това е невъзможно, 
те се насочват към взривява-
нето на отоманската банка, 
в която са събрани основно 
европейските капитали в 
Турция. За няколко месеца е 
прокопан тунел под банката, 
но точно когато трябва да го 
заредят с динамит, са разкри-
ти и арестувани. От турския 
затвор ги спасява намесата на 
българския търговски пред-
ставител Иван Гешов.

Завърнал се в София Мер-
джанов е в ежедневен контакт 
с активистите на ВМРО. Ра-
боти се върху организирането 
на чета, която да влезе в Тур-
ция, за да търси средства за 
организацията. На 4 юни 1901 
година в Турция влизат 10 
души: Слави Мерджанов, Пе-
тър Соколов, Георги Фотев, 
Христо Хаджиилиев, Иван 
Котков, Бедрос (Бедо) Сирем-
джиян, Андон от Трапезунд, 
Татул от Малгара, Оник То-
росиян и Ованес Таракджиян. 
Към тях е трябвало да се при-
съедини и свиленградчанинът 
Александър Кипров, но той 
не успява да се завърне навре-
ме от Швейцария.

За развоя на събитията 
ще си послужа с разказа на 
самия Мерджанов, направен 
пред съкилийника му Нико-
ла Василев. Последният го 
запазва и предава в архива 
на ВМРО.

Ето какво разказва Слави  
Мерджанов:

„Понеже трябваше да 
осигурим голяма сума за 
подкрепа на организацията, 
решихме да отвлечем един 
голям богаташ – Дертли бей, 
притежател на три чифлика в 
Одринско или неговия един-
ствен син – Нури бей. Главен 
устроител беше Георги Фо-
тев, понеже познаваше мно-
го добре чифлика, защото е 
бил там слуга като малък. 
В деня, в който решихме да 
хванем бея, Георги Фотев 
съобщи, че е пристигнал од-
ринският валия Ариф паша 
– да се поразхлади и похапне 
от дините на бея. Дошъл, но 
не стоял много. Фотев дойде 
да ни каже, че валията си е 
тръгнал, а бейчето е само в 
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спират. Патроните свърши-
ха. Хванахме се за револве-
рите и в тоя захлас, при тая 
умора и дим… не помним, 
къде ни отведоха.“

Слави Мерджанов, Хрис-
то Хаджиилиев, Оник и 
Бедрос са отведени в одрин-
ския затвор. Военен съд ос-
ъжда четиримата на смърт 
чрез обесване. За трагичната 
участ на героите разказва 
нашият съгражданин Анас-
тас Ст. Разбойников, тогава 
ученик в българската одрин-
ска гимназия „Д-р Петър Бе-
рон“.

„Ние, учениците от гим-
назията, чакахме с болка 
всеки ден трагичния край на 
Слави Мерджанов, Христо 
Хаджиилиев, Бедрос и Оник. 
Учителят ми по турски език 
Васил Шанов ми съобщи, че 
на 27 ноември 1901 година 
присъдата ще бъде изпъл-
нена. На четири различни 
места са издигнати бесилки. 
На тази до Султан Селим 
джамия доведоха Слави Мер-
джанов. Той – блед, мургав, 
слаб. Прав пред бесилката, 
гологлав, с разрошени коси. 
Мерджанов говори. Качен е 
на столова подложка, та се 
вижда от всички. Говори на 
български: „Не съм разбой-
ник, крадец, убиец, за какъв-
то ме представят. Аз съм бъл-
гарски революционер. Боря 
се за свободата на поробения 
български народ. Нека тия, 
които идват след мен, да до-
вършат делото. Да живее сво-
бодата на поробените братя!“ 
В този момент палачът метна 
въжето. Мерджанов увисна. 
Той бе труп. Тълпата, сред 
която и мнозина турци, ос-
тана потресена. И на другите 

три места екзе-
куциите бяха изпълнени до 
обяд.“

Прислужникът в панси-
она на гимназията бай Ге-
орги Долапчиев и колегата 
му Григор Попмихайлов 
погребват Слави Мерджанов 
и Христо Хаджиилиев в гро-
бищата на махала Киришха-
ната, отнесени до там с бок-
лукчийска количка. 

Арменската църковна 
община погребва Бедрос и 
Оник.

Изминаха 115 години от 
подвига на героите, загина-
ли под знамето на ВМРО за 
свободата на България. До 
преди две десетилетия всяка 
година в местността „Ка-
мъните“ край Сладун /б.р. 
– лобното място на 6-мата 
загинали в битката/ се про-
веждаше тракийски събор. 
Имаше народни борби, тър-
жествена заря, речи припом-
няха историческото събитие. 
Така почитахме героите, за-
гинали за нашата свобода.

За общ срам паметникът 
и лобното място на героите 
днес са потънали в бурени и 
постепенно паметта за геро-
изма на предците ни бледнее 
поколение след поколение.  

Иначе в Свиленград 
си имаме тракийско дру-
жество, имаме си ВМРО, 
имаме си историческо дру-
жество и всякакви патрио-
тични клубове.

За наша жалост и срам, ня-
маме си само 10-тина истин-
ски патриоти, та да почистят 
поне лобното място на четата 
на Слави Мерджанов!

Снимките са предоста-
вени от Общинска библио-

тека – Свиленград

140 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА СЛАВИ МЕРДЖАНОВ

Обляно в кръв то 
падна пред нас и 
издъхна. 

Часът на раз-
платата настъпи. 
Георги Фотев и 
Соколов първи 
откриха огън. За-
ехме здрави по-
зиции зад камъ-
ните. Соколов 
още при първия 
изстрел пова-
ли командира, 
който беше на 
кон. Войската 

вика, псува, но ние спокой-
но стреляме на месо. Пова-
ляме над 20 души, но вой-
ската приижда. Пръв падна 
Иван Котков. Соколов зае 
мястото му и продължи 
стрелбата. Свършил патро-
ните, той скокна от скалата 
и ведно с Фотев се хвърли 
в атака. Падат ранени и 
пак се изправят. Хващат се 
гуша за гуша с войниците, 
но други ги пробождат с щи-
кове.

