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УВАЖАЕМИ ТРАКИЙЦИ,  
С дълбоко прискърбие съобщава-

ме, че внезапно загубихме Варнен-
ския и Великопреславски митропо-
лит Кирил.

Като дългогодишен член на Цен-
тралното ръководство на СТДБ, той 
беше наша духовна опора, съидей-

ник, последовател и защитник на тра-
кийската кауза.

Съюзът на тракийските дружества 
в България  като патриотична органи-
зация, милееща за българската нацио-
нална идентичност, имаше в негово 
лице истински съмишленик в мисията 
за закрилата на тракийци в неговата 

епархия, за съхранение на българщи-
ната, културата и духа на нацията.

СКЪРБИМ ЗА ЗАГУБАТА!
БОГ ДА ГО ПРОСТИ!

КРАСИМИР ПРЕМЯНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СТДБ

Продължава на 4-а стр.

На 9 юли сутринта след 
нелеп инцидент тялото на 59 
годишния Варненски и Ве-
ликопреславски митрополит 
Кирил бе намерено в райо-
на на местността „Траката“ 
край Варна. То бе открито 
във водата с шнорхел и мас-
ка и бе извадено от Граждан-
ска защита. Както е известно 
в близост до „Траката“ има 
църковен имот. Дъл-
гогодишният приятел 
на тракийци и член на 
Централното ръковод-
ство на СТДБ, който се 
е отзовавал многократ-
но на мероприятията на 
съюза, бе известен като 
много добър плувец. 
Според местните риба-
ри той всяка сутрин се 
гмуркал в морето. При 
направеното разслед-
ване и аутопсия не са 
намерени следи за на-
силствена смърт. Става 
дума за нещастен ин-
цидент, като по всяка 
вероятност митрополит 
Кирил е попаднал в по-
студено течение, смятат 
местните хора.

В траурно известие от 
канцеларията на Светия си-
нод бяха призовани „всич-
ки православни християни 
и родолюбиви българи да 
насочат своя взор в искре-
на молитва към Бога, който 
да настани душата на пре-
селилия се от нас Варнен-
ски и Великопреславски 
митрополит в селенията 
на праведните“. По повод 
кончината на митрополита 
главата на Българската пра-
вославна църква патриарх 
Неофит заяви, че „губим 

ценен събрат и сътрудник“.
На 11 юли рано сутринта 

тялото на митрополита бе 
положено за поклонение в 
Катедралния храм „Св. Ус-
пение Богородично“ във Ва-
рна. Час по-късно бе отслу-
жена Света литургия, а след 
нея бе и опелото на Кирил.

В словото си при опелото 
на без време напусналия ни 

митрополит патриарх Нео-
фит каза : кончината на мит-
рополит Кирил е огромна 
загуба не само за духовен-
ството и вярващите от Вар-
ненска и Великопреславска 
епархия и за цялата Бъл-
гарска православна църква, 
но и за целия православен 
свят. На опелото, отслужено 
от главата на Българската 
православна църква, при-
състваха митрополити от 
Светия Синод, а в траурната 
церемония се включи и пре-
зидентът Росен Плевнелиев. 

Пред тялото на поклонение 
застанаха и тракийци, воде-
ни от председателя на СТДБ 
Красимир Премянов. 

На 11 юли във Варна бе 
обявен траурен ден и сто-
тици граждани се стекоха 
да се простят с митрополит 
Кирил в катедралния храм. 
Ковчегът с тялото на дядо 
Кирил бе положен пред ол-

тара, с четирима духовници 
и четирима представители 
на военноморските сили 
около него.

Негово светейшество па-
триархът припомни  думите 
на свети пророк Давид, че 
„дните на човека са като 
трева, като полски цвят – 
тъй цъфти той: понесе се 
над него вятърът, и няма го, 
и мястото му вече го не по-
знава“.

„Днес душата на блаже-
нопочиналия митрополит 
Кирил предстои пред Бога, 

към когото винаги се е ус-
тремявало неговото пла-
менно сърце. Ние вярваме 
и знаем от думите на Псал-
мопевеца, че „милостта на 
Господа е отвека и довека 
към ония, които Му се боят, 
които пазят завета Му и из-
пълняват заповедите Му“, 
каза Неофит.

Той отбеляза, че през чет-
въртвековния период 
на архиерейско служе-
ние покойният митро-
полит се е „потрудил 
немалко на Христовата 
нива, оставайки верен 
разпоредник на тайни-
те Божии и ревностен 
свидетел на Евангел-
ската истина“.

Патриархът при-
помни, че с дейното 
участие на Варнен-
ския митрополит в по-
верената му епархия 
са възстановени пет 
манастира, новопос-
троени са два, въздиг-
нати са около 60 нови 
храма и параклиса, 
възстановени са около 
30, обновени са около 

20. Във всяка духовна око-
лия на Варненска и Вели-
копреславска епархия има 
социална кухня, към всеки 
по-голям храм има недел-
но училище за деца, изна-
сят се беседи за възрастни, 
сформирани се християнски 
братства и младежки групи. 
В епархията има център за 
духовно обгрижване на нар-
козависими и за връщането 
им в обществото, посочи 
още патриарх Неофит.СТДБ съобщава с прискърбие, че загубихме Варненския и Великопреславски митрополит Кирил 

В последните години 
СТДБ прави сериозни опити 
неговата родолюбива дей-
ност да достигне до повече 
български граждани, до ця-
лата общественост. И това 
е обяснимо, тъй като тра-
кийската кауза е общобъл-
гарска национална кауза. Та 
нима не са общонационални 
патриотични дела инициати-
вите на тракийската органи-
зация за изграждането на 
паметниците на Капитан Пе-
тко Войвода на много места 
в страната, в Рим и в Киев, 
за издигане паметници на 

екзарх Антим I и на Одрин-
ската епопея, за възстано-
вяването на църквите „Св.
Георги” и „Св.Св Констан-
тин и Елена” в Одрин. Или 
пък националните събори и 
чествания като Деня на Тра-
кия, тържествата на Петрова 
нива, в с. Славеино, покло-
ненията в Маджарово, Или-
ева нива и Аврен, фолклор-
ните събори и надпявания 
и др. Или пък усилията да 
бъдат осъществени справед-
ливите искания на стотиците 
хиляди потомци на българи 
от Източна Тракия и Мала 
Азия за обезщетяване на 
заграбените имоти. За съжа-
ление малцина са държав-
ните и политическите мъже, 
които се отзовават на пока-
ните на тракийци да бъдат с 
тях в минутите на почит към 
героизма и мъченичество-
то на тракийските българи,  
жертва на първия геноцид 
в Европа през модерния ХХ 
век. В годините на социали-
зма заради превратни раз-
бирания за добросъсeдство 
тракийските дружества бяха 
превърнати в затворени  

ТОДОР КОРУЕВ

Тодор КоруевТодор Коруев

„Дупки“ в 
българската  история
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 Великопреславски Великопреславски 
митрополит Кирилмитрополит Кирил

Премиерът Пламен 
Орешарски прие на 15 
юли председателя на 
СТДБ Красимир Премянов  
и неговия заместник Ми-
лен Люцканов.

Красимир Премянов 
поздрави премиера по 
повод встъпването му в 
длъжност и го информира 
за срещите, проведени от 
ръководството на СТДБ с 
външния министър Кристи-
ан Вигенин  и просветния 
министър проф. д.м.н. Ане-
лия Клисарова, както и с 
акад. Стефан Воденичаров 
– председател на БАН.

Министър Орешарски 
беше запознат с дейността 
на Съюза, с неговите ини-
циативи и предстоящи про-
яви, със започналите раз-
говори с представители на 
турската страна за възста-
новяването на българския 
православен храм в Лозен-
град и за организиране на 

ПРЕМИЕРЪТ ПРИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ПРЕМИЕРЪТ ПРИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ЦР НА СТДБНА ЦР НА СТДБ

музейна експозиция „Тра-
кия“ в метоха на българ-
ската православна църква 
„Св. Стефан“ в Истанбул, 
както и с предстоящото 
издаване на многотомната 
енциклопедия „Тракия“ от 
СТДБ, Тракийския научен 
институт и БАН.

Министър-председате-
лят засвидетелства поло-
жително отношение към 
тракийската организация 
и изрази готовност да 
оказва полезно съдей-
ствие на нейните патрио-
тични начинания.

