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личните амбиции са за сметка 
на общия национален интерес. 
Така преди много години пада-
ме под османско иго и още не 
можем да преодолеем негови-
те тежки последици. Така и в 
днешни дни не сме обединени 
около една единствена кауза – 
за спасяване на българщината, 
за изцеряване на нацията, за 
общополезна дейност в името 
на Родината и на народа.

Много са примерите за раз-
цепление в съвременния об-
ществено политически живот. 
Няма значение дали то е плод 
на вътрешни или външни зами-
сли, дали води до големи или 
малки финансови и стопански 
изгоди за лицата, които го про-
веждат. 

Знаменитият руски ху-
дожник Иван Репин и неговата 
картина „Иван Грозни убива 
сина си“ са световно известни. 
В много култури и религии от-
цеубийството и детеубийство-
то се смятат за най-страшните 
грехове. В нашият случай става 
дума и за двете, но в преносен 
смисъл.

Две трети от читателите, 
включили се тези дни в анке-
та на сайта Кърджали бг вести 
смятат, че турският президент 
Реджеп Ердоган има територи-
ални претенции към Кърджали 
и региона.Такова мнение изра-
зяват 62,1%. На противополож-
ната позиция са 29,3 на сто от 
анкетираните. Не могат да пре-
ценят 8,6%.

Мненията по този въпрос 
бяха коренно различни преди 9 
години, когато в качеството си 
на премиер на Република Тур-
ция той посети Кърджали.

Девизът „съединението 
прави силата“ е неоспорима 
истина. Фактите от историята 
на България потвърждават, че 
българите губят своята мощ, 
своята държавност, всеки път, 
когато са разединени, когато 

 Любомир Шопов

Отцеубийство

ЛЮБОМИР ШОПОВ

ТОДОР КОРУЕВ

На адреса на ул. „Стефан 
Караджа“ № 7а се получи 
писмо до Красимир Премя-
нов, председател на СТДБ, 
до членовете на Централ-
ното ръководство на СТДБ, 
до Върховния комитет 
(Общо събрание) на СТДБ 
от Румяна Петкова Вълче-
ва-Йонкова, председател 
на Сдружение с нестопан-
ска цел с обществена полза  
„Тракийско дружество Ка-
питан Петко Войвода“ – гр. 
Варна с ЕИК 103117771 и 
адрес: гр. Варна,бул. „Вл. 
Варненчик“ № 61. Писмото 
е наречено „Уведомление“: 
„С настоящото Ви уведо-
мяваме, че съгласно реше-
ние на Общото събрание 
на сдружението, проведено 
на 5.07.2017 г., прекратява-
ме (в случай, че е валидно 
възникнало) членството 
на Сдружение с нестопан-
ска цел с обществена полза 
„Тракийско дружество Ка-

ТОДОР КОРУЕВ

ÂÀÐÍÅÍÑÊÎÒÎ ÄÐÓÆÅÑÒÂÎ 
ÎÔÎÐÌÈ ÊÀÐÅÒÎ
ÍÀ ÎÒÖÅÏÍÈÖÈÒÅ

180 ÃÎÄÈÍÈ 
ÎÒ ÐÎÆÄÅÍÈÅÒÎ 

ÍÀ ÂÀÑÈË ËÅÂÑÊÈ

„От рождението на Апостола ни делят едва 180 го-
дини. Днес България е свободна държава, но мнозина 
я напускат, а усещането за несправедливост е масово. 
Защото свободата е път, който всеки от нас трябва да 
извърви. Да поеме отговорност за делата и думите 
си и да прозре, че обръщането на времето зависи от 
самия него. Да не „дава подпора на глупци“ и „мними 
родолюбци“, както съветваше Апостолът. Да разбере, 
че примирението е слабост, но смирението е сила. 
Както онова момче от Карлово, което заряза расото, 
за да дари на народа си не утеха, а свобода. Като 
мъжа, дръзнал да предизвика цяла империя, който 
загуби себе си, но спечели своя облог с историята. 
Спечели „за цял народ“.

Тогава нашата република ще бъде чиста и свята.
Поклон пред Апостола на българската свобода!“

РУМЕН РАДЕВ
(Из словото му на тържеството в Карлово)

   

На свое заседание, проведено на 
13 юли 2017 г., Регионалният съвет на 
тракийските друже-
ства – Стара Загора (с 
представители на дру-
жествата в гр. Стара 
Загора, гр. Казанлък, 
гр. Раднево, гр. Крън, 
с. Ракитница, с. Енина, 
с. Копринка, с. Бузов-
град, с. Преславен, с. 
Горно Ботево, с. Дъбо-
во) обсъди дейността 
на дружествата по мес-
та и предстоящите за-
дачи до края на 2017 г.

Специална тема на 
разискванията бяха оп-
итите за разединение в 
Съюза на тракийските 

дружества в България (СТДБ).
Присъстващите на заседанието се 

обединихме около 
следното становище:

Ре г и о н а л н и я т 
съвет на тракийски-
те дружества в Ста-
розагорска област 
категорично се раз-
граничава от тези, 
които сеят разкол 
в тракийската ор-
ганизация (Бургас, 
Кърджали, Варна 
и Пловдив). Заста-
ваме твърдо зад 
дружествата, които 
изповядват принци-
па на единството. 
СТДБ е органи-

зация, която е създадена и винаги е 
действала като едно цяло. Така обеди-
нена и силна е защитавала и защитава 
правата на тракийци, включително на 
тези, които сега се опитват да я раз-
цепят.

С настоящата декларация се раз-
граничаваме от сепаратистките дейст-
вия, на тези тракийци, които изхождат 
единствено и само от личния си ин-
терес.

На висок глас заявяваме, че под-
крепяме решенията на Върховния 
комитет, ще дадем всичко от себе 
си, за да запазим Съюза от всякак-
ви политически влияния, които 
биха разбили единството на Тра-
кийската организация в България.

СИЛАТА Е САМО В ЕДИН-
СТВОТО!

питан Петко Войвода“ – гр. 
Варна в Сдружение „Съюз 
на тракийските дружества в 
България“.

Ето че очакваното каре от 
отцепници се оформи. Пов-
таря се сценарият от Бургас, 
Кърджали и Пловдив. Съби-
ра се общо събрание с ве-
рни и платени (с тракийски 
пари) хора на председателя 
и решава да си приватизират 
дружеството. Такива егоис-
тични решения са продик-
тувани от апетита  на шепа 
лица да се сдобият с имоти, 
които им са предоставени 
да се ползват в обществена 
полза, а не в лична угода и 
изгода. Те естествено за-
гърбват тракийската кауза, 
погазват заветите на пред-
ците ни, нарушават тради-
цията на тракийската ор-
ганизация, която бе винаги 
единна и сплотена. Оказва 
се, че за тях няма нищо свя-
то – стъпкват тракийската 
идея и тракийското знаме 
–  заради нездрави апетити 

и болни амбиции. И по-ясно 
от бял ден, че е работила на 
тъмно някаква организирана 
сила, която цели да посегне 
на единството на Съюза и 
четиримата председатели са 
се хванали на хоро, изпъл-
нявано под свирката на чуж-
ди фактори. Макар че на-
ционалният интерес е друг.

Румяна Вълчева, прекра-
тявайки членството на дру-
жеството, което ръководи, 
дори изказва съмнение, че 
то е „валидно възникнало“, 
както направи и ген. майор. 
инж., з.м.с. Нонка Матова. 
Ще рече, че наследникът на 
първото тракийско друже-
ство „Странджа“, създадено 
във Варна преди 120 години 
и после приело името на 
Войводата, не е бил редовен 
член на СТДБ. А що диреше 
в Централното му ръковод-
ство самата Румяна Вълче-
ва. И защо в уведомление-
то тя не указва, че напуска 
Управителния орган на Съ-
юза и поста си на председа-

телка на Тракийския женски 
съюз. В уведомлението не се 
изтъкват и мотивите за на-
пускането на СТДБ. Просто 
тъй реши и си отиваш...

Другите отцепници за 
свое успокоение и за за-
блуждение на своите члено-
ве извадиха на публичното 
тържище някакви мотиви. В 
Бургас не одобрявали стила 
и методите на Централното 
ръководство, на което Тодор 
Ангелов бе член. Не можа 
да преглътне амбициозни-
ят млад председател, че не 
бе номиниран за кандидат 
за депутат. Побърза да пре-
върне дружеството в непра-
вителствена организация и 
сега търси публичност. В 
Кърджали Яни Янев напра-
ви общо събрание, на което 
привика председатели на 
дружествата в района, които 
отдавна е превърнал в свои 
подопечни и послушни слу-
ги (с тракийски пари), за да 
поиска и от тях благословия 
за развод с тракийската ор-
ганизация. Нонка Матова 
пък извади един единствен 
мотив – не иска да плаща 
отчисленията, предвидени в 
Устава на СТДБ.

СИЛАТА Е САМО В ЕДИНСТВОТО
ДЕКЛАРАЦИЯ НА РЕГИОНАЛНИЯ СЪВЕТ НА ТРАКИЙСКИТЕ 

ДРУЖЕСТВА – СТАРА ЗАГОРА

веждат.
Продължава на 2-а стр.

Продължава на 2-а стр.
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ИЗЛЕЗЕ АЛБУМ „НАРОДНИ НОСИИ 
ОТ ИЗТОЧНИТЕ РОДОПИ“ 

ОТЦЕУБИЙСТВО

ÄÅÊËÀÐÀÖÈß
ÍÀ ÒÐÀÊÈÉÖÈ ÎÒ ÃÐÀÄ ÑËÈÂÅÍ È ÎÁËÀÑÒÒÀ 
ÎÒÍÎÑÍÎ ÇÀÏÀÇÂÀÍÅ ÅÄÈÍÑÒÂÎÒÎ ÍÀ ÑÒÄÁ

Ръководството на ТД „Лазар 
Маджаров“ на редовно заседание 
на УС с протокол № 38 от 14.VI. 
2017 г. осъди остро поведението 
на председателите на тракийските 
дружества от град Бургас и Кър-
джали, които са подали молби за 
напускане на СТДБ.