Останахме 5 души. Татул 
и Ованес отбиват атаките от 
западната страна. Бедрос, 
Христо Хаджиилиев и аз 
правим същото от юг. В раз-
гара на борбата Ованес пада, 
а Татул дойде при нас. Вико-
вете „Теслим! Теслим!“ не 

градината и сега 
е моментът да го 
хванем. Надвечер 

Обляно в кръв то 
падна пред нас и 
издъхна. 

платата настъпи. 
Георги Фотев и 
Соколов първи 
откриха огън. За-

вика, псува, но ние спокой-

Слави Мерджанов е роден на 
16.VII.1876 г. в град Карнобат. В семей-
ството на бедни, но патриотично на-
строени родители, които давали мило 
и драго, за да изучат най-малкия си син. 
Той учи гимназия в Русе и после изкарва 
военната си служба в Бургас. Още като 
ученик влиза в Македоно-одринското 
революционно движение. През 1897 го-
дина заминава да следва в Женева, къде-
то се увлича по руския анархизъм. 

спират. Патроните свърши- три места екзе-

Обляно в кръв то 
падна пред нас и 

Часът на раз-
платата настъпи. 
Георги Фотев и 
Соколов първи 
откриха огън. За-
ехме здрави по-
зиции зад камъ-
ните. Соколов 
още при първия 
изстрел пова-
ли командира, 
който беше на 
кон. Войската 

вика, псува, но ние спокой-
но стреляме на месо. Пова-
ляме над 20 души, но вой-
ската приижда. Пръв падна 
Иван Котков. Соколов зае 
мястото му и продължи 

ните, той скокна от скалата 
и ведно с Фотев се хвърли 

 Бедрос (Бедо) Серимджиян. Български революционер, обесен в Одрин през 1901 г.

 Петър Соколов и Светослав Мерджанов. 
Фотография от сп. Илюстрация Илинден

рия, като се привлече внима-

 Коста Льондев

„ÍÅÊÀ ÒÈß, ÊÎÈÒÎ ÈÄÂÀÒ ÑËÅÄ 
ÌÅÍ, ÄÀ ÄÎÂÚÐØÀÒ ÄÅËÎÒÎ“



тен водоизточник със 
свещен статут от пред-
християнската епоха) 
на св. Константин. То 
е недалеч от селото, в 
букова горичка и под 
тежък капак пази све-
щена вода. Ако посег-
неш на нея в друг ден, 
тежко ти, очаква те 
мъка и страдание, пре-
дупреждават старци. 
След това идва редът 

на курбана. Той е нарочен 
за нестинарите. Те обаче от 
няколко дни са „болни“, не 
им е до кусване дори. Чувст-
ваш ги като в треска, като че 
не са на себе си, в някакъв 
друг свят. Състоянието им 
се поддържа и от музиката 
– в деня на светците се сви-
рят само три мелодии и то 
само в „конака“, на аязмото 
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вят поклон пред иконите, 
като че ли искат да поемат 
от чудодейната им сила. За 
реда съблюдава питропът, 
той е като протоколчик на 
церемонията и е духовно 
обвързан с обреда.   
Изнасят иконите от хра-
ма и три млади неженени 
момчета (така повелява 
обредът) ги понасят към 
църквата „Св. св. Кон-
стантин и Елена“. Вече 
до църквата, шествието 
оставя музиката вън и се 
започва обличането на ико-
ните със свещените пурпур-
но-червени ризи. Платното, 
окичено с пискюли, аленее, 
всеки иска да го пипне или 
поне да го зърне – то също 
носи от силата на светците. 
Тук всяка риза се прикажда 
и след малко шествието се 
отправя към аязмото (осве-

и край жаравата. Някъде в 
следобедните часове се пали 
и големият огън в двора на 
училището – да има време 
да изгори, да стане жара-
ва. Той също си иска май-
стора... Жаравата е готова. 
Жегата обаче е нетърпима и 
е изтласкала хората по-на-
далече. Писва отново гайда. 
Питропът води нестинарите. 
Подават им икона. Те я целу-
ват един след друг. Първата 

нестинарка я взема и 
с нея напред нагазва в 
жеравата... Същото пра-
веше и бай Митро със 
синовете си. Той не бе 
религиозен, но и трябва 
ли да търсим в нестинар-
ството връзка с религия-
та, с църквата!? Така или 
иначе, и около тях трима-
та преди танца се чувст-
ваше напрежение, човек 
усещаше нещо нереално. 
Изпадаха в транс, излъч-
ваха хлад и отсъствие. 
Когато прекосяваха огъня, 
пригласяха си с възгласи. 
Нестинари... Старци и сега 
казват, че танцът в огъня 
бил типично странджан-

ски. Защото го изпълнявали 
и в няколко села в Гърция, 
но преселници също от 
Странджа. И защото се пре-
давал само по кръвна линия, 
каквото в случая да означава 
това... 

Учените казват 
Нестинарите (анастена-

ри на новогръцки) се смятат 

помежду си за братя. Те са 
убедени, че Странджа или 
по-точно една местност до 
с. Кости и Българи (Урга-
ри) източно от Граматиково 
е същинската им родина. 
Това съвсем точно ситуира-
не, отбелязва проф. Валерия 
Фол, е пряко последствие от 
условията, при които ста-
рото тракийско население 
се е съхранило тук през ве-
ковете. Само веднъж – през 
Юстиниановата епоха, в 
планината са били заселени 
славяни, а пък българизира-
нето или грецизирането на 
групи от местните жители 
през средновековието се е 
дължало на редуващите се 
завладявания от България 
и от Източната римска им-
перия (ИРИ) на тази област. 
Планинците са запазили 
двуезичността си и през ос-
манското робство, тъй като 
Странджа е получила статут 
на султански имот (хас – го-
лямо поземлено владение, 
отдадено за ползване срещу 
военна повинност) и в нея 
турци не са били заселвани. 
Миграциите започват чак 
през Първата световна вой-
на, когато гръцки говорещи 
странджанци са били разме-
нени с българи от Егейска 
Тракия и днес живеят в села 
край Драма, Серес и Солун 
в Северна Гърция, запазвай-
ки своята обредност.