клубове, чиито занимания 
се въртяха повече около 
етнографско-фолклорното 
наследство.  За мнозина у 
нас, особено за по-млади-
те, тракийската кауза е тера 
инкогнита. Та в учебниците 
по история, като изключим 
кратките уроци за Илинден-
ско-Преображенското въс-
тание от 1903 г., няма почти 
нищо за погрома над тра-
кийските българи. 300 хиляди 
са прогонени с огън и меч 
от родните си огнища, ця-
лата им собственост е била 
ограбена, лишените от живот 
млади, стари, невръстни, пе-
леначета са около 60 хиля-

ди. За тези страшни събития 
няма място в учебниците, по-
томците са лишени от памет. 
Сякаш одисеята на тракий-
ските българи, техните бор-
би, тяхната жестока бежан-
ска съдба, пък и летописът 
на тракийското организира-
но движение у нас от Петко 
Войвода до ден днешен са 
„дупки”  в българската исто-
рия. Станалото не може да 
се поправи с мълчание, те 
и думите няма да го върнат, 
но те ще изкрещят, за да се 
чуе от поколенията. За да 
знаеш накъде отиваш, тряб-
ва да знаеш откъде идваш. 
Още повече, че тракийците 
не търсят отмъщение, но не 
искат тревата на забравата 
да обрасне над миналото ни. 
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Илинденско-Преобра-
женското въстание в Тракия 
през 1903 г. се провежда от 
Одринския окръжен револю-
ционен комитет. За укрепване 
на единството и разгръщане 
активността на революцион-
ните сили ООРК провежда 
конгрес в средата на април 
1902 г в Пловдив и на него 
присъстват представители на 
революционните комитети и 
известни войводи. Пред тях 
са изнесени два доклада: от 
Гоце Делчев – „За начина на 
организиране в Одринско“ и 
от Михаил Герджиков – „Как 
да се агитира между насе-
лението“. Обсъдени са и са 
приети решения по актуал-
ни проблеми на идейната и 
организационната дейност 
и са определени основни 
революционни райони в Од-
ринско. Избрани са и двама 
ревизори инспектори –  Ми-
хаил Герджиков за Източна 
Тракия и Вълчо Антонов – за 
западната част. Под знака на 
тези решения се извършва 
цялостната дейност в Тракия 
през следващия период, кое-
то безспорно дава своя ефект.

В навечерието на въс-
танието ООРК провежда 
нов конгрес за отчитане на 
постигнатите резултати и 
осъществяване на курса за 
въоръжено въстание в Тра-
кия. Конгресът се провежда 
в местността Петрова нива 
в сърцето на Странджа пла-
нина, на турска територия 
от 11 до 14 юли 1903 г. На 
него вземат участие 47 де-

легати, в това число 9 пред-
ставители на ЦК на ВМОРК 
и на ООРК,7 войводи и 31 
заслужили дейци и четници. 
Освен делегатите на конгре-
са присъстват и значителен 
брой лица от охранителните 
и продоволствените органи.

Заседанията на конгре-
са се ръководят от бюро в 
състав: председател Васил 
Пасков от ЦК, подпредсе-
дател Велко Думев, предсе-
дател на ООРК и двама се-
кретари – Христо Силянов и 
Анастас Разбойников.

Първият въпрос, по кой-
то стават оживени разисква-
ния, е относно провеждане-
то на въстанието в Тракия. 
По него обширно и аргумен-
тирано изказване прави Ми-
хаил Герджиков. Той изтък-
ва единната цел и значение 
на въстанието в Македония 
и Тракия и наложителната 
необходимост въстанието 
да се вдигне едновремен-
но в  двете области. Само 
така може да се разчита на 
сигурна победа. В проти-
вен случай македонците са 
изложени на разгром, а тра-
кийци трудно след това ще 
организират борбата.

По-късно в своите споме-
ни М. Герджиков съобщава, 
че успял да се договори с 
ЦК на МВОРО въстанието 
в Тракия да започне две сед-
мици след обявяването му в 
Македония. Подчертал две 
съображения: Тракия да се 
подготви по-добре в боево 
отношение и да се използва 
деконцентрацията на турски-
те войски от Странджанско 

към македонските райони.
В резултат всички делега-

ти, с изключение на един-Ди-
митър Катерински от Муста-
фапаша /Свиленград/ решават, 
че Тракия  трябва да вземе 
участие във въстанието.

Вторият важен въпрос е 
посветен на състоянието на 
конкретната подготовка за 
въстание в отделните рево-
люционни райони в облас-
тта. Изслушани са кратки 
информации от представи-
телите на отделните райо-
ни, които съобщават за ге-
ографската характеристика 
на региона, числеността и 
етническия състав на на-
селението, състоянието на 
въоръжените сили, в това 
число и на „смъртните дру-
жини“, четници и запаси от 
бойни припаси. По възмож-
ност се докладва за нали-
чието на турски въоръжени 
части в отделните селища и 
тяхната готовност за съпро-
тива. Като обща слабост е 
изтъкнато недостатъчното 
въоръжение и подготовка 
на бойците. Това с особена 
сила се отнася за полските 
райони и за Ахъчелебийско.

В архива е запазен докла-
да на председателя на Мал-
котърновския революцио-
нен комитет Димо Янков. В 
него се изтъква, че в района 
има 28 селища с преоблада-
ващо българско население. 
Така в Малко Търново има 
1 000 къщи, всичките бъл-
гарски. Турският гарнизон 
в града е от 300 души, а в 
отделни села има по 15-20 
войници. Посочени са и 7 

малки села с чисто турско 
население. Значително раз-
лична е картината в Ахто-
полската кааза, където от 14 
села половината са българ-
ски, 5 са гръцки, а турски 
само 2. По българо-турската 
граница има 14 турски пос-
та с по 11 войници.

След изслушване на 
всички доклади конгресът 
решава, че трябва да се 
ускори въоръжаването на 
всички райони и бойната 
подготовка на населението. 
Общият извод е, че за да се 
разпокъса турската съпро-
тива е необходимо да се ко-
ординират по-плътно дейст-
вията на въоръжените групи 
и едновременно въставане 
на всички селища.

На трето място е приет 
общ план за провеждане на 
въстанието, съгласно който 
Одрински революционен 
окръг е разделен на 5 въс-
танически района: Малко-
търновски – Лозенградски 
– Бунархисарски, Чокенски/
Одрински/, Мустафапашан-
ски, Дедеагачки – Гюмюр-
джински и Ахъчелебийски/
Смоленски/ – Скеченски/
Ксантийски/. Някои от райо-
ните са разделени на учас-
тъци и са посочени техните 
войводи.

Решено е също така съ-
ществуващите въстаниче-
ски чети да увеличат своя 
състав, като привлекат в тях 
голяма част от „смъртните 
дружини“. На тях пък се 
предлага да увеличат своята 
бойна дейност като нападат 
отделни турски военни по-

деления, полицейски учас-
тъци, постове и караули, 
да прекъсват телефонните 
връзки между селищата.

За осъществяване на 
централно ръководство на 
въстанието е избрано Глав-
но ръководно боево тяло 
в състав: Михаил Герджи-
ков, Лазар Маджаров и кап. 
Стамат Икономов. Макар 
Икономов да не е имал го-
лям опит в революционно-
то движение, той е родом 
от Малко Търново, където 
неговият баща е свещеник, 
а майка му развива голяма 
обществена дейност. Затова 
той познава добре робски-
те неволи. По-важното в 
случая е, че той е завършил 
военно училище, бил е по-
вече от 10 г. в армията и има 
солидна военна подготовка, 
изключително полезна за 
предстоящото въстание.

От избора е видно, че 
всички членове на  ГРБТ са 
с еднакви права и задълже-
ния. В хода на действията 
по-късно изпъква и се нала-
га Михаил Герджиков като 
главен ръководител и като 
такъв той остава и в исто-
рията на тракийското въс-
тание, независимо от някои 
несъгласия с такава оценка.

Конгресът обсъжда и фор-
мулира основните права и 
задължения на ГРБТ, които 
по спомените на Ат. Разбой-
ников и Хр. Караманджуков 
се свеждат до следното: да се 
изработят отделни планове за 
бойните действия във всички 
въстанически райони и да се 
следи за тяхното съгласуване 

и изпълнение; да се разпре-
дели съобразно нуждите на 
отделните райони наличното 
оръжие и боеприпаси, както 
и военното имущество; да се 
организират складове за хра-
нителни запаси в районите; 
да се организира акция за съ-
биране на парични средства и 
да се следи за правилното им 
разходване; да се разглеждат 
и решават всички спорове 
между отделните райони, 
чети и войводи; да се назна-
чат нови войводи, да се сне-
мат от длъжност провинили-
те се, да се издават смъртни 
присъди.

На конгреса е избрано 
и Задгранично представи-
телство в състав от трима 
души:Васил Пасков, Велко 
Думев и Павел Ковачев със 
седалище в Пловдив. Негова-
та задача е да събира финан-
сови средства, да закупува 
оръжие, боеприпаси и храни-
телни продукти, да сформира 
и отправя нови чети.