На 8. IV. 2017 г. на Общо събра-
ние на СТДБ се взе решение за от-
страняване на тези председатели и 
от заеманите им позиции в организа-
цията – в Централното ръководство 
и Върховния комитет. Това явление 
е непознато през 120 годишната ис-
тория на организацията. Възмуте-
ни сме от подобни действия, които 

уронват авторитета на СТДБ.
Ние, тракийци от града на стоте 

войводи и от областта, заставаме 
твърдо зад решението на СТДБ. 
Полагаме усилия да работим в по-
сока на взаимно доверие и толе-
рантност за недопускане на разце-
пление в нашите редици и в СТДБ. 
Винаги сме били единни и сплоте-
ни в тракийската кауза.

 На 14.VI. 2017 г. след заседа-
нието имахме среща с членове на 
Тракийското сдружение Нацио-
нална инициатива „Завръщане към 
корените“ и „По обратния път на 
дедите ни“. Изслушахме господин 
Димитър Димитров, „председа-

теля“ на клона в гр. Сливен. Има-
хме предложение за тях да подадат 
молба и станат членове на ТД „Ла-
зар Маджаров“, не се съгласиха. 
Господин Димитров иска да е пред-
седател, лидер.

На 24.VI. 2017 г. господин  Ди-
митров участва с група на 20-ия 
юбилеен тракийски фолклорен 
събор „Памет за Тракия“ в парк 
Минерални бани, кв. Ветрен на 
Бургас – и се представя от името на 
ТД – гр. Сливен. Ние, тракийци от 
гр. Сливен и областта, сме изумени 
от неговата нагла постъпка, защото 
става противопоставяне на тракий-
ци срещу тракийци. Той не зачита 

Устава на СТДБ.
По-нататък в декларацията се 

предлага чрез вестник „Тракия“ да 
се уведомят всички председатели, 
че господин Димитър Димитров 
няма статут да се представя от име-
то на ТД – гр. Сливен. Да не се до-
пуска до участие в Националните 
тракийски събори на СТДБ, които 
предстоят да се проведат.

Управителният съвет настоява 
да му бъде представен документ, 
който да доказва, че клонът Тра-
кийското сдружение в град Сливен 
не съществува. Нещо повече пред-
лага се сдружението, регистрирано 
на 27 юли 2015 г. в Софийски град-

ски съд с партиден № 21842 на съ-
дебно дело № 524 да бъде заличено 
в съдебния регистър.

Тракийската кауза е над всичко!
Председател на УС на ТД „Ла-

зар Маджаров“ – Сливен
инж. К. Киряков
14.VI.. 2017 г.
Редакцията се обърна към Бо-

жана Богданова, която вече се е 
запознала с исканията на УС на ТД 
„Лазар Маджаров“ – Сливен. Тя 
заяви, че лицето Димитър Дими-
тров не представлява Тракийското 
сдружение Национална инициатива 
„Завръщане към корените“ и „По 
обратния път на дедите ни“.

Продължение от 1-а стр.

Тя не знае по коя земя 
стъпва – изгони читалището 
от сградата и присвои биб-
лиотеката, но на залостена-
та порта на обсебения от нея 
тракийски дом тропат пове-
че от сто тракийци с член-
ски карти, а тя, обградила 
с бодигардове, е останала 
със шепа хора, които още 
не знаят, че от 2012 г. тя не 
е легитимен председател с 
решение на Върховия каса-

ционен съд. И сега отцеп-
ниците търсят публичност. 
Неканен Тодор Ангелов 
води своя дружина на „Фол-
клорния венец Божура“ в гр. 
Средец, организиран от об-
щината и Съюза на тракий-
ските дружества в България. 
Няма капка гузност! С какъв 
сурат се появиха на „Илиева 
нива“ Яни Янев и Тодор Ан-
гелов – на събитие, органи-
зирано от Съюза на тракий-
ските дружества в България, 
с какви очи гледаха там 

колегите си, които осъждат 
разцеплението и защитават 
единството, Нонка Матова 
и Румяна Вълчева, вече за-
таили в себе си решението 
за позорно бягство. Това се 
нарича гьонсуратлък. 

Тодор Ангелов и Яни 
Янев пишат „кървави пис-
ма“ и се жалват, че не полу-
чават право на отговор във 
вестник „Тракия“. Та да им 
отговоря: вестник „Тракия“ 
е орган на Съюза на тракий-
ските дружества в България, 

а не е издание на отцепници, 
изменнци, разколници. И 
вестникът няма да си позво-
ли да разпространява лъжи, 
неистини и клевети на „би-
вши местни тракийски ве-
личия“, превърнали тракий-
ските имоти в свои феоди за 
лично ползване под  прикри-
тието на „обществената пол-
за“. Затуй тръшнаха вратата 
към Съюза. Затуй потърсиха 
„развода“. Всички друго е 
вятър и мъгла. Та ние да не 
ядем доматите с колците!?

ционен съд. И сега отцеп-

ÂÀÐÍÅÍÑÊÎÒÎ ÄÐÓÆÅÑÒÂÎ ÎÔÎÐÌÈ...
Важен е крайният резултат – моралното падение, пре-

дателството към историята, към живота и борбата на наши-
те предци. Измамата на надеждите на младите поколения, 
манипулирането на общественото мнение, търгашеството с 
най-святото – с неопетнявания от никого досега авторитет 
на тракийци, които 120 години са единствената българска 
патриотична организация, недопуснала сребролюбци да по-
сягат към нейния престиж и единство! Днес има предатели 
и в нейните редици.

Тези хора искат да заличат многолетната работа на 
стотици тракийски дейци за ангажиране на българските 
държавни органи с тракийската кауза. Тези хора искат да 
размият монолитната историческа истина за геноцида над 
българите от Тракия и от Мала Азия, да лишат от възмож-
ност техните потомци, организирано с факти и аргументи да 
водят диалог на признато и утвърдено вече ниво с Народно-
то събрание, с президентите, с министър-председателите на 
България по сложните, изискващи високи експертни умения 
международни исторически, юридически и имуществени ас-
пекти на Тракийския въпрос.Тези хора искат да станат, на 
гърба и за сметка на тракийската кауза, местни феодални 
владетели с мизерни личностни качества и възможности за 
сенчести кариери, които в крайна сметка рано или късно 
ще зависят от гласа на потомците на убийците на собстве-
ните им предци. Тези хора пряко обслужват позициите на 
Турция по Тракийския въпрос, които никога и по никакъв 
начин не трябва да бъдат приети. Тези хора са позор за 
тракийци и единственото нещо, което заслужават е дълбоко 
и невъзвратимо презрение и забрава!

Важен е крайният резултат – моралното падение, пре-

Продължение от 1-а стр.

Пловдивският митро-
полит Николай отслужи 
тържествен водосвет на 
Средновековната църква 
при село Добромирци, об-
ласт Кърджали – място, 
на което се предполага, 
че за последно e служил 
великият български патри-
арх Евтимий. На събитието 

След 38 години излезе 
от печат второто прерабо-
тено и допълнено издание 
на албума „Народни но-
сии от Източните Родопи“. 
Първото издание е от да-
лечната 1979 г. и отдавна 
вече не може да се открие 
на книжния пазар. 

Автор е Мария Никол-
човска – дългогодишен 
уредник в отдел Етногра-
фия“ към историческия 
музей в Кърджали. Тя е 
родена през 1942 г. в с. Те-
нево, Ямболско, завърши-
ла е история в Софийския 
университет, работила е 

като учителка в Хасков-
ско и Кърджалийско. През 
1970 г. постъпва на работа 
като уредник в отдел „Ет-
нография“ към Окръжния 
исторически музей в гр. 
Кърджали. Работи там до 
пенсионирането си през 
1997 г. През този период 
проучва традиционната 
народна култура на източ-
нородопското население. 
Извършва теренни обхож-
дания на почти всички села 
и махали в Кърджалийски 
окръг, като набавя ценни 
образци от етнографското 
богатство на региона. С 

тях попълва етнографския 
фонд на музея и създава 
постоянната експозиция 
на отдела. Сътрудничи в 
редица специализирани 
музейни издания като сп. 
„Българска етнология“, 
сп. „Музеи и паметници 
на културата“, „Известия 
на музеите от южна Бълга-
рия“, в местния печат и др. 

В съавторство със свои 
колеги участва в издава-
нето на селищни истории, 
като тези на Кърджали, 
Момчилград, Ивайлов-
град, Ардино и с. Черниче-
во. Издала е книгата „Ет-

те села в Мала Азия, за бу-
барството в Ивайловград-
ско и мн. др.

След пенсионирането 
си живее в село Тенево. 
област Ямбол. Записала е 
песните на селото и ги е 
издала в сборник.  Съавтор 
е на селищната история на 
селото. Албумът е реали-
зиран със съдействието на 
Регионалния исторически 
музей и Държавния архив 

в Кърджали. Графично-
то оформление е на Емил 
Делчев. Издателството е 
ГУТЕНБЕРГ, София. Ком-
пютърната разработка на 
елементи от шевици е на 
Невена Тодорова. Финан-
сирането е от Стела Тодо-
рова, също дългогодишен 
уредник в музея. В него 
са представени носиите на 
бежанците от Беломорска 
Тракия  и от Мала Азия.

нографското богатство на 
Източните Родопи“ Има 
изследвания за български-

ÏËÎÂÄÈÂÑÊÈßÒ ÌÈÒÐÎÏÎËÈÒ ÍÈÊÎËÀÉ 
ÎÑÂÅÒÈ ÑÐÅÄÍÎÂÅÊÎÂÍÀ ÖÚÐÊÂÀ      

присъстваха Архиерейският 
наместник на Смолянската 
духовна околия архиманд-
рит Висарион, духовници 
от митрополията на Смолян 
и Кърджали, както и три-
мата областни управители 
на Смолян, Пловдив и Кър-
джали. Две недокоснати от 
иманяри погребения откри 

ст.н.с. Николай Овчаров в 
първите дни от разкопките 
на средновековната църква 
в местността „Ени клисе“ 
(Новата църква) край с. До-
бромирци. Храмът е открит 
през двадесетте години на 
миналия век от краеведа 
Никола Иванов. Проучен 
е със сондаж от проф.Ста-

мен Михайлов през шейсе-
тте години. Разкопките на 
Николай Овчаров сочат, че 
храмът е от ХIII–ХIV в. В ра-
йона има много развалини 
от черкви в включително и 
една,чийто основи заедно 
с християнски гробове са 
регистрирани в мюсюлман-
ския некропол на с. Пре-
сека. Легендата записан 
от Никола Иванов сочи, 
че по тези места след па-

дането на Търново е зато-
чен Патриарх Евтимий. В 
търсене на доказателства 
покойният археолог Иван 
Балкански проучва голе-
мия манастирски комплекс 
в местността Папазлъка до 
с. Фотиново.