Нестинарите днес са 
православни християни, но 
при тях Иисус Христос не е 

живо присъствие, пише Ва-
лерия Фол. За тях божестве-
ната сила се персонифицира 
в св. Константин, който се 
явява пред тях като намест-
ник на Бога и управлява 
целия им живот. Той е нари-
чан от нестинарите Светока 
и Великия баща и често се 
припокрива с Бога. 

Устно предавана легенда, 
разказана от главната нести-
нарка на с. Ургари през 1924 
г., обяснява как Константин 
е бил избран за наместник 
на Бога на земята: „Когато 
някога светът се размножил 
много и за да може по-добре 
да управлява този свят, Бог 
намислил да намери между 
хората някои свои помощ-
ници. Но за да открие кой 
ще бъде достоен за тази ра-
бота, сам наклал сред село 
Припор голям огън и казал, 
който момък може да го 
прескочи, той ще бъде не-
гов заместник. Тогава един 
момък не само че прескочил 
огъня, но почнал и да играе в 
него. Тогава Бог рекъл: „Този 
момък да се казва Констан-
тин“. Но момъкът отвърнал 
на Бога, че без една сестра 
не ще може да управлява 
правилно. Една мома играла 
и я нарекли Елена. Оттогава 
в огъня почнали да играят и 
жени, а днес останали да иг-
раят само жени.“

Според разказ пък на из-
селници в с. Агия, Елени 
(Драмско, Гърция), играта в 
жарава се е появила за пръв 
път в с. Кости (о е било гръц-
ко село докъм средата на 20-
те години на миналия век). 

Това станало, когато 
църквата там се запалила и 
иконите в нея започнали да 
викан за помощ. Спасили ги, 
като преминали през огъня и 
оттогава действието се пов-
таря всяка година на 21 май, 
първия от трите дни (21-23 
май), посветени на светците. 
В друга версия църквата в с. 
Кости е построена от самия 
св. Константин, а пожарът в 
нея е описан като епизод от 
борбата срещу турците, като 
нестинарите са възприемани 
за воини (деца) на светеца. 
Една легенда свързва играта 
в жаравата и с падането на 
Константинопол под турска 
власт и със спасяването на 
кръста на св. Константин.       

Светокът (св. Констан-
тин) е доминирал, а може 
би и днес доминира, целия 
живот на нестинарите и на 
селищата, водени от нести-
нарския „закон“ (обред).

само в „конака“, на аязмото отправя към аязмото (осве- ри на новогръцки) се смятат при тях Иисус Христос не е 

  Нестинарка днес, по 
наследство от дедите

Жаравата е разпръсната, 
но тлее силно и те държи на-
далече. Около нея, на почет-
но разстояние, в полупръстен 
са се събрали хора и ча-
кат. Срещу тях групичка 
от няколко жени и мъже 
се е затаила в напреже-
ние. Който има сетива, 
може да усети, че те са 
готови да се взривят. 
И наистина в един миг 
една от жените се от-
деля от малката група 
и с възгласи „Вах, вах, 
вах“ и с икона в ръце се 
засилва към жаравата. 
Тлеещият огън, който не 
допуска хората отсреща, 
не я спира и тя го на-
газва. Като прави ситни 
стъпки, го пресича, ув-
личайки след себе си и 
останалите от малката ú 
група. „Вах, вах, вах“ се 
разнася отново в смълчаната 
тишина на нощта. И отново 
колоната пресича тлеещата 
жарава... Нестинари. Денят 
е на св. св. Константин и 
Елена. Селото е Българи, в 
миналото и в нашия разказ 
срещано като Ургари. Но 
можеше да бъде и Лозенец. 
Затова подхващаме този раз-
каз. Заради Митро Димитров 
Вълчанов Заека и синовете 
му, но и не само. Спохождани 
от същото божествено озаре-
ние и на „ти“ с огъня. Огънят, 
който плаши и който гори, но 
и който може да те вдъхнови.
Бай Митро е вече покойник, 
лека му пръст. Синовете му 
Веселин и Любчо още носят 
божествената искра.... 

„Вах, вах, вах“ оглася 
дрезгаво нестинарската нощ. 
Нестинарката кърши снага, 
навежда се, изправя се и с 
иконата напред пак прекося-
ва в транс жаравата... Какво е 
станало тази нощ, нестинар-
ката почти не помни. В този 
миг тя е като омагьосана, 
изглежда сиво-пепелява и, 
казват, „студена кат’ желязо“. 
Според старци чудото става-
ло само веднъж в годината, в 
деня на светците Константин 
и Елена. Само тогава светци-
те въвеждат своите избран-
ници в огъня, но и ги пазят от 
неговата изпепеляваща сила. 
От рано сутринта жителите 
на с. Ургари се събират в „ко-
нака“ или храма на нестина-
рите – неголяма прихлупена 
къщица до центъра на село-
то. В „конака“, естествено, 
вниманието привлича огни-
щето, то е централният атри-
бут. Вътре са запалени също 
свещи, има кандила, окол-
ността се оглася от тъпан, 
пищи и гайда. Хората пра-
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Българофони и гръкофони в Странджа, 
защото „в родното място най-силно се чувства Богът“