След приключване на 
конгреса всички участници 
заминават за своите райони 
и пристъпват към конкретна 
подготовка на въстанието. 
А до обявяването му остава 
малко повече от месец.

Непосредствено след кон-
греса на 18 юли в района на 
местността Имарет дере, 
днес Хайдушки поляни в Ро-
допите, се провежда съвеща-
ние с революционни дейци от 
Ахъчелебийско и Скеченско, 
пред които Христо Караман-
джуков изнася информация 
за конгреса на Петрова нива. 
Той е единственият делегат 
от този район. След обстойно 
обсъждане се стига до след-
ните решения: районът да 
бъде разделен на 5 участъка, 
от околийската чета да бъдат 
създадени 5 участъкови чети 
и да се провежда обучение 
с четниците. Решено е да се 
ускори и набавянето на оръ-
жие. Избрано е и боево тяло 
в състав: Пею Шишманов, 
Никола Данаилов и Христо 
Караманджуков.

ÊÎÍÃÐÅÑÚÒ ÍÀ ÏÅÒÐÎÂÀ ÍÈÂÀ – ÊÎÍÃÐÅÑÚÒ ÍÀ ÏÅÒÐÎÂÀ ÍÈÂÀ – 
ÇÀÁÅËÅÆÈÒÅËÍÀ ÇÀÁÅËÅÆÈÒÅËÍÀ 
ÈÇßÂÀ ÍÀ ÒÐÀÊÈÉÖÈÈÇßÂÀ ÍÀ ÒÐÀÊÈÉÖÈ

Охранителна чета, предвождана от Кръстю Българията, Охранителна чета, предвождана от Кръстю Българията, 
която осигурявала придвижването на делегатите за конгресакоято осигурявала придвижването на делегатите за конгреса
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– Вие станахте член на 
Съюза на тракийските 
дружества. Защо приехте 
каузата на тракийци?

– Познавам много добре 
трагедията на тракийските 
българи, съдбата на хората, 
които насилствено напус-
кат Източна и Беломорска 
Тракия. Родът на жена ми е 
от Лозенградско. След това 
се преселват в едно стран-
джанско село – Ново Пани-
чарово. Въобще там целият 
край е населен от бежанци 
от Одринска Тракия. Знам 
историята на родителите ú, и 
майка ú и баща ú са пресел-
ници. Преди това в родните 
си места те са имали доста 
имоти, много стока, били 
са заможни хора, имали са 
магазини в Лозенград, има-
ли са земи. А накрая с една 
бохча дрехи бягат през пла-
нината и се спасяват в Бълга-
рия, в Странджа. Разказвали 
са ми, че имали един турчин, 
ратай, който ги предупредил 
за предстоящите погроми и 
така ги спасил.

Историята на тракийски-
те българи е част от история-
та на цяла България. Понеже 
аз съм от Бургас, това е град, 
в който има много бежанци, 
преселници, имаше даже 
хора, които са от истанб-
улските българи, били са 
принудени да напуснат Ца-
риград.

– Какво може да се на-
прави, за да се запази родо-
вата памет, да се съхрани 
историята на тракийци?

– Аз, например имам при-
ятели, които са решени да 
възстановят поне една църк-
ва в Лозенград. Знаете, че 
днешното име Къркларели 
означава „сто църкви“. Днес 
от тези сто църкви не е ос-
танало почти нищо и моите 
приятели са ентусиазирани 
да възстановят поне една от 
тях. В момента правят из-
следвания, събират снимков 
материал, разбира се трябва 
да съберат и пари, ако искат 
начинанието им наистина да 
стане.

– Като знаем колко лоши 
са резултатите в училище, 
вестниците се пълнят с 
всевъзможни „бисери“ на 
учениците, мислите ли, че 
тази история се познава от 
младите хора днес?

– Тя не се знае по други 
причини. Всеки, който по ня-
какъв начин през годините е 
идвал на власт е решавал да 
пренапише, преформулира и 
премодулира историята така, 
че тя да му служи най-добре. 
Аз израснах в годините на 
социализма и действително 
голяма част от нашата исто-
рия беше тогава подменена. 

Спомням си, че учех големи 
дивотии. Моят афинитет и 
въобще интересът ми към 
историята бе пробуден от 
една много интересна лич-
ност. Когато дойдох в София 
като студент станах наема-
тел, живеех на квартира в 
къщата на Константин Ми-
ладинов, правнук на един от 
известните братя Миладино-
ви. Той ме запозна с истин-
ската история на България, 
с предателството на Георги 
Димитров, с Коминтернов-
ска България, с подмяната 
на историята, с истинската 
съдба на неговия баща, който 
е бил член на ВМРО. Всъщ-
ност тогава се задълбочих и 
без да съм се занимавал спе-
циално с история навлязох в 
интересни факти от нея. Ос-

там, където има стойностни 
актьори и режисьори. В мо-
мента публиката се връща, 
но мога да кажа, че тя ни-
кога не е напускала истин-
ски добрите представления. 
Имаше години, когато на-
шият театър се занимаваше 
с непривични за него неща, 
имаше налагане на идео-
логически догми. Когато 
бях във ВИТИЗ ние бяхме 
„идеологически единици“, 
така ни обучаваха, за щас-
тие този период се изживя. 
Имаше обаче едни десетина 
години, в които публиката 
се набираше чрез безплатно 
раздаваните и задължителни 
билети от проф. или пар-
тийната организация. Сега 
хората почнаха да ходят по 
свое желание, според своя 
интерес. Имайте предвид, че 
билетите в театрите дори не 
са много евтини.

– Това не дава ли малко 
надежда, че чалга култу-
рата ще отстъпи от своите 
позиции?

– Чалга културата е из-
куствено създаден проблем.
Мисля, че стойностни неща 
рано или късно ще бъдат от-

крити. А и ние нали не иска-
ме цяла България да слуша 
опера. Аз обичам оперната 
музика и ходя от както се 
помня, но това не означава, 
че трябва да стане задължи-
телна за всички.

– Често играете в теле-
визията. Според вас при 
трудния си живот днес 
смее ли се достатъчно бъл-
гаринът? Има ли доста-
тъчно забавление?

– Българинът обича да се 
смее, обича хумора, обича са-
тирата, но някой път изпада в 
едно особено състояние, кога-
то цени само злобните шеги. 
Аз, например питам мои при-
ятели, които четат жълтите 
вестници – защо ги четеш, 
нали знаеш, че това не е исти-
на. А те ми казват, знам, че не 
е истина, но поне е забавно.

– Днес във всеки вестник 
има по една страница вицо-
ве. Но в повечето случаи те 
са преводни, от руски. Съз-
дават ли се наши, родни ви-
цове в момента?

– Създават се, разбира се. 
Аз не мисля, че хората толко-
ва много са се променили за 
тези двадесетина години. Не 

забравяйте, че манталитетът 
най-трудно се променя.

– Но като я няма грижа-
та на държавата към т.нар. 
интелигенция, към писате-
лите и драматурзите, има 
ли например достатъчно 
съвременни български пи-
еси в момента?

– Да, има, има български 
автори от всички поколения, 
като се почне от Стефан Ца-
нев, та се стигне до Елин 
Рахнев или Христо Бойчев. 
Разбира се, сега я няма тази 
плановост, която имаше при 
социализма. Тогава щом си 
завършил ВИТИЗ ти непре-
менно ще станеш актьор и 
ще играеш. Сега това не ста-
ва автоматично, трябва всеки 
ден да се доказваш, да се ут-
върждаваш. Така е и при дра-
матурзите. Ако пиесата им не 
е добра няма сила, която да 
накара театъра да я постави.

– Възможно ли е истори-
ята да стигне до съвремен-
ните хора чрез театъра и 
защо това не се прави?

– Ако чрез театъра исто-
рията стигне до хората това 
би било чудесно. Но главното 
условие за това е пиесата да е 

талантливо направена, напи-
сана и изиграна. Ако е глу-
пава ефектът ще е обратен. 
Например историята, показа-
на във филма „Недадените“ 
е поднесена доста глупаво, 
направо си е „постна ман-
джа“. Трябва много талант, 
за да разкажеш една история 
и тя да грабне зрителя, да 
стигне до ума и сърцето му. 
Прави ли ви впечатление, че 
за историята на тракийските 
бежанци не е написана нито 
една пиеса, няма нито една 
силна художествена книга? 
Питам се защо е така, след 
като съдбата на тракийските 
бежанци, както впрочем на 
всички бежанци във всички 
времена, е много драматична 
и в този смисъл благодарна 
за драматурзите? Всъщност 
историята на бежанците и 
днес е актуална. Например 
на сирийските бежанци. Да 
не говорим, че тракийски-
те кланета през 1913 г. са 
били първият опит, нещо 
като генерална репетиция за 
последвалите кланета над 
арменците. Не знам защо пи-
сателите не се захванат със 
съдбата на тракийци.