Разкопките на църквата 
при Добромирци се финан-
сират с дарения от жители 
на Златоград. Те искат хра-
ма да се въздигне отново и 
да носи името „Св.Евтимий 
Патриарх Български“. („Нов 
живот“)



сънува за събитието, от което 
ни делеше само едно дено-
нощие. Само Варналията се 
взираше угрижен в мрачини-
те и казваше на Мишел:

– На дъжд ми сочи… Ще 
ни побърка страшно…

Сгъстените още през деня 
черни облаци и тревожната 
тишина на атмосферата не 
предвещаваха нищо добро.

– Да става каквото ще! – 
извиках аз и се свих на кълбо 

под една бука.
По едно време нещо 

като крак ме бутна по гър-
ба и аз стреснато скочих.

– Хайде, бързай, че 
другите са вече в колиби-
те – каза ми Варналията и 
ми обърна гръб. Аз покор-
но го последвах.

Дъжд като из ведро се 
сипеше от горе и от вре-
ме на време мълнии раз-
дираха тъмнината. След 
няколко минути бяхме в 
една въглищарска колиба, 
треперещи и изморени 
до кости. Бяхме натъпка-
ни в две малки колиби. 
Нашата стряха скоро се 

продъни и под краката ни се 
образува страшна локва. Дъ-
ждът все повече се усилваше. 
Мишел сериозно се загрижи. 
Ако продължи и утре, про-
падаме. Момчетата ще бъдат 
измокрени и капнали от без-
съние, пътят кален и непро-
ходим… Цялата акция ще се 
компрометира… И псувните 
и заканите продължаваха да 
се сипят.

Заранта дъждът попреста-
на и ние излязохме от нашите 
локви, до колене потънали в 
кал, озлобени против всичко. 
Върнахме се на вчерашния 
бивак на Китка. Тоя противен 
дъжд, който от всички ни се 
взе като злокобно знамение 
на божеството против нас, 
обхвана почти цяло Малко-
търновско, част от Лозенг-
радско и по-голямата част от 
Бургаския окръг.

При все това нашите не-
годувания се оказаха напраз-
ни. Подухналият вятър бър-
зо разпръсна и последните 
парцаливи облаци. Към обед 
слънчевият диск грееше над 
главите ни и целият прос-
тор, догдето ни очи видят, се 
къпеше в море от светлина. 
Денят бе толкова прозрачен, 
колкото бе мрачна и зловеща 
нощта. Види се, провиде-
нието поиска да подложи на 
изпитания нашата дълготър-
пеливост и вяра в силите ни.

Ние бяхме спасени. Цели-
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1903 г.
Дата и план на въстание-

то
Мишел, Икономов и Ма-

джаров бяха седнали под 
един дъб настрана от бивака 
и бяха вече започнали раз-
искванията. Аз бях повикан 
да участвувам в тях като 
секретар. Датата се устано-
ви бързо: нощта на 5 срещу 
6 август – срещу празника 
Преображение – значи 15 
дена след Илинден.

Разполагахме всич-
ко с 900, най-много 
1000 въоръжени хора, 
от които само 150–200 
с манлихери, бердани 
и мартини, а останали-
те – селяни-кримкари. 
Какво можеше да се на-
прави с 900–1000 пуш-
ки в едно пространство 
със 70–80 села, заоби-
колени от турско-гръц-
ки каази и първосте-
пенни военни центрове 
и граничещи с Черно 
море, където турците 
всеки момент можеха 
да направят десант и да 
ни атакуват едновременно от 
три страни? Ние се видяхме 
най-напред изправени пред 
капиталния въпрос: Малко 
Търново ли трябва да избе-
рем за главна прицелна точ-
ка на нашите нападателни 
действия, като оставим всич-
ки по-малки турски гарнизо-
ни, кули и погранични пост-
ове, или да оставим Малко 
Търново и да се нахвърлим 
едновременно върху всички 
села и гарнизони в Малко-
търновско и част от Лозенг-
радско? Да се действа едно-
временно и върху другите 
гарнизони беше немислимо. 
По тоя въпрос мненията се 
разделиха: Мишел, Маджа-
ров и аз се обявихме реши-
телно против нападението 
на М. Търново, а Икономов 
неотстъпно поддържаше 
противното. Дълго той се 
мъчи да ни убеди, че М. Тър-
ново, нападнато от 600–700 
въстаници, подпомогнати от 
терористически акции вътре 
в града, ще падне непремен-
но в наши ръце и ще остави 
всички околни гарнизони без 
сборен център. Ние му възра-
зявахме, че дори и ако пре-
вземем М. Търново, не ще 
можем да го удържим повече 
от 1–2 дни, понеже, лишени 
от силни чети в околността, 
бихме се изложили на турски 
нападения от всички страни 
и само в няколко дена ще 

Христо Силянов за определяне датата 
на въстанието и за обявяването му

капитулираме. Ние бяхме 
трима против един и се на-
ложихме. По-после обаче се 
оказа, че Икономов беше по-
прав. М. Търново би паднало 
в наши ръце дори и само с 
300 души атакувано. Както и 
да е, нашето мнение надделя 
и Боевото тяло още в самото 
начало направи една грешка 
от капитална важност.

Мисълта за нападение на 
М. Търново изоставена, само 

по себе си следваше, че тряб-
ва да се нападнат и разбият 
гарнизоните и да се очисти 
цялата въстаническа област 
от султанския аскер. Скоро 
се натъкнахме на друг, не по-
малко труден въпрос: какво 
трябва да правим с турските 
села? Двамина от нас под-
държаха, че всичко турско 
трябва да се унищожава, а 
всички турски села да се на-
паднат и изгорят.

Затова те имаха своите 
основания: до нас бяха вече 
стигнали вестници от Бъл-
гария, които съобщаваха за 
първите акции на битолски-
те ни другари. Нашите не 
са клали безоръжни турски 
селяни, не са горили турски 
села. При все това – три бъл-
гарски села били обърнати в 
пепелища от аскера. Значи 
горим или не турските села, 
нашите няма да бъдат поща-
дени. Но Мишел се обяви 
решително против идеята да 
се напада и убива безразбор-
но турското население и да 
се горят турски села. Избра 
се тогава нещо средно: да се 
горят турските села, кули, 
казарми и пр., но да се щадят 
безоръжните турци и всички, 
които не оказват съпротива.

В навечерието
На 4 август вечерта бяхме 

на Китка. Раздаде се храната 
и всеки се оттегли да спи и да 

ят бивак онемя. Момчетата 
дълбоко захъркаха. Мишел, 
Варналията и аз, придруже-
ни от един македонец-въгли-
щар, който познаваше отлич-
но Василико, се отправихме 
към приготвения наблюда-
телен пост, затулен с храсти 
и изсечени клонове, на най-
високата издатина към края 
на бивака. Оттам можехме 
спокойно да наблюдаваме 
крайморското градче, цялата 
му околност и морския бряг, 
без да бъдем забелязани от 
шосето под нас.

В градчето ясно разгра-
ничавахме с помощта на 
бинокъла две части. Едната 
нова, с планирани улици и 
двуетажни къщи, разполо-
жена на един малък полуос-
тров, вдаден в Черно море. 
Това беше гръцката маха-
ла – Ново Василико. В тая 
част се намираха правител-
ственият дом (хюкюматът), 
телеграфо-пощенската стан-
ция, казармата, пристанищ-
ното управление и другите 
учреждения. Към входа на 
полуострова се намираше 
мухаджирската махала, със-
тояща се от ниски къщи, по-
крити със слама и отделени 
от гръцката махала. Ново 
Василико броеше около 250 
къщи – 70–80 мухаджирски, 
а останалите гръцки. Ста-
ро Василико, недалеко от 
новото, но далеч от морето, 
имаше 400–500 къщи чисто 
гръцки. Можахме да добием 
ясна представа за града, за 
разположението на отделни-
те му части, за учреждения-
та, които щяха да се напад-
нат, и за цялата околност.

В това време се яви един 
куриер и усмихнат до уши 
ни съобщи:

– Халач войвода дойде с 
все музиката!

Това беше началникът на 
Кладарския участък, бивши-
ят тръбач подофицер Хала-
чев. В участъка му нямаше 
турски села, нито гарнизони, 
затова част от неговите въ-
оръжени сили се определиха 
за василиковската акция. Той 
ни водеше 100 души кримка-
ри… и своята тръба.

Привечер планът бе окон-
чателно съставен. Разпола-
гахме със 120 души четници, 
от които 20 души с манли-
хери, 5–6 души с бердани и 
мартини и стотината кримка-
ри на Халачев. Придадохме 
към тях и 20–30 македон-
ци-въглищари, въоръжени 
с брадви и ножове. Те щяха 
да ни служат и за куриери, 
понеже познаваха Василико. 
На Мишел и Варналията се 
възложи да нападнат с 40–50 
души казармата, на мене – да 
завзема с 10–15 души прави-
телствения дом и станцията, 
на Загорски – да обгради с 
15–20 души Старо Васили-
ко за всяка случайност, а на 
друга една команда от три-
десетина души – да подпали 
мухаджирската махала. Една 
група брадвари трябваше в 
същото време да наблюдава 
пътищата и да отсече на едно 
голямо разстояние всички 
телеграфни стълбове. Пре-
късването на телеграфните 
жици, нападенията в града 
и подпалването на мухад-
жирските къщи трябваше да 
почне едновременно. Сигнал 
за почване – първата бомба, 
хвърлена от дружината на 
Мишел в казармата, и гласът 
на Халачевата тръба. Знакът 
за отстъпление щеше да се 
даде пак от Халачева – ата-
ширан към „главнокоманду-
ващия“ Мишел.