След това идва редът 

вят поклон пред иконите, 
като че ли искат да поемат 
от чудодейната им сила. За 
реда съблюдава питропът, 
той е като протоколчик на 
церемонията и е духовно 

Изнасят иконите от хра-
ма и три млади неженени 
момчета (така повелява 
обредът) ги понасят към 
църквата „Св. св. Кон-
стантин и Елена“. Вече 
до църквата, шествието 

ват един след друг. Първата 

синовете си. Той не бе 
религиозен, но и трябва 
ли да търсим в нестинар-
ството връзка с религия-
та, с църквата!? Така или 
иначе, и около тях трима-
та преди танца се чувст-
ваше напрежение, човек 
усещаше нещо нереално. 
Изпадаха в транс, излъч-
ваха хлад и отсъствие. 
Когато прекосяваха огъня, 
пригласяха си с възгласи. 
Нестинари... Старци и сега 
казват, че танцът в огъня 
бил типично странджан-
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Великият баща е добър и 
осигурява благоденствие, щас-
тие, добруване и мир, когато е 
почитан, принасят му се жерт-
ви, спазва се обредността му 
и нестинарите не допускат да 
бъде обиден. Ако не се почитат 
свещените му места, ако не му 
се принесе жертвата, която по-
иска, ако обредността му не се 
спазва, той се гневи и оттегля 
покровителството, следвано 
от нещастия, смърт и войни. 
Неизпълнението на христи-
янския закон пък води до мор 
по добитъка, болести по хора-
та, природни бедствия. И това 
показва, че във вярванията на 
странджанци св. св. Констан-
тин и Елена са носители на 
предхристиянската идея за бо-
жества, които трябва да бъдат 
ухажвани и славени, да полу-
чават дарове и жертви, за да 
бъде спечелено тяхното благо-
разположение. Защото Свето-
кът въплъщава едновременно 
доброто и злото и направлява 
човешките съдби. 

Играта в огъня обаче не е 
задължително условие за нес-
тинарство. За да влезеш в огъ-
ня, трябва „да имаш отворен 
път“ от св. Константин (Све-
тока), пише Валерия Фол. Той 
се „явява“ на избраника си, за 
да каже, че трябва да му служи 
и да играе в огъня, да му каже 
предсказанието, да предупреди 
какво ще се случи при неспаз-
ване на обредните правила и 
при нарушаване на моралните 
норми, както и да съобщи какви 
жертвоприношения иска и от 
кого. Ако няма избранници за 
игра в огъня, това не означава, 
че обредът не трябва да се спаз-
ва. Така е от години в с. Бълга-
ри – обредът се извършва, но не 
винаги се играе в жаравата. 

Нестинарките виждат св. 
Константин в бяла риза, оки-
чен с три наниза жълтици да 
седи на специален стол. Други 
добавят, че св. Константин вър-
вял пред тях в огъня и ръсел 
вода върху жаравата. Някои 
от тях виждат св. Константин 
като стар човек, други – като 
младо и хубаво момче, но св. 
Елена винаги е хубава и млада, 
независимо дали за тях е май-
ка, сестра или жена на светеца. 
„Най-голямата сила идва от св. 
Константин, казват нестинари. 
– Другите (светци, тачени от 
тях) са по-слаби. Той е най-си-
лен дух.“ Изпълнението на не-
говата повеля, която се предава 
чрез главната нестинарка, води 
до хармония между човека, т.е. 
между човешкото общество, и 
природата и затова е закон за 
нестинарите. Нестинарката/
нестинарят пък, която преда-
ва посланието, се схваща като 
посредник (жрица/жрец) меж-
ду Светеца (Бога) и хората. Тя 
е избрана заради личните си 
качества и вяра, подготвя се с 
благочестив живот, за да е до-
стойна за своя покровител, с 
играта в огъня проявява „божа 
дарба, харис (харизма)“, а про-
рокуванията ú са предавани от 
Светеца откровения. Нести-
нарите разглеждат своето съ-
ществуване през призмата на 
ценностите на тиаса (общност-
та от почитатели на божество-
то), които са много по-високи 
от традиционните за цялото 
общество, и тяхното съществу-
ване се осмисля от необходи-
мостта да се служи на Светока, 
на тиаса и на обществото.

В наше време малко се го-
вори за пророчествата на нес-
тинарите. Често те се отнасят 
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за отделни хора и само те могат 
да кажат дали са верни или не. 
Но предреченото от нестинар-
ката Злата Даскалова още през 
първите десетилетия на ХХ 
век за цар Борис ІІІ се сбъдва. 
Вече към края на века друга 
нейна „прихваната“ посестри-
ма предрича, за съжаление, 
кръвопролитията в Босна и в 
Косово и т.н. Св. Константин, 
заключава проф. В. Фол, който 
владее целия интимно-психо-
логически живот на нестина-
рите, запазва тази своя сила и 
сред потомците на изселници-
те от странджанските нести-
нарски села и ги консолидира.

Защо св. св. Константин 
и Елена, а не Иисус Христос 
и Богородица, задава въпрос 
Валерия Фол? Защото светците 
са равнопоставени помежду си, 
т.е. паредри, както стоят Вели-
ката богиня-майка и Синът ú в 
устния (тракийския) орфизъм. 
От друга страна, паредрията 
или равнопоставеността не 
може да бъде мислена за Дева 
Мария и за Иисус от когото и 
да било, поради което христи-
янизираното население с тра-
кийска орфическа обредност 
не ги възприема. За сметка на 
това то още веднъж и изрично 
подчертава и онагледява равно-
поставеността (т.е. търси още 
възможности да визуализира 
желаната равнопоставеност във 
върховната двойка богове) чрез 
двойката св. Илия и св. Ма-
рина. Странджанската нести-
нарска общност съхранява по-
читта си и към тези светци, без 
да ги противопоставя на св. св. 
Константин и Елена, доукрепва 
вярата си с тях. А св. Илия е 
типична християнизирана пер-
сонификация на Бога-Син на 
Великата богиня-майка, който 
постоянно преминава от со-
ларната (слънчевата, ураниче-
ската) в хтоничната (огнената, 
земната) си хипостаза (образ) и 
обратно. Св. Марина не е него-
вата Майка, тя заема по-ниска 
позиция от св. Елена, но е дев-
ствена и е „сестра на Светока“, 
както е наричан и св. Илия. 