Ïèñàòåëèòå äà Ïèñàòåëèòå äà 
ñå çàõâàíàò ñúñ ñå çàõâàíàò ñúñ 

ñúäáàòà íà òðàêèéöèñúäáàòà íà òðàêèéöè

АКТЬОРЪТ ТОНЧО ТОКМАКЧИЕВ 

вен това съм приятел с хора, 
които се занимават с история 
– като почнеш от акад. Ге-
орги Марков та стигнеш до 
проф. Божидар Димитров. С 
тях съм беседвал по разни 
теми. Така че желанието да 
се учи историята се форми-
ра не от учебниците, защото 
те пак за пореден път не са 
това, което трябва да бъдат. В 
тях сега всичко е омекотено, 
фризирано, написано е така, 
че никой да не се обиди. Аз 
не виждам никаква причина 
един млад съвременен чо-
век, например като дъщеря 
ми, която знае няколко езика 
и живее по света, да научи 
истината. От нея тя няма да 
страда. А преиначаването оз-
начава все едно да напишем, 
че не е имало Холокост, за да 
не се сърдят евреите на гер-
манците. Или да се откажа от 
моите приятели турци, кои-
то нямат нищо общо с тази 
драматична част от нашата 
история.

Бих казал, че е точно об-
ратното – за да няма нераз-
бирателства и да няма огор-
чения именно трябва да се 
знае историята. Ако прадядо 

ти е бил посечен, това трябва 
да се знае, няма нищо страш-
но. Но преиначаването на 
историята при нас вероятно 
е един синдром на малоцен-
ност, може би характерен за 
малките народи или специ-
ално за нас, българите. Ние 
искаме все да подменяме, да 
преиначаваме, да не обидим 
някой. В края на краищата 
има факти. Но ние се лю-
шкаме от едната крайност 
до другата – или сме в краен 
патриотизъм, или в крайно 
отрицание.

– Напоследък публика-
та се завръща в театрите, 
те са пълни. Как си обясня-
вате възраждането на този 
интерес?

– Публиката винаги е 
ходела на театър. И е била 



Тленните останки на мит-
рополит Кирил бяха положени 
в Старите гробища на Ва-
рна, в митрополитската 
алея.

Пътят му 
на израстване
 
Варненският и Вели-

копреславски митропо-
лит Кирил е с рождено 
име Богомил Петров 
Ковачев и е роден на 
08.06.1954 г. в с. Царев 
брод, Шуменско. Пето 
дете на родителите си 
Петър и Иванка, която 
след кончината на съ-
пруга си приема мона-
шество с името Ирина. 
Той израства и учи в 
първопрестолна Плиска 
и през 1968 г. постъпва в 
Софийската духовна се-
минария. След завърш-
ването ú през 1974 г. е 
изпратен на послушание 
в Рилската св. обител, 
след което отбива редовната 
си военна служба и е изпра-
тен да следва в Богословския 
факултет на Атинския уни-
верситет. Монашество приема 
на 21.07.1972 г., като духовен 
старец му става Браницкият 
епископ Герасим, ректор на 
Софийската духовна семина-
рия; за иеродякон е ръкополо-
жен на 17.12.1972 г., а за йе-
ромонах – на 14.11.1976 г. от 
духовния си старец.

В края на 1980 г. е назначен 
за протосингел на Сливенска-
та св. Митрополия и възведен 
в сан архимандрит. През 1981 
г. се дипломира в Софийската 
духовна академия и е изпра-
тен на специализация в Мос-
ковската духовна академия. 
Защитава дисертация на тема 
„Участието на руската църква 
в национално-освободител-
ното движение на българския 
народ през ХІХ в.“, заради 
което получава научната сте-
пен „кандидат на богословие-
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ÇÀÃÓÁÈÕÌÅ ÄßÄÎ...
Продължва от 1-а стр.

Историята на Тракия и национално-осво-
бодителните борби на тракийските българи да 
влязат в програмата за обучение в средните 
училища. Това предложиха представители на 
СТДБ на среща с просветния министър проф. 
д.м.н. Анелия Клисарова. На 4 юли делегация 
на съюза, в която влизаха председателят му 
Красимир Премянов, чл. кор. Васил Проданов, 
директор на Тракийския научен институт, Милен 
Люцканов – зам.-председател на СТДБ и д-р 
Ваня Стоянова, секретар на ТНИ, се срещнаха 
с министъра и разговаряха за възможностите 
историята на тракийци да се изучава по-широ-
ко в училищата. Красимир Премянов поздра-
ви проф. Клисарова със заемането на поста. 
По време на срещата стана ясно, че според 
проф. Клисарова една от възможните форми за 
включване на историята на тракийци са часо-
вете за свободно избираеми предмети. От своя 
страна, СТДБ може да окаже съдействие на ми-

нистерството чрез научния потенциал на ТНИ.
Като отчетоха положителните резултати за 

образованието и възпитанието в родолюбие на 
младите хора, които показа  проведеният през 
2012-2103 г. от СТДБ и ТНИ с подкрепата на 
МОН Национален средношколски конкурс „100 
г. от Балканските войни и разорението на тра-
кийските българи”, двете страни се съгласиха, 
че тази традиция в отбелязването и изучаване-
то на бележити дати и личности от българската 
история трябва да продължи. 

Министър А. Клисарова изрази готовност в 
Обществения съвет за наука и образование да 
бъде включен и представител на СТДБ.

Накрая К. Премянов направи предложения 
от името на Централното ръководство на СТДБ 
за удостояване с държавни отличия на видни 
представители на Тракийската организация за 
техния дългогодишен труд и заслуги за разви-
тието на българското образование.

ОТ СТДБ ПРЕДЛАГАТИсторията на тракийци да влезе в училищатаИсторията на тракийци да влезе в училищата
ПРОФ. ИВ. ФИЛЧЕВ

Роден е на 25 декември 1880 г. в 
Лозенград, средищен център на Из-
точна Тракия с преобладаващо бъл-
гарско население и високо съзнание 
за българска принадлежност. От 
Лозенград и Лозенградско са произ-
лезли много просветни и културни 
дейци, отдали се на национално-
освободителните борби.

Димитър Михалчев завършва 
българската мъжка гимназия „Д-р 
Петър Берон“, а след това филосо-
фия в Софийския университет.За 
да усъвършенства своите знания 
специализира 5 години в чужбина. 
Поради това се включва по-късно в 
тракийското движение, но със забе-
лежителна теоретическа и полити-
ческа подготовка.

На първия, учредителния кон-
грес, проведен на 22-24 декември 
1918 г. в одринското предградие Ка-
раагач и свързан с възстановяването 
на организираното тракийско дви-
жение, проф. Д. Михалчев изнася 
основен доклад. Той аргументирано 
очертава двете тенденции в полити-
ката на държавите победителки и 
достига до оптимистичния извод за 

благоприятното разрешаване 
на тракийския въпрос. В при-
етата на конгреса резолюция 
се подчертава, че българското 
население в Одринско винаги 
е споделяло идеалите на цело-
купния български народ и се 
смята за неразделна част от 
него. Решават да се подпише 
масово Петиция относно бъл-
гарския характер на Тракия, 
която да се изпрати до мирна-
та конференция в Париж.

На конгреса проф. Ми-
халчев е избран за предсе-
дател на Върховния комитет 
на тракийската организация. 
Поставя се на челото на нова 
организация, под названието 
Одринска Тракия, като нацио-
нална и несвързана с поли-
тическите партии. По-късно 

проф. Михалчев разкрива същ-
ността на новата структура, като 
пише: „Нашата организация не е 
партийна. Тя е обща и национал-
на, понеже групира българите от 
Тракия, която остава под чуждо 
владичество, живущи в Цар-
ството. Тяхната партийна при-
надлежност не ни интересува“.

Проф.- Михалчев е привле-
чен като съветник в състава 
на българската делегация за 
мирните преговори в Париж и 
допринася за правилното тълку-
ване и решение на тракийския 
въпрос в международен план.

Проф. Михалчев е предсе-
дател на Върховния комитет до 
1923 г. и съдейства за укрепване 
на тракийската организация, за 
запазване на нейното единство и 
боеспособност. От 1924 до 1927 

г. е пълномощен министър в Прага. 
След завръщането си в София отново 
се включва в дейността на тракийска-
та организация като председател на 
редколегията за издаване на „Тракий-
ски сборник“ от 1928 до 1934 г.

Проф. Михалчев издава много 
философски трудове на български, 
немски, руски и други езици, като: 
„Философски студии“, „Принос към 
учението за познанието“, „Филосо-
фията като наука. Методологичен 
увод“ и др. От 1910 г. е професор в 
Софийския университет, а от 1934 г. 
академик.