Бивакът шумеше от рабо-
та. Момчетата, отпочинали 
и отспали, се пристягаха, 
чистеха пушки, патрондаши, 
преглеждаха бомбите си, 
ръждясали от стоене в дъ-
ното на мръсните раници. 
И всичко това ставаше при 
високи разговори, смехове и 
шеги. Никой вече не намира-
ше за нужно да пази тишина 
и да се крие: булото на тайн-
ствеността и вечната тревога 
беше вече хвърлено. Помъ-
чих се и аз да заспя малко, 
но напразно. Отидох пак на 
наблюдателния пост до часо-
воя и останах там.

Стъмни се най-сетне и 
многожеланата нощ простря 
черното си було над необ-
гледания балкан. Кървава 
и страшна нощ, за която от 

толкова години се готвим.
Събрани на полянката, 

момчетата образуваха ко-
лело и изправени в пълно 
въоръжение, зяпаха Мишел, 
който стоеше в средата.

– Часът, който от петсто-
тин години очаквахме, за 
който работехме ден и нощ, 
купувахме пуши, скитахме 
из балканите и пълнехме 
занданите, най-сетне е уда-
рил. Тая вечер всички наши 
братя по кръв и тегло, къ-
дето и да се намират, ще си 
премерят силите с нашите 
душмани. Където има тур-
ско село – ще се изгори; къ-
дето има турски аскер – ще 
се разбие! Тая нощ ще има 
да се извършат страшни ра-
боти. Кръв ще се лее, глави 
ще падат, села и градове ще 
горят. От тая нощ ние не сме 
вече раи, не признаваме ху-
кюмат, аскер и каймаками, 
не плащаме данъци и вергии 
[* Вергия (тур.) – данък вър-
ху недвижимо имущество.]! 
Хукюмат, кадии, съдии и 
аскер на тая земя ставаме 
ний! Вместо с темане все-
ки турчин ще се посреща с 
нож и куршум, догдето не 
се очисти нашата страна от 
душманите, или се подчинят 
на нашия ред и заживеят с 
нас не като мъчители и гос-
подари, а в братство и мир, с 
еднакви права и задължения. 
Нека всеки, който чувствува 
страх в сърцето си, да се от-
дели, догдето е време, защо-
то потеглим ли оттук, няма 
вече връщане! Тогава всеки 
страхливец, ако не падне от 
турците, ще падне от нас. 
Ние не се борим за нас, бо-
рим се за нашите жени и 
деца, за тия, които ще идат 
след нас.

Мишел свърши своя-
та вдъхновена реч с някои 
общи упътвания по въста-
нието. Слушаха го всички 
при гробно мълчание.

Силянов, Хр. Спомени 
от Странджа. Бележки по 
Преображенското въстание 
в Одринско 1903. С., 1984, 
260–261, 263–267.
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КИРИЛ МОМЧИЛОВ

СИМВОЛ НА ТЕРО-
РИЗМА от началото на ХХ 
век, със своята саможертва 
за свободата на брата-роб, в 
името на целокупна Бълга-
рия, Светослав Мерджанов 
е станал и знаме на македо-
но-одринското национално-
освободително движение. 
Казват, че е бил необикно-
вено смел и силен човек, ала 
енергията му била „енергия 
на отчаянието“, за това и 
толкова млад бил победен. 
Победен ли?

„Отче, кажи на всички 
българи, бъди ти свидетел, че 
аз без страх отивам към бе-
силката и без страх умирам 
за свободата на поробения 
български народ. Нека тия, 
които идват след мен, довър-
шат делото. Да живее свобо-
дата на поробените братя!“ 
– това поръчал Светослав 
Мерджанов на свещеника 
Добри Стойков, който го из-
повядал, преди да увисне на 
бесилката в центъра на Од-
рин на 27 ноември 1901 г.

А пътят му до бесилката 
бил страшен, но славен!.. Не 
му е тук мястото да анализи-
раме причините за отделни-
те атентати, нито да оценява-
ме политическите атентати 
според тактиката и страте-
гията на партиите и групите, 
които са ги организирали. 
Ще ни се да си отговорим на 
въпроса: какви хора са били 
атентаторите?

КАКЪВ Е БИЛ СВЕ-
ТОСЛАВ МЕРДЖАНОВ? 
– Олицетворение на мъжест-
веност и – смелост, пише за 
него Павел Шатев  (1882–
1950) в книгата си „В Маке-
дония под робство“ (1934): 
„Телесно здрав и развит, с 
обло мургаво лице, големи 
черни очи и черни гъсти 
коси, едри мустаци, як и 
твърд като желязо, пъргав и 
красив... Винаги бодър и съ-
образителен, той бе една не-
спокойна натура, която било 
в родния му град Карнобат, 
било в София или Женева, се 
движеше с една необикно-
вена бързина и навсякъде и 
винаги зает с измюслюване 
на големи планове за про-
ектиране на конспиративни 
и бунтовнически акции...От 
Мерджанова лъхаше олице-
творение на мъжественост 
и смелост. Горещ темпера-
мент, ентусиазъм и твърде 
много сантименталност 
бликаше от неспокойната му 
душа на тоя бунтовник.“

СМЕЛ И РЕШИТЕЛЕН, 
пълен с енергия, духовни и 
физически сили за работа 
и живот. Такъв е останал в 
паметта и на своите съграж-
дани. В спомена на Стоян 
Мелников четем: „Свето-
слав Мерджанов бе един от 
първите дейци на градското 
читалище „Развитие“. Хубав 
и строен момък, среден ръст, 
с хубава буйна коса, тъм-
ни живи очи, интелигентно 
лице и хубаво облечен. Хо-
деше обикновено в нов летен 
черен костюм, бяла яка, дъл-
га вратовръзка на фльонга, с 
елегантен бастун в ръка и с 
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какво ли не принуждава да 
вършат хората? В Солун кръ-
жочниците укриват двама от 
другарите си, синове на бо-
гати българи. Обявяват ги за 
отвлечени и принуждават ро-
дителите им да дадат откуп. 
Светослав Мерджанов ще 
се покаже на панаира в Кар-
нобат, който започвал пред 
празниците Петдесетница и 
Свети Дух, с намерението да 
срещне разбиране и подкре-
па за делото, ала зет му, щом 
разбрал, че се е отказал от 
следването, го укорил: „Мно-
го пари изхарчихме по тебе, 
а нищо не излезе...“ „Мълчи! 
– изкряскал му Светослав. – 
С това шише вино ще ти счу-
пя главата.“ На един доктор в 
Бургас, от когото отишъл да 
иска пари, а оня му казал да 
се легитимира с пълномощ-
но от властта, Мерджанов 
залепил такава плесница, че 
докато бил жив докторът все 
за нея разказвал...

В България Светослав 
Мерджанов се включил в 
легалното македоно-одрин-
ско движение, ръководено от 
Борис Сарафов. Последният 
подкрепил плана му за убий-
ство на султан Абдул Хамид 
Хан ІІ. С паспорт на името 
на инженер Васил Стоянов 
Светослав Мерджанов, заед-
но с Манджуков и Соколов, 
заминал за Цариград. Месе-
ци наред кръстосвали гра-
да, ала било невъзможно да 
припарят до неговите сараи. 
Защо ли не вдигнат във въз-
духа Отоманската банка? Та 
нали в нея били английските 
и френските капитали. Наели 
една празна двуетажна къща 
срещу банката, собственост 
на българин, посветили сина 
му под клетва в тайната си 
мисия, и започнали да копа-
ят. Прокопаването на тунела 
заслужава отделен разказ. 
Ще кажем само, че заедно 
със Светослав Мерджанов са 
били Петър Манджуков, Пе-
тър Соколов и Павел Шатев. 
В средата на септември 1900 
г. тунелът бил готов. Ала дос-
тавката на двата куфара с ди-
намит вместо с файтон, била 
в ръцете на  двама хамали-
арменци, които се прегъва-
ли на две от товара. Тайната 
полиция не могла да не забе-
лежи това. Нелегалните били 
арестувани и след лъжливи 
оправдания екстрадирани...

„Аз се запознах със Сла-
ви Мерджанов в 1901 г. в 
София. Той влизаше в една 
група млади хора около Бо-
рис Сарафов, към която се 
числях и аз. – пише в споме-
ните си през 1964 г. Симеон 
Радев (1879–1967). – Който 
би погледнал Слави Мерджа-
нов, никога не би помислил, 
че той бе човекът, който 
подготви свои ученици да 
хвърлят бомби в Солун. По-
скоро приличаше на ония 
актьори, които във филмите 
играят ролята на любовни-
ци – тънък, висок, елегантен. 
Но носеше в себе си дързък 
дух, готов на всички рискове. 
Видях го един път да говори 
на митинг в София. Оратор!“

ско-българската група воде-
ла горещи спорове, спорели 
представители на различни 
течения - марксисти, народ-
няци и анархисти. Идеите 
на терористите били най-
примамливи за Светослав 
Мерджанов. Сприятелил се 
с Михаил Герджиков – Ми-
шел, и се отдал всецяло на 
делото за освобождението 
на Македония и Тракия. 