Двете двойки светци са 
християнизирани персони-
фикации както на бинарната 
(двойка, възприемана като 
цяло) опозиция мъжко-жен-
ско, която е проекция на кос-
мическите енергии Земя/огън 
– Вода/Въздух (Слънце), така 
и на матронално-патронални-
те позиции на двете божест-
ва-светци спрямо общество-
то. Образът на св. Марина е 
особено важен в тази верска 

структура, защото тя изпълня-
ва функцията на вергиналното 
(т.е. девственото) начало, кое-
то е скрито в представата за 
космическото самозачатие (са-
мозачатието на Великата боги-
ня-майка и според орфизма). 
Тоест св. Марина се съпоставя 
с Дева Мария (по девственост 
и самозачатие), като в някаква 
степен, но не напълно, е рав-
нопоставена на св. Илия, за да 
се запази и орфическата паред-
рия, която не е характерна за 
християнството и двойката Ии-
сус – Дева Мария. По този на-
чин, заключава проф. В. Фол, 
двете двойки светци (св. св. 
Константин и Елена и св. св. 
Илия и Марина) напълно по-
криват орфическата равнопо-
ставеност на Богинята-майка 
и на Сина в устното общуване, 
без да се подменят едни с дру-
ги. Такава контаминация, или 
раждането на ново значение от 
обединението на елементи от 
други две значения, е присъща 
на устната историческа памет 
и особено за изменящите се 
условия на живот през късната 
античност и след нея. Връзката 
между двете двойки паредри с 
допълващи се функции най-яс-
но проличава според Валерия 
Фол в обредите с огъня като 
първостихия, която предизвик-
ва божественост.

За нестинарите св. Констан-
тин е цар, който става светец, 
след като минава през огъня 
и така се слива с идеята за 
Бога. За тях по думите на Ва-
лерия Фол той е покровител 
на свещените места (извори-
те с култови постройки), пази 
вярата им и контролира играта 
в жарава като нейна съставка. 
Този преход е типично орфи-
чески и се съдържа в устната 
доктрина за сина на Сина, т.е. 
за царя-жрец, който, роден от 
свещения брак, става антро-

подемон или полубог след 
смъртта си и се нарежда след 
Великата богиня-майка и Сина 
й. Такива са Орфей, Залмоксис 
и Резос от тракийската верска 
структура, а в снизения вари-
ант на орфизма царят, който 
е и полубог, е визуализиран в 
Тракийския конник, в Хероса, 
и запазва този си образ до І-ІІІ 
в. По това време образът на 
Великата богиня-майка поиз-
бледнява и като следствие св. 
Елена е изместена в обредите и 
в устната проповед. Тя стои до 
св. Константин, а не обратно, 
равнопоставена е на него и се 
осмисля в три взаимно заме-
няеми функции - на майка, съ-
пруга или сестра, доказвайки 
действеността на орфическата 
идея за Великата богиня-май-
ка. Така е и при св. Марина, 
казва Валерия Фол.

Според нея св. св. Кон-
стантин и Елена се появяват 
в нестинарската визия през 
ІХ-Х век. Но християнският 
култ към тях вече е утвърден, 
като при това много е вероят-
но обработената литературна 
легенда да е била обогатена от 
езическите обреди и обратно. 
Показателно по думите на ав-
торката за новото съотношение 
устност – книжовност през и 
след Х в. са кошниците-релик-
варии и съскането на нести-
нарките. В старата орфико-ди-
онисова обредност кошницата 
е свещен предмет, в който по 
време на процесията се носят 
атрибутите на бога, на Дионис, 
а сред тях и фалосът. Вероятно 
кошницата, налице в обреда и 
през античността, получава 
през ранното средновековие и 
функциите на реликварий (хра-
нилище за реликви със сакрал-
на стойност). Съскането, което 
се чува, когато нестинарките 
са „прихванати“ (обсебени от 
Светока) и играят пред икони-

те в „конака“ и в огъня, също 
е двузначно. От една страна, 
може да се мисли за асоциа-
ция със змията с бичи рога, в 
образа на която самият Загрей 
(Аполон или Дионис) се е ро-
дил. Освен това Сабазий, който 
се смята за древния тракийски 
образ на главния нестинарски 
бог, се появява също като змия 
по време на мистериите си, 
лежи в пазвите на следовнич-
ките си, вплитан е в косите им. 
От друга страна, Константин 
Велики пренесъл от Делфи в 
Константинопол змийската ко-
лона, която е била поставена в 
делфийското светилище през 
479 г. пр. Хр. в чест на победа-
та на елините над Персия, а в 
новата столица е възприемана 
вече като символ на ромей-
ската (византийската) държав-
ност. 

Тракийската двойка богове 
(паредри) Велика богиня-май-
ка – Син е двигателят на кос-
мическата и социалната уред-
ба според вярващите орфици. 
Най-популярните им теоними 
Кибела и Сабазий, обобщава 
Валерия Фол, са според ан-
тичните извори боговете на 
огнената обредност по тракий-
ските земи. Тази сложна обред-
ност се разполага в годишния 
слънчев календар от януари до 
октомври с различни свещено-
действия, най-известното от 
които е жертвопренасянето  на 
Бога-Син в зооморфния му об-
раз на бик, разчленяването на 
тялото и въвеждането на бога 
във вярващия чрез вкусване на 
кръв и плът. Кръвта на Сина 
(която попива в земята) създа-
ва представа за хиерогамията 
(свещения брак) между Майка 
и Син, от която се ражда си-
нът-цар (жрец, учител, водач). 
Принизяването на тази тракий-
ска аристократическа доктри-
на през първите столетия на 
Римската империя в Тракия до-
вежда до почитта към конника-
ловец, Хероса, който съчетава 
и двете равнища на мъжкото 
начало – той е и бог, и антро-
подемон или полубог, т.е. той е 
Син и син на Сина. 