След създаването на Тракийския 
научен институт проф. Д. Михалчев 
е включен в неговия състав. На два 
пъти е бил посланик в Москва – 
през 1934–1936 г. и 1944–1946 г.

Умира в София на 10 януари 
1967 г.

Видни дейци на тракийската организация –Видни дейци на тракийската организация –проф. Димитър Георгиев Михалчев

то“, което днес се равнява на 
„доктор на богословието“. До 
01.09.1986 г. е представител 
на българската Патриаршия 
при Московската и Всерусий-
ската Патриаршия, след което 

е назначен за игумен на Тро-
янската св. обител.

От декември 1987 г. е назна-
чен за Главен секретар на Св. 
Синод и на 26 юни 1988 г. е хи-
ротонисан за Стобийски епис-

коп. За Варненски 
и Преславски 
митрополит е из-
бран на 26 фев-
руари 1989 г. От 
1992 г. е член на 
Намаления със-
тав на Св. Синод, 
а в периода 1994-
2001 г. е пред-
ставител на Вър-
ховния църковен 
съвет. Митропо-
лит Кирил беше 
сред кандидатите 
за патриаршеския 
пост след смър-
тта на Максим, 
до избирането на 
патриарх той зае-
маше поста намест-
ник-председател на Българска-
та православна църква.

Нямам имоти, 
оставям няколко 
дръвчета и книги

Откъс от непубликувано-
то житие-изповед на Мит-

рополит Кирил
Написал съм на гръцки, 

руски и немски, превел съм и 
публикувал от гръцки и руски 
доста неща,  няколко книги, 
които не успях да подготвя за 
печат. Написах няколко книги, 
посадил съм много дръвчета в 
двора на св. Митрополия, до 
катедралния храм в компле-
кса „Св. Константин и Елена“, 

Варна и Троянския манастир. 
Бора пред Св. Синод до самия 
вход посадих като главен се-
кретар. Нали точно това казват, 
че не е живял напразно някой, 
който е посадил дръвче или 
написал книга. Благодаря на 
Бога, че ми е помогнал да на-
правя това, надявам се да на-
пиша още няколко книги, поне 
трите, които подготвям сега.

Дядо Кирил по време на  Дядо Кирил по време на  
заседание на Върховния съвет заседание на Върховния съвет 

Оживени разговори в СТДБОживени разговори в СТДБ

Кр. Премянов връчва Кр. Премянов връчва 
на министъра книгана министъра книга
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КРАСИМИРА АТАНАСОВА

Хиляди тракийци от ця-
лата страна се събраха на 
29 юни в крайградския парк 
„Простор“ в Кърджали на 
петнадесетия Национален 
тракийски събор „Кърджа-
ли 2013“. Той бе организи-
ран от Регионалния съвет 
на тракийските дружества 
в област Кърджали, Тра-
кийско дружество „Д. Ма-
джаров“, Тракийското мла-
дежко дружество и Народно 
читалище  „Тракия – 2009“ 
в Кърджали. Съборът тази 
година беше посветен на 
100 годишнината от Балкан-
ските войни, донесли сво-
бодата в земите на Тракия. 
Гостите му имаха възмож-
ност да разгледат изложба 
от фотоси и документи за 
Балканските войни, за жи-
вота на тракийци в Източ-
на и Беломорска Тракия, за 
създаването и дейността на 
тракийското дружество и 
младежкото тракийско дру-
жество в гр. Кърджали. 

Над 400 участници от 
много танцови и певчески 
състави, както и солисти, 
излязоха на сцената и весе-
лиха множеството. Гости на 
събора бяха председателят 
на СТДБ Красимир Премя-
нов, народните представи-
тели Цвета Караянчева и  
Милко Багдасаров, област-
ният управител на област 
Кърджали Бисер Николов, 
председателят на Тракий-
ския женски съюз и 
председател на ТД 
в Ст. Загора Петра 
Мечева, членът на 
Тракийския научен 
интитут Димитър 
Шалапатов, председа-
телят на хасковското 
тракийско дружество 
Кирил Сарджев, как-
то и председателите 
на тракийските дру-
жества в регион Кър-
джали.  

След откриването 
на събора от предсе-
дателя на Регионалния 
съвет на тракийските 
дружества в област Кърджа-
ли – инж. Яни Янев привет-
ствия към участниците и 
гостите поднесоха област-
ният управител Бисер Ни-
колов и председателят на 
СТДБ Красимир Премянов.

Богатата фолклорна кон-
цертна програма започна с 
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танци, песни и много соло-
ви изпълнения на децата на 
Кърджали. Тази година за 
първи път на събора се пред-
ставиха фолклорните съста-
ви ,,Китка“ с ръководител  
Тодор Иванов при тракийско 
дружество в гр. Пловдив, 
при тракийско дружество 
в гр.Стара Загора с ръково-
дител Димитър Колев, хор 
,,Тракийка“ с ръководител 
Васил  Хлебаров от Ямбол, 
група за изворен фолклор от 
с. Новаково и представители 
от с. Царацово, Пловдивска 

област. Отново впечатли 
гостите на събора певческа 
група „Здравец” с ръково-
дител Веселина Колева от с. 
Завет, Бургаска област. До-
макините бяха представени 
от съставите на тракийско-
то дружество и Народното 
читалище „Тракия – 2009“ 

– фолклорен 
състав „Тра-
кийски звуци” 
с ръководител 
Мария Томо-
ва,  детски 
танцов състав 
„Тр а к и й ч е “  
и младежки 
танцов състав  
с ръководи-
тел Алексей 
Настев, как-
то и танцов 
състав при 
тракийското младежко дру-

жество в гр. Кърджали 
с ръководител Гинка 
Кирчева. Народното чи-
талище „Родопски фар 
– 1938“ в гр. Кърджа-
ли участва с певческия 
състав за автентичен 
фолклор „Капитан Пе-
тко Войвода“ с ръко-
водител Гинка Матева 
и фолклорния танцов 
състав „Тракийска мла-
дост“ с ръководител 
Георги Бояджиев. Кър-
джалийският регион 
блесна със своите ав-
тентични тракийски и 
родопски носии и пес-

ни. Тракийските дружества 
и читалищата  в региона 
бяха представени от женска 

при ТД с. Кирково с ръко-
водител Светла Димитрова, 
НЧ ,,Народни будители“, с. 
Аврен с ръководител Таня 
Бургоджиева, фолклорна 
група при ТД с. Черничево, 
фолклорна група при НЧ 
,,Граничар“, с. Девисилово, 
с ръководител Галина Шие-
нкова, фолклорна група при 
НЧ ,,Светлина“ с. Малък Де-
весил с ръководител  Златка 
Пачева, детска фолклорна 
група и женска фолклорна 

група при НЧ 
„Кирил и Мето-
дий“, с. Егрек. 
За първи път се 
прояви и ново-
сформираната 
фолклорна фор-
мация „Клуб 
за запазване на 
т р а д и ц и и т е “ 
при ТД с. При-
пек. 

Съборът за-
върши с кръшни 
хора и впечат-
ленията от него 
продължават да 
вълнуват граж-

даните на Кърджали и гости-
те на събора, като най често 
изричаните думи са „Браво“ 
и „Беше много хубаво – про-
дължавайте все така“.
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Архимандрит Климент Бобчев от 
Българската православна църковна 
община в Рим изпрати благодарстве-
но писмо до председателя на СТДБ 
Красимир Премянов. Поводът е за-
стъпничеството на съюза пред външ-
ния министър Кристиян Вигенин за 
разрешаване на проблемите на нашата 
църковна общност, за която писахме 
преди два броя. В писмото се казва:

Драги Господин Премянов,
Бих искал да поднесе братската 

си благодарност към Вас, Г-н Милен 
Люцканов, Г-жа Ваня Иванова и към 
целия Съюза на Тракийските Друже-
ства в България. За мoе смирение Ва-
шата високопатриотична загриженост 

Църковната ни община в Рим благодари на СТДБ
и своевременна, сърдечна и действена 
подкрепа за Българския ни храм в Рим 
бе изключително важна, окуражаваща 
и полезна. Уверих се, че дори и в този 
не лек период, който изживяваме във 
Вечния град за благовестието на Св. 
Евангелието, имаме в Родината ис-
тински приятели, които стоят до нас, 
за да продължим делото на Св. Братя, 
според свещения дух на Православна-
та ни вяра!

Моля, приемете най-сърдечните 

благодарности от мое смирение, всич-
ки наши християни и сънародници 
от поверената ми Българската право-
славна църковна община ,,Св. Св. Ки-
рил и Методий“ в Рим!