Ако Герджиков бе напи-
сал своите спомени преди 
60 години, днес едва ли ня-
кой би си позволил дори да 
„ситуира“ образа на Мер-
джанов. В „Конспекта“ за 
спомените си от 1945-1946 г. 
той дословно изрежда име-
ната на „Женевския център“: 
Димо Николов, Григор Поп-
дочев, Димитър Общински, 
Кина Генова, Тодора Злате-
ва, Иванка Ботева, Надежда 
Добрева, Петър Манджу-
ков, Светослав Мерджанов, 
Михаил Ив. Герджиков, 
Димитър Ганчев, Йордан 
Калчев. Научаваме, че в 
Женева е приет Устава на 
Македонския таен револю-
ционен комитет, че от там 
е отправен Позив към по-
робените българи, издаден 
е вестник  „Отмъщение“. В 
няколко точки се споменава 
„нуждата от пропаганда и 
организация“ и „липсата на 
парични средства“. Парите 
са ги принудили да хвърлят 
жребий, кой да тръгне пръв 
да ги набави...Паднало се е 
на Григор Попдочев и той 
заминал за България, но не 
се обажда. Безпокойството 
в Женева накарало Мерджа-
нов да замине по дирите на 
Дочев. После телеграма от 
Мерджанов извикала Гер-
джиков в София. Ала ми-
сията на Дочев пропаднала 
и той се самоубил. Тогава 
Мерджанов и Стефан Ми-

хов организират кражба и 
източват чрез фалшиви запи-
си пари, които се получават 
вън от България... Отново 
„студентите“ се завръщат в 
Женева, за да се подготвят 
за навлизане в Македония, 
където според тях условията 
за борба са най-подходящи... 

След една среща на Гер-
джиков с Гоце Делчев започ-
ват преговори между двете 
организации и като резултат 
са слети в една... Манджу-
ков, Мерджанов, Соколов, 
Калчев, Ганчев и Герджи-
ков - отново в Македония. 
Светослав Мерджанов ор-
ганизира известните ни „ге-
миджии“ от Велес и Солун 
(1898). Влиянието на Женев-
ския кръжок в идеологично 
отношение върху ВМОР Ор-
ганизация – новата струя в 
революционното движение. 
– Идеологичен афинитет 
между Делчев и представи-
тели на „женевци“. – Вна-
сяне на социален елемент в 
борбите за освобождението 
на Македония и Одринско. 
– Организация, пропаганда, 
четническо движение и те-
роризъм. – Липса на парич-
ни средства за организация 
и пропаганда: експедицията 
на Гоце Делчев из Пирина, 
Алиботуш (дн. Славянка) и 
Боздаг през лятото на 1899 
г. През онези месеци в Маке-
дония рамо до рамо с Гоце е 
бил и Светослав Мерджанов. 

На 13 май 1899 г. в Со-
фия, от стая №9 на хотел 
„Батенберг“ Гоце Делчев 
изпратил пощенска картичка 
до Мишел в Женева, с която 
му съобщава новия състав на 
Върховния комитет, избран 
на конгреса. Известява го 
още, че е получил писмото 
му и парите и го поздравява 
от името на Мерджанов и 
Комуната... Липсата на пари 
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ци от терористичния кръжок 
в Солун? Отрано прегърнал 
идеята за социална правда, 
ала организираната борба 
не го задоволила. Не искал 
да се откъсне от народа, но 
не можел и да чака повече 
организирането му за бунт. 
Не понасял дисциплината. 
Фанатик-романтик, когото 
трудно ще познаем, тъй като 
много малко са сведенията, 
достигнали до нас, за израст-
ването му.

Като юноша бил мълча-
лив, замислен, но и непоко-
рен. В местното училище за-
вършил втори клас, в Бургас 
– следвал трети, за да стигне 
в Русе, където по традиция 
завършвали изключваните 
гимназисти от цяла Бълга-
рия. Там карнобатлията, как-
то го наричали другарите му, 
попаднал в кръжока на со-
циалисти, анархисти и нихи-
листи. Служил в Бургас през 
1896 г. в 24-ти пехотен полк, 
но бил „писар и рисувач“, не 
могъл да прояви военолюби-
вата си натура. В Русе една 
учителка, „с която имал близ-
ки връзки“, през лятото на 
1897 г. му дала пари, с които 
през Букурещ стигнал до Же-
нева, за да следва право. Ала 
попаднал отново в средата на 
анархисти и революционери, 
забравил за какво е отишъл и 
още в края на първата година 
изоставил висшите науки.
„ЖЕНЕВСКАТА  ГРУПА“ ни е 
позната от историята. Пър-
вата студентска социалис-
тическа група е образувана 
в началото на 90-те години. 
Романтичен период от живо-
та на учение, дебати, лични 
връзки... В Руския клуб ру-

цветче на елика на палтото... 
Той бе пленил децата и юно-
шите с държанието си, обра-
зоваността си, смелостта си и 
с хубавия си говор. Мнозина 
го помнят от сцената – гла-
сът му беше плътен, звучен. 
Трябваше да го видите самия 
него, за да разберете колко 
пламенен и бунтовен тем-
перамент, какъв възторжен 
мечтател беше той. Поток от 
трептящо и огнено чувство 
се изливаше в речта му. Ли-
цето му добиваше вдъхно-
вено очарование... Като че 
в действителност преживя-
ваше онова, което заучените 
думи изразяваха. „Борба“ от 
Христо Ботев беше неговото 
любимо стихотворение.“

БОРБАТА В ИМЕТО НА 
НАЙ-БЛАГОРОДНИЯ ИДЕ-
АЛ погълнала цялата му 
енергия, тя го довела до бе-
силката, тя го обезсмърти в 
паметта на народа. Да се бори 
с турци-агарянци Светослав 
е решил още като дете. Бил 
единадесетгодишен, когато 
извършил първото взривя-
ване на бомба в лозята край 
Карнобат. Пред другарчетата 
си демонстрирал вдигането 
във въздуха на една колиба. 
Пак в лозята, вече като мла-
деж, се упражнявал самосто-
ятелно на стрелба с пистолет. 
Немотията ли – от малък ос-
танал сирак, или книгите от 
руски и френски нихилисти 
и анархисти  са го направили 
индивидуалист, трудно ни е 
да отсъдим. Може би кръжо-
ците, в които е участвал: най-
рано като ученик в Русе, по-
сле като студент в Женева и 
накрая като учител на учени-

С В Е Т О С Л А В    М Е Р Д Ж А Н О В

 Петър Соколов и Слави Мерджа-
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ГЕОРГИ Н. НИКОЛОВ

Можем да твърдим, 
че темата за морето в 
българската литература е 
обширна и сериозно за-
стъпена. Тя идва от фол-
клорното наследство и в 
годините намира място 
по страниците на редица 
автори. В това число – и 
на трудовата маринисти-
ка, пазеща образите на 
моряци, рибари, докери, 
мерметчии и т.н. Като 
обаче поставя изисква-
ния, доста по-конкретни 
от импресионистичните 
възприятия и вътрешната 
самовглъбеност под гро-
хота на стихиите. Търси 
познаване на описаното, 
пряко докосването до 
делника в цялата му гру-
бост, лишеност от краски, 
идеализация и бягство 
от реалността. Това са 
успели да направят в художест-
веното си наследство Константин 
Величков, Кирил Христов, Кирил 
Гривек, Елисавета Багряна, Мария 
Грубешлиева, Стефан Станчев, 
Александър Муратов, Крум Пенев, 
Люба Касърова, Димитър Осинин, 
Владимир Полянов, Крум Кънчев, 
Яна Язова и разбира се – Никола 
Вапцаров.

Без да претендирам за изчерпа-
телност в галерията от изброени 
имена, ще прибавя и позабраве-
ния днес Георги Попстаматов с 
романите „Рибари (1942) и „Да-
лян Ропотамо“ (1967). Роден е на 
21 април 1909 г. в странджанско-
то село Блаца, Източна Тракия, 
Турция, в многолюдно семейство. 
Баща му, свещеник в селото, деец 
на ВМРО, като един от организа-
торите на Преображенското въс-
тание от 1903 г. е осъден на 15 го-
дини каторга в Одринския затвор, 
но излиза от него през 1908 г., 
амнистиран с Хуриета. През 1913 
г. семейството бива прокудено в 
България и се заселва в Ахтопол. 
Георги Попстаматов завършва пе-
дагогическото училище в Ямбол 
и 15 г. учителства из Странджа. 
След 1944 г. се отдава на журна-
листика като репортер в бургаския 
вестник „Черноморски фронт“ и 
окръжен кореспондент на вестник 
„Отечествен фронт”. Написал е 
още въздържателната поема „Към 
нов живот”, „В цяла Странджа роб 
запява“ (пиеса в осем картини, в 
съавторство с Георги Караславов), 
„Роди го Странджа“ (биографичен 
очерк за Илия Бояджиев), „Пре-
ображенци“ (очерци). Сътрудничи 
на много вестници и списания.

Още с първата си книга, дейст-
вието на която се развива в Ахто-
пол, писателят очертава широка 
панорама на хората край морето. 
На рибарската битност – отрудена, 
грубовата, непредвидима. „Грижи-
те, немотията, излъганите надежди 
и малките рибарски радости като 
оазиси сред пустинята – отбелязва 
в предговора Калина Малина – ето 
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какво предлага Г. п. Стаматов… 
Но наред с това едно великолепно 
описание на морските капризи, на 
ветровете и бурите, на стихиите, 
с които се бори малката рибарска 
лодка в открито море. И непосил-
ната човешка борба за насъщния. И 
всред нейния кипеж един застиващ 
вече копнеж по изгубена любов…“ 
Повечето герои са тракийски бе-
жанци, помнещи родния край и 
турските издевателства. Сменили 
ралото, те отдавна са чеда на въл-
ните – дядо Паун, капитан Мина, 
капитан Лазо, Ганчето, Кленчо, 
Дорко, малкият Васето, който не-
пременно ще стане моряк и разби-
ра се, рибарските тайфи. Превива-
щи гръб над греблата в аламаните 
в очакване на сребристите пасажи. 
И на сиромашкия си пай – каквото 
даде чорбаджията след продажби-
те на Бургаската борса. Типажите, 
явно наблюдавани от натура, при-
личат повече на бродяги. Но всеки 
е по своему колоритен, цветен и 
оригинално поднесен. Изцяло от-
даден на трудното си призвание: 
„Аз, да е до мене, и по-хубаво да 
найда – не се оставям от морето! 