На тези две равнища става 
и ранното християнизиране 
на боговете-паредри според 
учения. Докато образът на Ве-
ликата богиня-майка сравни-
телно лесно се избистря, този 
на Сина, който е едновременно 
и Огън, и Слънце, се преос-
мисля, като минава през пред-
ставата за „добрия цар“, който 
в случая може да бъде един-
ствено Константин І Велики. 
Царят, т.е. синът на Сина, пре-
минава в бог, т.е. в Сина, когато 
се приема, че Космосът-Со-

циумът (или Животът) се въз-
произвежда чрез хиерогамията 
(свещения брак на Великата 
богиня-майка със Сина й).

Този синкретизъм, сиреч 
съчетаването на различни вяр-
вания, съществуващи паралел-
но, не е еднократен акт и се 
разполага във времето докъм 
Х в. През този период синкре-
тизмът се споява и обогатява 
от институционални съставки 
и различни знаци, произхож-
дащи от биографията на реал-
ния император, т.е. от делата 
на Константин Велики, които 
чрез обреди и практики се ус-
вояват от фолклора, защото 
напомнят за основни кодове - 
змията, слънцето, пурпурния 
цвят и др. – на старата орфи-
ческа двойка богове. Светът на 
новосъздаващите се легенди, 
който се свързва с такива зна-
ци-кодове, е благоприятен за 
синкретизма в устната култура, 
на който влияят също апокри-
фите и църковната книжовност 
на български и на гръцки език.

Така устното наследство се 
обновява и образува една от 
ценностите на фолклора. Така 
и нестинарството се „консер-
вира“ през османското роб-
ство, когато Странджа успява, 
както става ясно и от нашето 
повествование, да запази насе-
лението си. Нестинарството 
постепенно се превръща в 
начин да се мисли и действа 
спрямо Другия и едва тога-
ва - да се характеризира като 
български обичай, идващ от 
древността. Днешните нести-
нари в Северна Гърция не са 
носители на гръцки или на бъл-
гарски обичай, те продължават 
да са чужди на православното 
си обкръжение и да бъдат гле-
дани с недоверие и неприязън 
от официалната църква, както 
впрочем е било и в България до 
Втората световна война, а след 
нея – и от партийната власт. 

„Обсебените“ танцуват 
боси в жаравата, както са го 
правили и преди 3-4 хиляди 
години или още в Микенска 
Тракия. Върху жарава според 
проф. Александър Фол обаче 
се играе не само на празника 
на двамата светци, а от Ата-
насов ден до Еньов ден и дори 
на деня на св. Илия (Илинден, 
20 юли). Старият пък обред-
но-фолклорен зимно-пролетен 
цикъл (между януари и май/
юни), схващан като „Диони-
сов“, се запазва на някои места 
в Южна България, Странджа и 
в Северна Гърция от заселници 
и преселници българофони и 
гръкофони. Цикълът от Песи 
Понеделник до Илинден се 
вписва и пресича с този меж-
ду Атанасов ден (18 януари) и 
дните на св. св. Константин и 
Елена (21-23 май), който пък 
е нестинарският цикъл. Той 
е бил спазван от български го-
ворещото странджанско насе-
ление поне до средата на 50-те 
години на ХХ в., а от гръцки 
говорещите изселници от пла-
нината, напуснали я в началото 
на 20-те години, и до днес. 

При всяка възможност, 
твърди А. Фол, тези изселни-
ци се връщат по родните си 
места в Странджа, за да из-
пълнят нестинарския обред 
и да принесат бика в жертва, 
тъй като „в родното място 
най-силно се чувства богът, 
който се вселява в тях“. 

 Християнски празник с дъбови клони в с. Велика в 30-те години на миналия век

 Самодейци в началото на 50-те представят сватба на село
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Заместник кметът по култура и образование в 
Община Бургас г-жа Йорданка Бенова-Ананиева 
награди участниците в X конкурс „Млади изпъл-
нители на странджански народни песни“ за приз 
„Георги Павлов“. Той се организира от тракийско 
дружество „Екзарх Антим I“, с подкрепата на Об-
щина Бургас. В конкурсът участваха над 50 млади 
изпълнители, разделени в четири възрастови гру-
пи. Най-малката участничка – петгодишната Ма-
рия Стойчева спечели и първа награда при изпъл-
нителите до 10 години. Дара Ибришимова от ОДК 
– Бургас и Памела Стоянова, ученичка от СОУ „Д. 
Чинтулов“ получиха първите места в своите въз-
растови групи. 

Председателят на тракийското дружество То-
дор Ангелов, благодари на всички за участието 
им в конкурса и поздрави наградените. 

Наградиха млади 
изпълнители

ДОНКА ВЪЛЧЕВА

Тракийско дружество, „Лазо Лазов“ от Средец прове-
де двудневна екскурзия, посветена на 140-годишнината 
на Априлското въстание.

Посетихме Дряновския манастир. Тук пред паметника 
на Априлци застанахме в мълчание. В очите ни напира-
ха сълзи – израз на признателност към майка България, 
родила чеда, посветили живота си на възрожденския 
идеал „свобода или смърт“. След кратък рецитал по сти-
хове на Ботев поставихме цветя пред паметника – ко-
стница.

Посетените места, свързани с героичните дни, ни 
убеждават, че повече от всичко е необходимо да ценим 
свободата и истината, да не забравяме къде е нашият 
корен. Велико щастие е, че сме потомци на героични 
народни чеда.