Като желаем благословени години, 
наедно с домашните и сътрудниците 
Ви, оставам с почит и искрена благо-
дарност,

ПРИЯТЕЛСКИ ВАШ
АРХИМАНДРИТ 

КЛИМЕНТ БОБЧЕВ

група за автентичен тра-
кийско-родопски фолклор 
при ТД ,,Момчил юнак“ в 
Момчилград, група за автен-
тичен фолклор при ТД ,,Тра-

кия“ с ръководител Недка 
Онова и младежки танцов 
състав ,,Китка“ с ръково-
дител Павлина Станкова от 
Крумовград, танцов състав 
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Те са едни от последните но-
мади в Европа - смела група от се-
мейства, които скитат от зимните 
си убежища в босненските низини 
до планините, където правят сире-
не и се подслоняват в неприветли-
ви колиби.

Техните традиции от две хиля-
ди години обаче никога не са били 
в такава опасност.

Номадите са избегнали войни-
те, минните полета и увеличението 
на населението в селските райони, 
но разпадането на Югославия през 
90-те години ги принуди да оста-
нат ограничени в района на Босна 
- без да могат да преминават границите 
на вражеските нови държави. Сега Ев-
ропейският съюз прие съседна Хърва-
тия и стриктният контрол по границите 
на ЕС означава, че ще бъде още по-труд-
но за номадите да се движат свободно.

Рамо Рубанович (на 48 години) казва, 
че се надява поколението на сина му да 
бъде последното поколение на номади.

Бих дал 100 овце веднага на чове-
ка, който предостави някъде постоянна 
работа на сина ми Вахид. Не искам той 
повече да страда така, казва той.

Всяка пролет 48-годишният мъж Държавната телевизия пак работи
Излъчванията на документални и 

стари гръцки филми по каналите на 
гръцката държавна телевизия ще про-
дължат, дори ако бившите служители 
откажат да сътрудничат. Това заяви  
зам.-министърът за държавното ра-
дио и телевизия Панделис Капсис, 
цитиран от ИТАР-ТАСС и БТА.

Гръцкото правителство спря вре-
менно дейността на гръцкото държав-
но радио и телевизия ЕРТ на 11 юни, 
с обяснението, че трябва са спази 
изискванията на международните 
кредитори за съкращения в държав-
ния сектор.

Следвайки решенията на Дър-
жавния съвет – най-висшата съдебна 

в. „Имерисия“ 

експлоатира находището При-
нос, както и консорциумът 
Хеленик петролеум.

Много скоро се очаква да 
бъдат взети решения и за обя-
вяването на търгове в други ра-
йони на Гърция, извън Йоний-
ско море и южно от о-в Крит, 
за които интерес проявяват го-
леми петролни компании.

Според министерството на 
околната среда, очакваните 
приходи за държавата от екс-
плоатацията на въглеводороди 
в Гърция в района на Янина и 
в залива Патра се изчисляват 
на 11 млрд. евро за срок от 25 
години.

Норвежката компания PGS, 
извършила сеизмичните про-
учвания, има вече данни за 
Йонийско море, като в свое 
съобщение вчера обяви, че въ-
просният морски район има 
голям потенциал и че „находи-
щата са значителни“ и с „голям 
потенциал“.

Министърът на околната 
среда, енергетиката и клима-
тичните промени Янис Мани-
атис нарече откритието „нова 
страница“ за гръцкия пазар на 
въглеводороди.

Сигурни сме, че консорци-
умите, които ще бъдат избра-
ни, ще бъдат последователни 
при реализацията на програ-
мата по сондажите и ще се 
придържат стриктно към 
опазването на околната среда.

Очакваните ползи ще бъ-
дат много. Те ще доведат до 
повишаване на приходите в 
държавата, до създаване на 
нови работни места и до въз-
производството на нови тех-
нологии.

Облогът продължава, об-
работваме данните и за други 
райони, в това число и на суша-
та, в континенталната част на 
страната, където интерес вече 
бе проявен от големи петрол-
ни компании, и скоро ще бъдат 
обявени кои от тях ще бъдат 
допуснати до международния 
търг и кои ще получат лицензи, 
допълни, каза още министърът.

Чужди компании инстали-
рат сонди в Гърция, за да тър-
сят нефт и газ в няколко райо-
на на страната. В западната 
част на залива край Патра, по-
луостров Пелопонес, Хеленик 
петролеум съвместно с итали-
анската Eдисон и британската 
Meлроуз ще правят сондажи.
Залежите там се изчисляват 
на 200 млн. барела, а в района 
на град Янина нефт ще търсят 
компанията Eнерджин, в коя-
то наскоро инвестира фондът 
Tърд поинт съвместно с ка-
надската Петра петролеум и 
американската Шлумбергер, 
като оценките за залежите 
възлизат на приблизително 
50-80 млн. барела.

Петра петролеум наскоро 
бе закупена от Taурус. За ра-
йона на Катаколо, също запад-
но от Пелопонес, оферти са 
внесли консорциумът Eмер-
джин, Оил Шлумбергер и 
компанията Грекоил Eмерджи 
Вентурес Кипър .

Сондите за откриване и 
добив на нефт и газ скоро ще 
започнат работа в Янина и за-
падната част на залива Патра, 
след като вчера министерство-
то на околната среда и енерге-
тиката обяви фирмите, които 
поемат да извършат сондажи-
те. Сред тях е и консорциум-
ът Eнерджин Оил, който вече 
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Бившият кмет на южния румънски град Крайова и насто-
ящ сенатор от Партията на народа-Дан Дяконеску Антоние 
Соломон беше осъден на три години затвор по обвинения в 
корупция, съобщи „Медиафакс“, цитирана от БТА.

Върховният касационен съд осъди Соломон на три годи-
ни затвор за вземане на подкуп и на една година затвор за 
документни измами, но той ще изтърпи по-голямата присъда, 
тоест три години затвор. Съдът също така забранява на Со-
ломон определени права за срок от три години.

Съдът реши също да конфискува сумата от 50 000 евро, 
което беше иззета от прокурорите от дома на бившия кмет.

През март 2010 г. Соломон беше арестуван по обвинения, 
че е взел 50 000 евро подкупи от акционер на фирма ПИК от 
Питещ, за да улесни достъпа му до определени услуги в Кра-
йова, и е фалшифицирал документи. Той беше временно от-
странен от кметския пост, след което продължи мандата си.

На парламентарните избори миналата година се кандида-
тира с листата на Партията на народа-Дан Дяконеску и след 
като стана сенатор делото беше прехвърлено към Върховния 
касационен съд.

Сегашното решение на съда не е окончателно и може да 
бъде обжалвано пред петчленен съдебен състав на висшата 
инстанция.

РУМЪНСКИ СЕНАТОР ОСЪДЕН НА 3 ГОДИНИ

води овцете си от босненските северни 
равнини до планината Влашич в цен-
търа на страната, за да прави соленото 
сирене „Влашич“. Сиренето е с толкова 
добро качество, че клиентите пътуват 
до планината, за да го купят и поръчват 
големи количества сирене за следващата 
година. Клиентите му казват, че могат да 
усетят миризмата на полетата всеки път 
щом си отхапят от сиренето.

Рубанович, жена му и 19-годишният 
им син стават всяка сутрин в 4 часа, за 
да доят 160 овце преди закуска. Баща и 
син се отправят след това с овцете на 
паша, а съпругата на Рамо - Зедина, пра-

ви сиренето.
В миналото Рамо и братята му са 

отглеждали стада от до 5 хиляди овце 
и са прекарвали зимите в северна Сър-

бия или Хърватия, близо до 
унгарската граница, където 
е имало толкова много храна, 
че животните са можели да 
се върнат в Босна в средата 
на пролетта угоени. Животът 
бе добър, без граници.

Бяхме в добро разположе-
ние на духа и в безопасност. 
Можехме да спим навсякъде, 
да ходим навсякъде, да пеем и 
пием с хората навсякъде, къ-
дето ходехме. След това обаче 
дойде тази проклета война, 
каза Рубанович.

Войната в Босна от 1992 
до 1995 година бе най-кър-
вавият от всички въоръжени 
конфликти, разразили се по 

време на разпадането на Югославия. 
Над 140 хиляди души бяха убити, а 
милиони бяха изселени. Стана невъз-
можно да се преминава през някога 
свободните граници. Светът на Руба-
нович се сви.

Когато идва есента Рубанович ще 
трябва да реши къде да отиде със стадо-
то си. Той може да се отправи на север, 
но след като стигне до река Сава, той ще 
трябва да спре, тъй като от другата стра-
на е Хърватия. Ако се отправи на изток, 
той ще стигне до границата с дългого-
дишния неприятел Сърбия.