Ей-тъй – на, ударих се еднаж 
на море, и – не мога вече! 
Тежко е, мъчно е – ама свик-
нува се! А пък нали има една 
приказка: „По-лесно се свик-
нува, по-мъчно – отвикнува 
и туй-то!“ Зад привидната 
сивота на дрипавите тълпи по 
крайбрежието се крие волна 
жажда за живот. За някакво 
осмислено битуване, оси-
гурени с храна семейства и 
изучени деца. Те са и човеч-
ни, носещи дълбоко в себе си 
скритата трагедия на ориста. 
Синът на Мина,Владимир,е 
отвлечен от турски лазове 
(1) и не се знае какво е ста-
нало с него. Отвлечена е пак 
от тях и годеницата на Удрав, 
Вангелка, който три години 
я дири из турските черно-
морски селища. Мъката и 
неизвестността го душат, на-
деждата да я види обаче и да 
я спаси не секва. Това убива 
увлечението му към Вида, а 

когато научава за смъртта на Ван-
гелка бързо се пропива. Безутешен 
е и Мина, когато намерилият се 
по чудо син, прострелян, умира 
в ръцете му. Той решава да вземе 
странника под крило и да го напра-
ви истински рибар, но при силна 
буря, отново пиян, Удрав се удавя 
с лодката си. По начин на описа-
ние и по дълбокото си вникване в 
тематичната дълбочина, романът 
прилича на „Това е положението 
– повест из живота на черномор-
ските рибари“ на ЯчоКабаивански 
– Марко Поло и на някои книги на 
латвийския автор Вилис Лацис.

Негово своеобразно продълже-
ние, макар с други герои, е „Далян 
Ропотамо“. Действието се развива 
след 1944 г., като основен подтекст 
е сблъсъкът между старото и ново-
то, пак в името на поминъка и на 
децата. Капитан Андон внедрява 
челен съветски опит под насмеш-
ките на стари, препатили рибари, 
дебнен и от бившия чорбаджия 
Хрисостомо. След дълги вътреш-
ни терзания, че може и да не успее, 
неговият далян устоява на стихии-

ци от близките села, всички са обе-
динени в общ стремеж – за богат 
улов, който да стопи грижите им 
поне временно. Това са персонажи, 
гранитно дялани от живия живот и 
неумолимите му закони – битови, 
морални, духовни. Поколенията 
предават във вековете немотията 
и надеждите си едно на друго, но 
постепенно в съзнанието им се 
раждат нови идеи – на Ганчето и 
учителя Владев от първия авторов 
роман на Попстаматов за рибарско 
сдружение. Десетилетия по-късно 
то е вече комбинат и пори водите 
със съвременни кораби. Остава 
закваската, маята, гордостта, че си 
рибар и потомък на такива люде.

В тъмата на отминали години 
греят потъмнели „снимки“ на няв-
гашните селища и някаква тиха 
романтика пропълзява в сърцето на 
читателя: „Ахтопол, където съдба-
та бе довела Удрава, е малко, глухо 
градче, кацнало на висок, скалист 
полуостров, изправен като стена 
над морето. На запад от него се 
издига друга стена, още по-вели-
чествена и красива – Папия, един 
от най-високите върхове на Стран-
джа, цял обраснал в гора. Къщите, 
повечето бежански, започват от 
дуварите на няколко стари вятърни 
мелници и нестройно пълзят към 
горната махала, източната, по-ви-
соката част на града. Някаква ле-
генда говори, че градът бил осно-
ван от някоя си Агата – дъщеря на 
Зевсов син, прогонена от разгневен 
бог. В миналото той е бил укрепен 
византийски град, по късно – с про-
чута търговия и корабоплаване, до-
като през 1018 година един стихиен 
пожар го сравни с земята за една 
вечер…“ Днес героите на Георги 
Попстаматов трудно биха познали 
родното крайбрежие: бетонирано 
и алчно причакващо туристи.Ос-
тават книгите, запечатаните в тях 
легенди и спомени какво е било. А 
най-вече: че има хора, които не мо-
гат без морето, както и то не може 
без тях, а солената му влага, вед-
нъж отпита, не се забравя. Както бе 
възкликнал в свое стихотворение 
военният поет Чони Чонев: „Мо-
рето в моя стих не е измислено! 
Морето в моя стих е изживяно…“ 
По тази причина имаме право да 
възкресим и маринистичното твор-
чество на Георги Попстаматов от 
праха на забравата.

1. Анадолски търговци и риба-
ри, често пирати.

2. .Сп. „Морски сговор“, Варна, 
г. VІІІ, 1931, бр. 9.

те. И тук действието се развива 
увлекателно, без да подминава 
созополския бит и някогашните 
му жители. Зад беглата идеологи-
зация на повествованието отново 
прозира обичта към морето и ба-
щиния занаят. „Прекарал целия си 
живот на брега на нашето южно 
черноморско крайбрежие – уточ-
нява Георги Караславов – дето е и 
центърът на черноморския ни ри-
болов, във втория си роман Георги 
Попстаматов дава драматични кар-
тини от една тежка и сложна бор-
ба. Умело и органически е свър-
зал авторът борбата с капризите, 
бурите и опасностите на морето с 
борбата между старото и новото, 
капиталистическото и социалисти-
ческото, консервативното и нова-
торското през първите години след 
1944-та…“ Смяната на поколения-
та, изтичащи в забрава като пясък 
от човешката длан. Остават вълни-
те, рибните пасажи и спомените 
за нявгашни членове на тайфата, 
изчезнали при буря в дълбокото. 
Времената се менят, някогашната 
бедност постепенно отстъпва. Кой 
днес би повярвал на разказаното 
от Дора Габе в пътеписа ú „Със 
Дръзки по Черно море“ за Созо-
пол: „Едно съвместно жителство 
с всички заведения и продавачи, 
с всички минувачи по улицата, от 
курортистите, българи и чужде-
нци, елегантни и дрипави, до хи-
лави старци, килави бледни деца 
и мършави котки. Казаха ми, че 
местното население е бедно, че си 
храни децата с парче солена риба, 
а по някога и само с хлеб…“ (2)

Остава и трудовата маринис-
тика на Георги Попстаматов, ин-
тересна и днес. Тя е запечатала 
по редовете редица специфични 
термини и наименования, които 
постепенно се забравят: Зехтинб-
урун, стинга, кубаня, мармаро, ле-
ванди, лодос,мола, алборо, серекус 
воля и пр. Но по-важното е друго: 
че героите му и днес са пълнокръв-
ни, интересни, достоверни. Упори-
ти дори в отчаянието си, когато 
няма риба, да хвърлят мрежите пак 
и пак. Граждани, сезонни работни-

След големия провал в Цариград, Мер-
джанов не се отчаял. Подвизавал се в Со-
фия по свърталищата на хъшовете и маке-
доно-одринските революционери. Както 
свидетелствува историкът Иван Орманджи-
ев по спомен на акад. Димитър Михалчев, 
на последния „Слави му правел най-хубаво 
впечатление от видните революционери със 
своята черна коса, смела и решителна ос-
анка“. И ако не бил тръгнал с четата си две 
седмици по-рано за поробена Тракия, Михал-
чев с Александър Кипров, били решени да го 
последват в борбата му срещу тиранията на 
султана...

Този път намерението им било да пленят 
на гарата в Люлебургаз  иранския шах, кой-
то се връщал от Париж. Ала пропуснали мо-
мента... От Люлебургаз се насочили към Од-
рин. Защо не заловят одринския валия Ариф 
паша? Той бил зет на султана... И с него се 
разминават... Докато щастието им се усмих-

ÏÚÒ – ÑÒÐÀØÅÍ...
нало. Заловили сина на Дертли Мустафа мла-
дия Нури бей... Мястото не ми позволява да 
предам по спомените на очевидци орисията 
на четниците, но в сражението с турския ас-
кер половината от четниците излезли невре-
дими, четирима, ведно със сина на Дертли 
Мустафа, убити: Петър Соколов, 35-годишен 
от Кюстендил, Георги Фотев, 28-годишен от 
Одрин, Иван Котков, 38-годишен от Каваклия, 
Лозенградско,

Ованес, 29-годишен арменец от гр. Ро-
досто. Останалите четирима – тежко ранени, 
били пленени. Съдени и осъдени на смърт, до 
края на ноември били в Одринския затвор. 
На 27 ноември 1901 година увиснали на бе-
силките... За да останат в песента на войво-
дата Яни Попов „За обесените в Одрин“ (Вж. 
Странджански жалби, С. 1909, с. 9–11). Под 
заглавието авторът е отбелязал, че песента 

се пее по гласа на „Ах ти, юначе, къде се 
стягаш“, а в края на песента дава следното 
пояснение: „През 1902 г. в гр. Одрин една 
сутрин се люлееха телата на четирима юна-
ци под бесилките. Те бяха обесени на четири 
места. Славе Мерджанов и Бедрос Серем-
джиян грозно нападаха с последните си думи 
турския режим и сами си прикачиха въжето. 
Причината беше залавянето на Хаджи Нури 
бея. При сражението паднаха четирима, а че-
тирима обесиха. Освен Славе и Бедрос бяха 
Христо Х. Илиев и Татум, арменеца. Убитите 
бяха: Соколов, Иван Котков, Георги Ботев и 
един арменец“.

А са били толкова млади? Христо х. Или-
ев, 22 годишен от с. Докузюк, Лозенградско, 
Бедрос Серемджиян, 25-годишен офицер от 
българската армия, Татул Малгаралъ, 25-годи-
шен от гр. Малгара.

 Писателят Георги Попстаматов



тории, те много-много не са 
слушали, защото не са  смя-
тали за важно да ги знаят.

Важно е. Иначе си като 
лист отбрулен незнайно оти-
де в историята. А Тонка Ва-
силева е свършила работа на 
цял научен институт. Иначе 
тя е доцент в Аграрния уни-
верситет в Пловдив. Не само 
че е прочела много „стра-
ничен“ материал и лично е 
издирила спомени, но в до-
менната пещ на сърцето си  
е претопила тонове руда от 
тях, за отлее кюлчета слово.

Затова книгата ú се чете 
задъхано. Тя и така е напи-
сана – ритмично, пластично.
Усещането е даже звуково. 
Чуваш и думите й пред неви-
дима, но запалена от интерес 
аудитория. По това книгата 
се отличава от много раз-
хвърлени, лошо написани.

Иван БУНКОВ
Тонка Василева умее да 

разказва. Ще се убедите –  
от този брой  препечатва-
ме от „Нов живот“ пореди-
ца откъси от „Незаличима 
диря“.