ТАЧАТ ПАМЕТТА 
НА АПРИЛЦИ

РАДКА СТОЯНОВА

Вълнуващ повод събра членовете на тракийско 
дружество „Лазо Лазов“ гр.Средец в залата на 
общината, а именно 5 години от създаването на 
женска певческа формация, получила в навечери-
ето на концерта името „Странджански букет“. Вече 
няколко месеца течеше подготовката за събитието. 
Песните бяха групирани в четири направления и 
имаха тематика и емоционална насоченост. И об-
леклото на изпълнителките отговаряше на темати-
ката: стари карабунарски носии, градски тоалети с 
вечната капела и традиционното облекло на група-
та: черна пола, бяла блуза и зелено шалче.

Концертът започна с познати песни, които са 
звучали в миналото, звучат днес, а ще звучат и в 
бъдното, защото те са вечните песни на България 
с голям емоционален заряд: „Где е България“, „Ху-
бава си моя горо“, „Нивата“, „Българин“. Едва ли би 
имало българско сърце, което би останало безчув-
ствено, когато слуша тези песни.

Втората група песни възхвалява родната Стран-
джа и Карабунар (старото име на Средец).

Героичното минало и гордостта от запазените тра-
диции се усети от песните: „Прочу се Странджа пла-
нина“, „Я дай ми, мамо“, „Зави се хоро“, „Малка мома“.

Във втората част на концерта прозвучаха „пес-
ни за душата“ от градския фолклор.

А когато се запя последната песен и пред пуб-
ликата се появи Кольо Бързака с куцото магаре 
и веселите дряновски булки, залата се взриви от 
ръкопляскания.

Като на всеки рожден ден имаше торта с плам-
тяща свещ, а на нея бе изваяна емблемата на фор-
мацията, представляваща странджански букет. Раз-
бираше имаше и цветя и пожелания за нови успехи 
и поздравителни адреси.

ÁÓÐÃÀÑÊÈ ÒÐÀÊÈÉÖÈ ÍÀ 
ÎÔÈÖÈÀËÍÎ ÏÎÑÅÙÅÍÈÅ 
ÂÚÂ ÂÈÄÈÍ

АНТОНИНА БОЙЧЕВА

Вече месец работи под 
пълна пара хоровият със-
тав към пенсионерски клуб  
при тракийско дружество 
„Слав Мерджанов“ в Кар-
нобат, под ръководството 
на музикалния педагог – 
Петя Бодурова. 

Много награди, грамоти, 
дипломи са печелили  и ще 

печелят занапред певици-
те. На 9 юни в гр. Ахелой, 
община Поморие се про-
веде Деветият регионален 
тракийски християнски 
фолклорен събор „Спа-
совден“. Хоровият състав 
получи грамота. В събора 
участваха изпълнители от 
различни възрастови групи, 
което води до съхранение 
на фолклорните традиции 

у нас. 
На 11 юни бяхме в Айтос 

на „Славееви нощи“. Удо-
волствие е за нас да при-
състваме на тези фолклор-
ни празници. Мелодичните 
звуци на акордеона, под 
пръстите на Петя Бодурова, 
накараха публиката да ста-
не на крака и да се люш-
нат кръшни хора. От там 
се завърнахме с диплом за 

участие. 
Искам да пожелая на 

новосформиралата се 
певческа група успех в 
бъдещите начинания. Бъ-
дете благословени, мили 
самодейци-Руска, Стефка, 
Пенка, Велко, Иван, Дими-
трина, Милка, Христина и 
Петя. Гледайте винаги на-
пред и печелете това, кое-
то заслужавате.

СТРАНДЖАНСКИ БУКЕТ

Официална делегация от 
55 души – членове на ръ-
ководството, на управител-
ния съвет, председатели на 
клубове и активни членове 
на тракийското дружество 
„Екзарх Антим I“ посети гр. 
Видин. Целта на пътуване-
то до дунавския град бе от-
белязване на 200 години от 
рождението на патрона на 
дружеството – Екзарх Антим 
I. Неговият мавзолей се на-
мира в двора на Видинската 
митрополия. Тракийци под-
несоха венец и цветя пред 
мавзолея, който бе специал-
но отворен за делегацията – 
чест, която се оказва на офи-
циални гости на града. 

Антим е роден през 1816 
година в Лозенград, под име-
то Атанас Михайлов Чалъ-
ков. През 1872 г. е избран за 
пръв екзарх на Българската 
екзархия. Играе съществена 
роля за изграждане на Екзар-
хията и за културно-просвет-
ното издигане на българския 
народ. След Освобождение-
то е председател на Учреди-
телното събрание и на I Ве-
лико народно събрание.

Посещението на гр. Ви-
дин е част от годишната про-
грама на бургаското тракий-
ско дружество, по повод 120 
години от неговото учредява-
не. Делегацията бе водена от 
Тодор Ангелов – председател 
на дружеството. Освен мав-
золея на екзарха, бургазлии 
имаха възможността да ви-
дят и намиращата се зад него 
запазена българска църква, 
строена преди 800 години и 
запазена до днес в отлично 
състояние.

СРЕЩА НА 
ФОЛКЛОРНОТО 

ИЗКУСТВО

ИЗДАНИЯ ЗА ЕС – НА ИЗЛОЖБА В ХАСКОВО
ЗЛАТКА МИХАЙЛОВА

Хасковското читалище „Тракия 2008“ 
и тракийското дружество „Георги Са-
пунаров“ са домакини на изложбата 
„Европейския съюз – наш общ дом“. В 
нея са представени информационни ма-
териали за историята и институциите в 
Европейския съюз, за правата на граж-
даните. „Стратегията на Европа за рас-
теж“, „Служби на ЕС за информация и 
съдействие“, „Европейският парламент- 
гласът на гражданите в ЕС“ са само част 

от заглавията, които правят посетители-
те по-информирани по актуалните теми. 
Не липсват справочници за звената за 
контакт в ЕС, включително на роден 
език, географски карти, наръчници, към 
които тракийци проявиха голям интерес. 