Последните номади в Европа
АМЕЛ ЕМРИЧ, 
АИДА ЧЕРКЕЗ  
АСОШИЕЙТЕД ПРЕС 

административна инстанция в Гър-
ция – правителството възобнови из-
лъчванията на честотите на ЕРТ на 
парламентарен телевизионен канал, 
на британската телевизия „Би Би Си 
Уърлд“, на германската „Дойче веле“ 
и на кипърското държавно радио и 
телевизия РИК. Днес на чес-
тотата на три канала се излъч-
ва стар гръцки филм.

Капсис съобщи , че телеви-
зионните програми се излъч-
ват от частно студио, в което 
засега работи техник с трима 
помощници. Той обвини синди-
ката на журналистите от ЕРТ, 
че не позволява на бившите 

телите от ЕРТ и правителството, но 
ако това не стане, правителството ще 
продължи да реализира плановете си 
без бившите служители от ЕРТ.

Синдикатът на служителите от ЕРТ 
окачестви възобновяването на из-
лъчванията по каналите на ЕРТ „без 

лиценз като пиратски акт“ и 
отхвърли призивите на прави-
телството да „освободят“ цен-
тралата на телевизията.

По призив на журналисти-
ческите синдикати частните 
телевизии обявиха петчасова 
стачка в знак на протест сре-
щу излъчването на филми на 
честотите на бившето ЕРТ.

Неочакваното решение на гръцко-
то правителство да спре ЕРТ на 11 
юни шокира гърците и едва не доведе 
до падането на управляващата коа-
лиция. Според управляващите ЕРТ е 
безнадеждно неефективна и е изяж-
дала по 300 милиона евро на година. 
Затварянето на телевизията обаче оз-
начава съкращаване на 2600 работни 
места.

През юни Държавният съвет вре-
менно отмени решението на прави-
телството да се закрият държавните 
радио и телевизия и нареди те да 
бъдат отворени до учредяването на 
нов държавен орган на електронните 
медии

служители да подпишат временни до-
говори за назначаване на работа за 
няколко месеца в новата телевизия.

Зам.-министърът за държавното 
радио и телевизия посочи, че има 
възможности за постигане на вза-
имно разбирателство между служи-
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На 1 юли стартира проек-
тът „По стъпките на тракий-
ци“, в който млади хора от 
Бургас и страната ще посетят 
и ще научат повече за няколко 
исторически места в Бълга-
рия, свързани с историята на 
тракийските българи. Сред 
тях са тракийските паметни-
ци в гр.Маджарово и Илиева 
нива, както и историческата 
местност Петрова нива. Мла-
дежите ще участват в дис-
кусии със специалисти, по 
време на които ще научат по-
вече за събитията, свързани с 
тези места и нерадостната им 
история, която е обвързана с 
гоненията над българите, на-
селяващи Тракия. Проектът 
се реализира благодарение 

на младежите от тракийското 
дружество „Екзарх Антим I”, 
които с ентусиазъм работят 
за разпространението на тра-
кийската идея сред младото 
поколение.

„Трябва да помним ис-
торията на прадедите си, 
тяхната трагедия, но и не-
устрашимост – сподели 

ръководителят на проекта 
Тодор Ангелов – Особено 
събития като избиването на 
200 български пеленачета 
на Илиева нива от турската 
войска, защото това ще ни 
напомня колко са важни то-
лерантността и мира между 
държавите“ каза той. Сред 
предвидените дейности са 
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Тракийско дружество „Георги Сапунаров“ – гр. Хасково, 
със съдействието на Община Ивайловград, ви кани да се 
присъедините към националната ни кампания за събиране 
на средства за допълване на бюджета, необходим за ре-
ализирането на филмовия проект „Армаган – долината на 
смъртта“: Става дума за пълнометражен филм, историческа 
драма, чиито продуцент ще е Тракийско дружество – „Георги 
Сапунаров“ – гр. Хасково. Сценарият е на Росица Караджо-
ва, а редактор е Цветомир Матев. Кампанията започна на 
20.06.2013г. в Хасково и ще продължи до окончателната реа-
лизация на проекта.

„Армаган – долината на смъртта“ е една историческа сага 
за трагичната история на българското население от Западна 
Тракия, през 1913 година. Няма живи от родените и прежи-
велите събитията през 1913 година, но потомците им разказ-
ват, че 1913-та е наистина година на величие и на трагедия. 
Величие, защото тракийските българи са проявили истински 
героизъм, за да отстоят себе си като българи. Трагедия, тъй 
като са преживели не само разорение, но и ужасно етни-
ческо изтребление. Това е историята на Тракия. Бягайки от 
Дедеагач, тракийските бежанци са нападнати от турска част, 
от 200 войници – башибозуци. Започва се истинска сеч. Под 
кървавия ятаган остават стотици старци, жени и деца. Вестта 
се разнася навсякъде и така хората кръщават мястото – „Ар-
маган – долината на смъртта“.

Това място става отправна точка към спасението или зат-
риването на два рода. Отправна точка към зараждането на 
една любов. Любовта между Калоян и Стойна. Любов твърде 
кратка, предварително обречена от историята, но запомнена 
от поколенията. Любов,  спасила едно дете, което по-късно, 
ще разкаже за събитията.

Филмът е вдъхновен от действителни исторически съби-
тия, история, разказана от потомци на тракийските българи 
преживели тези събития. Обръщаме се към Вас с молба за 
помощ и съдействие за допълване на средствата към бюдже-
та на филма.  Желаещите да се включат в организацията ни, 
са добре дошли. Търсят се доброволци, статисти, рекламода-
тели, спонсори и дарители. Надяваме се на всякаква финан-
сова помощ. Освен от средства екипът на филма се нуждае 
и от костюми, реквизит и човешки ресурс. 

Даренията и приходите са контролирани от Тракийско 
дружество „Георги Сапунаров“ и за всеки разход или при-
ход, се осъществява отчетна дейност пред членовете. Всички 
приходи от филма, ще бъдат за тракийските организации и 
инвеститорите, процентово разпределени в зависимост от 
инвестицията или даренията им.

Всички рекламодатели и дарители ще бъдат изписани във 
финалните надписи на филма и рекламно представени на 
всички премиери и презентации. 

Набирателна сметка на проекта:
ProCreditBank – клиентски номер – 372774, 
клон издател – Хасково, BG 35PRCB92301037277412

СКЪБНА ВЕСТ
На 8 юли след дълго боледуване на 90- години почи-
на Добри Василев Делчев. Семейството и роднините 
скърбят дълбоко за него.

Следващият брой на в. „Тракия“ ще излезе на 20 август

Покана за присъединяване към националната кампанияÌëàäåæè îò Áóðãàñ Ìëàäåæè îò Áóðãàñ 
è ñòðàíàòà ïî è ñòðàíàòà ïî 
ñòúïêèòå íà äåäèòåñòúïêèòå íà äåäèòå

10-11 август – в с. Славеино 
10 август – „Богородична стъпка“ Стара Загора
17 август –  Малко Търново – „Петрова нива“
21 септември – с. Аврен
27 септември – Национална конференция „100 г.
 от разорението на тракийските 
 българи“, Кърджали
28 септември – гр. Маджарово

Национални тракийски събори, които предстоят в близко времеПрез зимата в ТД „Георги Сапу-
наров“ град Хасково беше поставено 
началото за изучаване на чужди ези-
ци. Става дума за разговорно овладя-
ване на гръцки, турски и руски език. 
За да се привлекат 
повече хора курсо-
вете са безплатни. 
Освен това към дру-
жеството работят 
кръжоци по худо-
жествено слово, на-
родни песни и танци 
и стари градски пес-
ни. Водещи на езико-
вите курсове станаха 
дългогодишни чле-
нове на дружеството: 
за гръцки език Анета 
Георгиева, секре-

тар на Народно читалище „Тракия 
2008“, Кети Трингова за руски език и 
Шери Касим за турски. Ръководител 
на кръжока по художествено слово е 
Генка Канева, а за стари градски пес-

ни Христина Мантарова. В проявите 
се включиха десетки членове и сим-
патизанти на дружеството.

Във връзка с приключване на 
учебната година в салона на друже-

ството се проведе 
открит урок за де-
монстриране на усво-
еното ниво на учеб-
ния материал. След 
това последва весела 
част, в която бяха из-
пълнени много песни 
на научените езици. 
В края на тържество-
то всички си пожела-
ха през новата учебна 
година да бъдат още 
по-старателни и ре-
довни. 

и почиствания на истори-
ческите местности, както 
и организирането и про-
веждането на изложба „По 
стъпките на тракийци“. Ще 
бъдат проведени дискусии 
с младежите, участници в 
проекта, по темите: „Геро-
ичната борба на тракийци и 
тяхната съдба“, „Освободи-
телните борби на българите 
от Тракия“ и  „Страданието 
и надеждата – ръка за ръка“. 