 
Първи откъс от книгата 

на Тонка Василева за ма-
лоазийските българи, оч-
аквайте следващите 

През XVІІ–XІX век 
големи групи българи 
от различни краища на 
България (Чирпанско, 
Старозагорско, Ямболско, 
Хасковско, Пловдивско, 
Ивайловградско, Софийско, 
Димотишко, Софлийско, Ох-
ридско, Костурско, и някои 
други селища на Северна 
България) поели най-вече 
на юг към земите на Запа-
ден Анадол. Причините, 
породили изселническите 
движения в тази посока, са 
основно две – първата – това 

е българско население, което 
било насилствено принудено 
да напусне родните огнища, 
за да се настанят в тях идва-
щите от Мала Азия турци, и 
втората – доброволно изсе-
лили се българи, заставени 
от обстоятелствата – ико-
номическо и политическо 
безправие; осъзната безпо-
мощност пред кърджалий-
ските набези и издевателс-
тва, довели до несигурност 
за живота им; търсене на по-
спокоен живот и по-добър 
поминък в плодородните, 
обширни земи и изобилни 
пасища в Мала Азия.

Потомците на тези засел-
ници живели повече от два 
века по тези места, но съхра-
нили своята българска иден-
тичност. Кои са основате-
лите на тази Малоазийска 
българска колония, откъде 
са дошли и как са попадна-
ли по тези места? Ако тръг-
нем обратно по техния път, в 
пределите на България, той 
ще поеме отново в две посо-
ки – към Горнотракийската 
низина и Северна България 
и Ивайловградската покрай-
нина. Литературните източ-
ници за Ивйловградската 
покрайнина през Османско-
то владичество и Възражда-
нето са твърде малко. Гра-
дът, наричан Ортакьой (от 
1934 г. Ивайловград), въз-
никва късно, вероятно към 
началото на XVІ–XVІІ век, в 
съседство и връзка с духов-
ния митрополитски център 
Лютица, който датира от 
ІX–X век.

Недостатъчната плодо-
родна земя и ниските доби-
ви от отглежданите култури 
принудили населението да 
отправи поглед към гур-
бетчийството и потърси 
възможности за прехрана 

вън от покрайнината. Като 
работели в чифлиците на 
турски бейове около Одрин 
и други места, те разбрали 
за голямото търсене на дър-
вени въглища  в големите 
градове на Османската 
империя. Мъжете от села-
та Горноселци, Покрован, 
Хухла и Камилски дол се 
възползвали от горите и се 
насочили към този доходен 
за времето занаят, превръ-
щайки въглищарството в 
основен поминък. Въгли-
щарите горели въглищата 
по два начина – македонски 
и черменски. По-голямо и 
предпочитано било про-
изводството на черменски 
въглища, защото те се до-
бивали по-бързо.

Дървените въглища се 
използвали за отопление 
в домовете на бейове, на 
търговци и занаятчии, в 
дюкяни и работилници. 
Търсенето на българското 
производство било голямо, 
защото качеството му било 
високо, а занаятът – усвоен 
до съвършенство. Жители-

те на селата Горноселци и 
Камилски дол, като търсели 
подходящи гори или пазари, 
стигнали до малоазийския 
бряг на Мраморно море и 
трайно се заселили там.

Постепенно, с увели-
чаване на семействата и 
пристигащите заселници от 
българските села Горно сел-
ци, Хухла и Камилски дол, 
Ивайловградско, Коджа бу-
нар се разраснало. Според В. 
Кънчов в края на XІХ век то 
е имало 350 къщи, а според 
Я. Доросиев те са били 245 
с 1486 жители. По данни на 
българския генерален консул 
в Цариград през 1914 г. село-
то е имало 400 къщи. От ця-
лата информация като най-
правдоподобни се приемат 
цифрите 400 къщи, от които 
около 40 къщи гръцки и гръ-

комански и 2000 жители.
***
Като най-голямо селище, 

заемащо централно място в 
групата на появилите се по-
късно от него български села, 
Коджа бунар се превърнало 
в средищен занаятчийски, 
търговски и културен център 
за живеещите в околността. 
Това посочват както потомци 
от Коджа бунар, така и тези 
на съседните села. Особено 
видно било това по време на 
големите празници Коледа, 
Великден, Гергьовден, Ди-
митровден, когато селото се 
огласяло от гайди и кавали, 
а на мегдана до Голямата ода 
се виели кръшни български 
хора от жителите на няколко 
села. Селото приличало на 
малък град, с главната кал-
даръмена улица от единия 
до другия край, с наредените 
от двете ú страни дюкяни и 
работилници, бръснарници, 
кафенета и обущарници, с 
високите огради и хубави и 
чисти къщи.

От Коджа бунар се роили 
селата – Ново село (Еникьой 
или Казълджилар), Суют, 
Киллик, Тьойбелен. От Ко-
джа бунар са произлезли и 
още три малки села в око-
лия Баля–Кубаш с 20 къщи 
и 115 жители, Юрен с 15 
къщи и 95 жители и Читак 
с 10 семейства. Информа-
цията за тези села е много 
оскъдна. На изток от  Ма-
няското езеро и на юг от Ко-
джа бунар се намирало село 
Мандър, състоящо се от 130 
къщи българи и 4-5 гръцки. 
В различните времена то се 
числяло към околия Бандър-
ма или град Михалич, днес 
Карабей. Селото било едно 
от най-известните, най-бо-
гатите и най-старите села 
в българската колония  и 
сред малкото отбелязани в 
европейските карти на Ос-
манската империя и Мала 

Азия. Основателите му били 
български преселници от 
Чирпанско, Старозагорско, 
Ямболско. Това село имало 
хубава черква и училище, 
добри керемидени къщи. 
Жителите му притежавали 
владала за около 20000 дьо-
нюма (1 дьонюм е равен на 
916 кв. м), като най-богати-
те семейства достигнали до 
800-1000 дьонюма, а най-бе-
дните поне 50 дьонюма, не-
зависимо от лозята, бахчи-
те и черниците. Мандърци 
били будни хора, жадни за 
знание и просвета, с ясна 
позиция за църковна неза-
висимост, която достойно 
отстоявали. Ето какво пише 
след срещата си с тях на 3 
май 1914 г. българският ге-
нерален консул в Цариград: 
„Вижда се, че вследствие 
на сравнително добро бла-
госъстояние и близостта 
на пазарния център Бандър-
ма, жителите на това село 
са по-интелигентни, нещо, 
което се изразява както в 
отношенията им, тъй и в 
умението им да изказват 
онова, което желаят“. На 
югоизток от езерото Маняс, 
в близост до него, било раз-
положено другото голямо и 
будно българско село Гьо-
бел. Днес то съществува 
като голямо турско село, 
със същото наименование и 
е средищен център на девет 
села от околия Сусурлук. В 
началото на XVІІІ век пре-
селници от Чирпанско и 
Хасковско основали селото. 
През седемдесетте години 
на  XІX век в Гьобел имало 
300 къщи, с повече от 1500 
жители българи. От начало-
то на XVІІ век, в продълже-
ние на два века до началото 
на XІX век, не спирал пото-
кът от нови български засел-
ници в пределите на Мала 
Азия. Около 1850 г. на Ази-
атския бряг на Мраморно 
море в днешния вилает Ча-
наккале – околиите Лапсеки  
и Бига (Боашехир), били ос-
новани нови български села 
– Урумча, Чаталтепе, Ново 
село (Чифлик), Маната, 
Стенгелкьой, Смавла и 
Байрямич, чиито имена са 
сред 11-те български села, 
които В. Кънчов съобща-
ва в пътеписа си от 1898 г. 
Българско население имало 
в почти всички градове на 
Османската империя. Това 
са били най-вече, както беше 
посочено, търговци, занаят-
чии, бакали, а в покрайни-
ните на градовете – ратаи и 
овчари. Най-голям бил тех-
ният брой в Измир. Приста-
нищният град Бандърма бил 
най-посещаван от селяните 
на българската колония. На 
пазарите му те предлагали 
селскостопанската си про-
дукция и купували всичко от 
първа необходимост.
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„Лоши хора има, лоши 
народи няма!“ – сякаш това 
иска да ни внуши Тонка Ва-
силева в новата си книга 
„Незаличима диря“, в която 
пресъздава  съдбата на ма-
лоазийските българи. Про-
четох я с огромен интерес, 
нищо че съм чел и други 
изследвания по темата. 
Смятам, че ако тази книга 
се бе появила преди 30 – 
40 години, друго щеше да 
бъде съзнанието на голяма 
част от българското обще-
ство. А то си остана почти 
неграмотно по отношение 
на това кои сме, какви сме 
били и как отново сме се 
„самосъздали“ в последни-
те век-два. Темата за мало-
азийските бежанци докосва 
и оголения нерв и на тра-
кийските, и на банатските, 
и на македонските,  и на 
добруджанските българи. 
Днес те са и в основата, и 
във вътъка на българската 
нация. А тя трябва да се са-
моопознае.

Абсолютно необходима 
е книгата на Тонка Васи-
лева за райони като Ивай-
ловградския, Бургаския, 
Хасковския, Варненския, 
заселени някога от проку-
дени от различни краища 
на света бежанци.

Усещаме, че и днес об-
щество ни е изправено пред 
изпита „бежанците“! Как 
го разглежда този изпит на 
историята Тонка Василе-
ва в нейната „Незаличима 
диря“? С дистанцията на 
времето, но кръвно свързана 
с проблемата, защото е роде-
на в малоазийски род в село 
Орешино, Ивайловградско, 
тя описва трагедията и въз-
висяването на тези българи-
мъченици с болка, с трепет 
и разбиране. Но без лесни 
присъди. Без елементарни 
позиции! Тя вниква задъл-
бочено в обстановката по 
време на войните, в които 
губят всички народи. Но в 
тия съдбовни моменти ясно 
личи кой кой е – ярко изпък-
ва и добрият, и лошият.