Експозицията е предоставена от Ин-
формационния център „Европа Директ-
но – Хасково“. Част от Българската на-
ционална мрежа EUROPE DIRECT, той 
предлага безплатна услуга, която помага 
да намерим отговори на въпросите си за 

Европейския съюз. Хасковският инфор-
мационен център дарява всички издания, 
включени в изложбата, за нуждите на 
библиотеката на читалище „Тракия 2008“. 
Благодарни сме за това дарение, каза пред-
седателката на читалищното настоятел-
ство инж. Димитрийка Христова.
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Д-Р ВАНЯ СТОЯНОВА

Съхраняването на кул-
турно-историческата памет 
на българите е сред прио-
ритетните задачи на Съюза 
на тракийските дружества 
в България и Тракийския 
научен институт. Затова ес-
тествено е съпричастието им 
към опазването и поддържа-
нето на едни от най-значи-
мите символи на българския 
национален дух, каквито са 
останалите до днес памет-
ници от Българското въз-
раждане в Истанбул (или 
Цариград, както го нарича-
ме по традиция) – сградата 
на Българската екзархия 
в Шишли, църквата „Св. 
Стефан“ и историческият 
български Метох. Връщане-
то им в собственост и под 
управлението на Фондаци-
ята на Православната църк-
ва на Българската екзархия 
в Истанбул даде тласък на 
тяхното обновяване, както и 
на създаването на постоянна 
музейна експозиция в сгра-
дата на Метоха под надслов 
„Корени във времето: Бъл-
гарската екзархия и българ-
ската общност в Цариград 
в миналото и днес“. Тя се 
откри на 23 май 2016 г., в 
присъствието на официална 
българска делегация начело 
с министър-председателя 
Бойко Борисов. Нейни ор-
ганизатори са Министер-
ството на външните работи 
и Министерството на култу-
рата на България, Държавна 
агенция „Архиви“, Нацио-
налният исторически музей, 
Тракийският научен инсти-

тут и Македонският научен 
институт в София. Творче-
ският екип, изготвил и реа-
лизирал идейния проект за 
експозицията включва уче-
ни-историци, специалисти 
в изследването на българ-
ските общности зад граница 
и съмишленици в идеята за 
съхраняването на национал-
ната ни памет: д-р Боряна 
Бужашка, директор на Ди-
рекция „Административно и 
информационно обслужва-
не“ при Министерството на 
външните работи – един от 
авторите и координатор на 
проекта, проф. д.и.н. Свет-
лозар Елдъров (Институт 
по балканистика с център 
по тракология при БАН и 
член на Тракийския нау-
чен институт), проф. д.и.н. 
Илия Тодев (директор на 
Института за исторически 
изследвания, БАН и член 
на ТНИ), доц. д-р Алексан-
дър Гребенаров (ИИИ, БАН 
и председател на МНИ) и 
д-р Ваня Стоянова (ИИИ, 
БАН и научен секретар на 
ТНИ). Пространственото и 
художествено оформление 

носи идеята за превръщане-
то на един културно-истори-
чески паметник от миналото 
в действащо културно сре-
дище в съвремието и мост 
между епохите и хората от-
въд границите на времето и 
пространство.

Снимки: арх. Майа Петрова

Още за експозицията в  Метоха 
в Истанбул „Корени във времето: 

Българската екзархия и българската 
общност в Цариград в миналото и днес“ 

Мост между хора и епохи

е дело на архитект  Майя 
Петрова.

Изложбата съдържа че-
тиридесет и шест табла със 
снимков и документален ма-
териал и кратки текстове на 
български, турски и англий-
ски език, придружени от 
изложени във витрини ори-
гинални документи и пред-
мети с културно-историче-
ска стойност за историята 
на българите в Османската 
империя и българската общ-
ност в Турция. Те разказват 
за създаването на църквата 
„Св. Стефан“ и Метоха в 
Цариград, за българското 
църковно-национално дви-
жение, учредяването и дей-
ността на Българската екзар-
хия, за ролята на Цариград 
като  общобългарски кул-
турен център през Възраж-
дането. Специално място е 
отделено на Цариградската 
българска колония в мина-
лото и днес, на тракийските, 
македонските и малоазий-
ските българи, българите 
католици и протестанти, с 
техните просветни и култур-
ни достижения и участието 
им в процеса на формиране 
на българската нация. Голя-
ма част от експонатите са 
предоставени от екзархий-
ското настоятелство - книги 
и вестници, издавани в Ца-
риград, печатарски машини, 
църковна утвар, използвана 
в богослужението в екзар-
хийските църкви, документи 
за учебното дело на Екзар-
хията и фотографии, раз-
криващи различни страни 
от живота на българската 
общност в Цариград. Атрак-
тивни са накитите от фондо-
вете на Националния исто-
рически музей и манекените 
с традиционни костюми на 
тракийски и македонски 
българи.

„Тракийската“ нишка в 
експозицията присъства не 
само в таблата, посветени на 
българите в Одрин и Мала 
Азия и в носиите от Източна 
Тракия. Тя може да се про-

следи и в залите, представя-
щи църковния и просветен 
градеж, осъществен от Бъл-
гарската екзархия, и във въз-
становката на класна стая в 
българско екзархийско учи-
лище, за която ще бъдат из-
ползвани запазени учебници 
и пособия от училищата в 

Снимки: арх. Майа Петрова

Лозенград.  
Изложбата е разгърната 

в приземния етаж на трие-
тажната каменна сграда на 
Метоха, който през Възраж-
дането е бил сборно място 
и културен център за бълга-
рите в Цариград. Създава-
нето на експозицията днес 