Координаторът на про-
екта Валентина Ангелова 
обяснява, че сред основните 
цели на проекта са приобща-
ването и увеличаването броя 
на младите тракийци, които 
се интересуват от въпросите 
за родовата памет, историче-
ските паметници и възмож-
ностите за доброволчество. 
„Надяваме се това да има за-
разителен ефект и сред тех-
ните съученици, приятели и 
семейства.“ – споделя тя. 

Проектът е финансиран 
от Национален център „Ев-
ропейски младежки програ-
ми и инициативи“ по линия 
на „Национална програма 
за младежта“ 2011–2015, 
подпрограма 3: Младежко 
доброволчество и участие в 
доброволчески инициативи.



ДАНАИЛ ПАРНАРОВ

Костадинка Димитрова 
го измисли този маршрут и 
всички вкупом се приобщих-
ме. А тя е всепризнат лидер 
на Казанлъшката тракийска 
организация и черпи с пълни 
шепи обичта на правнуци, 
внуци, синове и почитатели. 
От нея тръгна всичко и от  
кмета на общината Галина 
Стоянова, която казанлъш-
ките тракийци приеха за 
член на организацията си, а 
тя после подкрепи идеята за  
този маршрут и дори го фи-
нансира.

С едно условие – в група-
та да бъдат включени и най-
талантливите ученици от об-
щината, които имат интерес 
към историята и през учеб-
ната година са били отличени 
на национално ниво.

Първата ни спирка е в 
Одрин. Днес в града живеят 
едва 20 българи, заедно със 
служителите ни в консул-
ството, но има две действащи 
български черкви и едно въз-
становено гробище, съхране-
ни благодарение на родолю-
беца Филип Чакърък. Делото 
му днес продължава неговия 
син Александър Чакърък.

В храма „Свети Георги 
Победоносец“ отец Алек-
сандър отслужи панихида в 
памет на хилядите жертви от 
Тракийското разорение през 
юли 1913 г. След това се от-
правяме към  черквата „Св. 
Св. Константин и Елена“, в 
която се издига и паметникът  
на първия български екзарх 
Антим. Най-развълнувани са 
възпитаниците и учителите 
от казанлъшкото едноименно 
училище. Те поднасят венец 
пред бюста на своя патрон, а 
преподавателката по история 
Ганка Койчева увлекателно 
разказа за живота  и мястото 
му в българската история.

Изключително добре е 
оформено и българското гро-
бище, където отец Алексан-
дър е издигнал паметник на 
своя баща. На паметника са 
издялани благодарствените 
слова:„Бай Филип опази в 
тежки и трудни години бъл-
гарските черкви „Св. Георги 
Победоносец“ и „Св.Св. Кон-
стантин и Елена“, а със смър-
тта си върна и това гробище 
на майка България“.

Гробището е съхранено, 
отвоювано от бюрокраци-
ята, оформено, подържано 
в зеленина, но само с един 
истински гроб и десетина 
надгробни плочи, изписани с 
български имена... Историята 
помни всички герои, превзе-
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ли на нож непревземаемата 
крепост и оставили костите 
си в подстъпите ú, но алеите 
са празни. И си мисля още за 
дълга ни към героите, чийто 
подвиг славим, но към чиято 
памет сме длъжници все още.

Сбогуваме се с отец Алек-
сандър и се качваме в авто-
буса, за да отпътуваме към 
Булгаркьой. Костадинка Ди-
митрова вече е с насълзени 
очи. Защото в нея нахлуват 
спомените за баща ú – едно от 
малкото оцелели деца, когато 
на 11 юли 1913 г. Булгаркьой 
изчезва от лицето на земята. 
Схемата е позната – събра-
на е група, основно мъже, 
защото жените и децата са 
предвидени за роби в Мала 
Азия и те са в отделна група. 
Мъжете са разстреляни, а по-
омразните и допълнително са 
съсечени за по-сигурно.

После труповете се зали-
ват с газ и се подпалват – да 
не остане и помен дори от 
гяурите.

Автобусът влиза в завоите 
към Булгаркьой. Пътят се вие 
между плодородните поля с 
узряла пшеница и разцъф-
тели слънчогледови масиви. 
Костадинка Димитрова се е 
умълчала и гледа през про-
зореца – навярно си спомня 
разказите на баща си, тога-
ва 7-годишен и като по чудо 
оцелял от касапницата. След 
едноседмично лутане мал-
кият Пейо случайно е открит 
полумъртъв  от съселяни...

На 11 юли 1913 г., 1240 
булгаркьойци заедно със своя 

велик по дух и безкористен 
главен учител Ламбо Ата-
насов Мърдев стават изку-
пителна жертва. Виждайки 
примамливите обещания, 
подлостта и коварството на 
турските командири, учите-
лят Ламбо Мърдев се изправя 
пред тях и смело им заявява, 
че вършат безобразия, като 

подлагат на мъчения мирно-
то население. Но той е съсе-
чен на четири и трупът му в 
чували е разнасян из Кешан-
ска околия за сплашване на 
населението, за да се подчи-
нява на турските власти.

Байдановият мост и днес 
си е на същото място, къде-
то е бил преди 100 г. До него 
е същата сграда, в която до 

онзи злощастен ден тракийци 
предавали всеки ден млякото, 
надоено от многобройната 
им стока. Слънцето и днес 
прежуря както преди 100 г, 
но благодарение на любезния 
собственик на крайпътното 
кафене намираме сянка. Же-
ните бързо отрупват масите с 
всичко необходимо за помена 

и всеки от нас взема  по 
една свещ, за да почетем 
с пламъка ú паметта на 
изкланите и изгорени 
предци. Но излиза лек 
ветрец и свещите, въ-
преки усилията не се 
разгарят – припламват 
за по няколко секунди 
и гаснат... Борим се упо-
рито сякаш с Вятъра на 
забравата.

Тук с нас няма све-
щеник, който да прочете 
молитва за душите на 
жертвите, но в замя-

на на това прочувственият 
разказ на Костадинка Дими-
трова овлажнява очите на 
всички от групата и никой не 
се срамува от тези внезапно 

бликнали сълзи 
След импровизи-

рания  помен в сян-
ката на крайпътното 
кафене, бавно изми-
наваме около 200-те 
метра до Байдиновия 
мост, където пускаме 
3 венеца в памет на 
избитите хора.

Тук на моста са и 
седемте ученици от 
средните казанлъш-
ки училища, изявили 
се в честванията на 
100-годишнината от 
Балканската война и 
разорението на тра-
кийските българи.  
Единайсетокласнич-

ката от СОУ „Антим I“ Петя  
Христова прочита текста, с 
който участва в Нацио-
налния конкурс на тази 
тема и спечели награда-
та, а седмокласничката 
от  ПМГ „Н. Обреш-
ков“ Светослава Делче-
ва спусна във водите на 
реката венеца в памет 
на загиналите деца.

Кешан е следващата 
спирка от маршрута ни, 
очертаващ Тракийския 
кръг на разорението. 
Западноевропейските 
консули, които имат 
седалища в Дедеагач, 
излизат с призив бъл-
гарското население да 
се събере в града, като 
обещават с параходи да 
го превозят до Варна и 
Бургас, за да бъде спа-
сено от турските без-
чинства.

На 19 септември 1913 г. 
турската войска влиза в Де-
деагач. Кметовете на българ-
ските села са предупредени 
населението да ги напусне 
веднага и за пет дена да се 
отправи към България. В Де-
деагач събралите се хора са 
затворени и натъпкани като 
животни  в казармите. На 23. 
IX. 1913 г. сутринта башибо-
зук, милиция и турска войска 
нахлули в казармата на Деде-
агач и подкарали бежанците 
като добитък към гр. Фере. В 
градчето спираме пред наско-
ро възстановения храм „Све-
та София“, в който са били 
изгорени стотици тракийски 
жени заедно с невръстните 
деца, докато мъжете им били 
бесени на  вековната черница 
в центъра на градчето. Чер-
ницата още си е там.

Доганхисар е последна-
та крепост, в която тракий-
ските българи от околните 

села търсят спасение. Тук 
се събират близо 7000 души. 
Турците съсичат с ятаганите 
когото срещнат по улиците 
и подпалват първите къщи. 
Жертвите са много. След 
100 години родното място 
на Капитан Петко Войвода е 
отново китно балканско сел-
це, с благоустроен център, 
недалеч от който се издига 
паметникът на Войводата, 
сътворен от талантливия 
казанлъшки скулптор Велин 
Дечков. 

Поклон, Капитане, изре-
кохме в един глас и запяхме 
неговата песен. Припяваха 
момчетата и момичетата, 
които за първи път се среща-
ха с неговото дело и памет. 
Тракийското хоро, което за-
почнахме от паметника на 
Войводата, завърши на сел-
ския площад, където автобу-
сът вече ни очакваше за обра-
тния път към Казанлък.

Казанлъчани по стъпките на дедите
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