Малоазийските българи 
обвиняват турската власт, 
разбойниците, черкезите за 
трагедията, която прежи-
вяват, прогонени от къщи и 
села, но не забравят човеч-
ността и помощта на обик-
новените си съседи турци 
от околните села, които вся-
чески са подпомагали бъл-
гарите с каквото могат. Това 
е нещо ново за мен в такъв 
вид изследване. И чест пра-
ви на Тонка Василева, че 
точно днес го подчертава.

А иначе книгата „Незали-
чима диря“ трябва да влезе 
в часовете по родинознание 
поне в ония райони на стра-
ната, населени с малоазий-
ски или тракийски българи. 
За техните наследници тя ще 
бъде една малка „паисиева 
история“, която ще буди чув-
ството им за чест и гордост, 
че са наследници на силни 
български родове. И когато 
ги  попитат за корените им,  
няма гузно на мънкат, че не 
знаят, щото  бабите им като 
са им разказвали някои ис- Продължава в следващия брой

„ÍÅÇÀËÈ×ÈÌÀ ÄÈÐß”

  Семейство Кера и Димитър Гайдаджиеви от село Орешино, Ивай-
ловградско, потомци на бежанци от Мала Азия [1] владала (тапии) 
– документи за собственост [2] ЦДАФ, 176 К. ОП.2, а.е. 1496, л.109.
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Първият фолклорен конкурс „С 
песните на Манол Михайлов“ ще 
се състои на 19 август 2017 г. на 
историческата местност „Петрова 
нива“. Той се организира от община 
Малко Търново, сдружение „Пази-
тели на българското“ и народно чи-
талище „Просвета – 1914“ – Малко 
Търново. Националният фолклорен 
конкурс ,,С песните на Манол Ми-
хайлов“ ще даде възможност за из-
ява на индивидуални изпълнители 
и фолклорни колективи от страната, 

Ïîêëîí, Äÿêîíå!

ТРАКИЙЦИ ДАРИХА УЧЕБНИЦИ ЗА 
НЕДЕЛНОТО УЧИЛИЩЕ В ИСТАНБУЛ

Милка Ковачева – Карнобат ............ 7 юли 1937 г.
Георги Анастасов – Асеновград ....... 7 юли 1960 г.
Алексей Беленкий – София .............. 7 юли 1965 г.
Папани Козарева – София .............. 19 юли 1922 г.
Божанка Богданова – София.......... 20 юли 1950 г.
Маринка Грудева – 
                           с. Генерал Инзово ........ 20 юли 1955 г.
Тони Вашков – Плевен .................... 27 юли 1962 г.

Централното ръководство 
на Съюза на тракийските дружества в България 

и редакционната колегия на вестник „Тракия“ 
честитят на рождениците на Съюза:

Честито!

РАДКА СТОЯНОВА

И Община Средец отбеляза тържествено 180 годиш-
нината от рождението на Васил Левски – Апостола на 
Свободата. Залата на общината се изпълни с родо-
любиви граждани и представители на организации от 
града и околните села. Инициатор и организатор на 
празника бе Община Средец с активното участие на 
тракийско дружество „Лазо Лазов‘‘. Г-н Сергей Стой-
лов откри тържеството и с особено вълнение поднесе 
на г-жа Божанка Николова, председател на дружество-
то, копие от прочутото тефтерче на Васил Левски. Пос-
ледва литературно-музикална композиция, подготвена 
от женска формация „Странджански букет“.

Прозвучаха вълнуващи стихове и песни, свърза-
ни с великото дело на Апостола. Песента за Левски, 
изпълнена от солистката на формацията Мария Хам-
барлиева, разчувства и развълнува присъстващите. 
С притаен дъх те изслушаха и емоционалното слово 
на Донка Вълчева, проследяващо героичния подвиг и 
път на Апостола, изпълнен с премеждия и опасности, 
който го отвежда до бесилото, но и до неговото без-
смъртие. Тържеството завърши с поднасяне на цветя 
на паметника на загиналите във войните от Средец.

ÒÐÅÍÄÀÔÈË ÂÀÑÈËÅÂ –  
ËÀÓÐÅÀÒ ÍÀ ÍÀÃÐÀÄÀÒÀ 
„ÃÅÎÐÃÈ ÄÆÀÃÀÐÎÂ”

Председателят на СБП Боян Ангелов обяви новия носи-
тел на Националната литературна награда „Георги Джага-
ров“ – поета Трендафил Василев. На тържеството в галерия-
книжарница „София прес“ присъстваха съпругата на Георги 
Джагаров – Цвета Джагарова, неговите стари приятели Геор-
ги Йорданов и проф. Чавдар Добрев, носителите на награда-
та Надя Попова и Петър Андасаров, писатели, журналисти, 
общественици. 

Прозвучаха стихове от Георги Джагаров и думи на при-
знателност към неговото творчество и неговия висок профе-
сионализъм.

Трендафил Василев е роден през 1940 г. в с. Момино, Ха-
сковско. Той е тракийски потомък и доказва това и с поетич-
ното си творчество. Дядо му Трендафил е разстрелян в по-
грома през есента на 1913 г. в с. Евренкьой, Гюмюрджинско. 
Баща му и чичо му живеят в селото до 1925 г., след което 
минават през лагера за бежанци в Свиленград и се заселват в 
България. Баща му в с. Момино, където Трендафил Василев 
е роден. Трагичната сага на тракийските бежанци е отразена 
в поезията му. Той е носител на националните литературни 
награди „Изворът на Белоногата“, „Александър Паскалев“, 
„Елин пелин“ за цялостно творчество. Член на СП и на СБЖ, 
носител на „Златното перо“ на СБЖ. Автор на девет стихо-
сбирки. Книгоиздател, ръководил е няколко издателства, ос-
новател и управитле на „Българска книжница“.

Поетът пожела да бъде прие за член на СТДБ.

Пратка от над 120 комплекта с 
учебници и помагала замина за Не-
делното училище в Българската ек-
зархия в Истанбул. Те са осигурени 
от издателство „Просвета“ с дирек-
тор Йоанна Томова по искане на 
тракийското дружество „Георги 
Сапунаров“ в и народно чита-
лище „Тракия 2008“ – Хасково. 
„Всички учебници и помагала са 
нови, съобразени с новата учеб-
на програма за тази година“, 
обясни председателят на тра-
кийското дружество Кирил Сар-
джев. Те са за ученици от 1 до 12 

клас. По груби сметки дарението е на 
стойност между 1500 и 2000 лв. Това 
е третата пратка с учебни и помагала 
от тракийци към българите в Турция. 
В момента в Неделното училище се 
обучават около 100 деца и възрастни, 

като 40 от тях са деца от 1 до 4 клас. 
В близко време ще бъде изработен 
от хасковските тракийци и предоста-
вен на училището – битов кът с маке-
ти на  момче и момиче, облечени в 
тракийски дрешки и пособия от бита 

на тракийските българи. 
Да стане дарението факт 

съдействаха генералният кон-
сул в Истанбул Ангел Ангелов, 
председателят на Българската 
екзархийска общност Васил 
Лязе и директорката на Недел-
ното училище Невин Даудова 
съдействаха.

ÈÇËÎÆÁÀ Ñ ÐÅÊÂÈÇÈÒÀ ÎÒ 
ÑÅÐÈÀËÀ ÇÀ ÏÅÒÊÎ ÂÎÉÂÎÄÀ

От 21 юни до 20 юли 
2017 г. в Дупница гостува 
Исторически музей – По-
пово със своята изложба 
„От киноцентъра до му-
зейната витрина“.

Показани са автен-
тични народни облекла, 
накити и аксесоари, из-
ползвани при заснема-
нето на телевизионния 
сериал „Капитан Петко 
войвода“. Копия са само 

знамето и ямурлука. 
Предметите са събирани 
в различни селища от 
районите на Гюмюрджи-
на, Софлу, Дедеагач, До-
ганхисар (родното място 
на Капитан Петко), в Ел-
ховско, Ивайловградско 
и др. Колекцията е по-
дарена на тракийското 
дружество в с. Светлен, 
Поповско. Телевизионни-
ят сериал „Капитан Пет-

ко войвода“ е сниман в 
периода 1978 до 1981 г. 
Филмът по сценарий на 
Николай Хайтов се пре-
върна в хит сред българ-
ските зрители след пре-
миерата на 3 март 1981 
г. Поповският музей при-
тежава и част от вещите 
и наградите на киноопе-
ратора, заснел филма 
„Капитан Петко войвода“ 
– Димо Коларов. Извест-

ния кинооператор е ро-
ден в Попово и приживе 
предоставя някои свои 
предмети и документи на 
музея в родния си град, 
включително неговата 
камера.

Автори на изложбата 
са Ивелина Неделчева и 
Пламен Събев. Тя вече 
бе показана и в Кюс-
тендил, Перник и Гоце 
Делчев.

ПРЕДСТОЯЩО
„С ПЕСНИТЕ НА 

МАНОЛ МИХАЙЛОВ“

които изпълняват и песни от репер-
тоара на странджанския певец Ма-
нол Михайлов. В конкурса има два 
раздела: индивидуални изпълнители 
в пет възрастови групи и колективни 
изпълнения в две възрастови групи 
– до 18 години и над 18 години. Кон-
курсът има състезателен характер, 
жури ще оценява както автентич-
ността на изпълненията, така също 
майсторството и артистичността. 
Ще бъдат раздадени първа, втора и 
трета награда за всяка възрастова 
група, поощрителни награди, специ-
ални награди, както и приз на името 
на Манол Михайлов за най-добрия 
изпълнител.
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„Свети Апостоли

ВЪЛЧО ЗЛАТИЛОВ
Държавен архив – Кърджали

Много са светите места с 
многовековна история в Из-
точните Родопи, които все 
още не са добре проучени и 
познати. Такава светиня е и 
Ламбухският манастир „Све-
ти Апостоли Петър и Павел“, 
от който днес е останала само 
църквата. Помни се, че десе-
тилетия наред 

тук са се стичали 
много християни

от далечни места от  България 
и Гърция. Ходили са на покло-
нение, особено на храмовия 
празник „Свети Апостоли 
Петър и Павел“. Идвали са 
поклонници от Одрин и Ца-
риград. Носели са дарове за 
манастира, а манастирът им е 
предлагал безплатно хранене 
и подслон. Според летописни 
бележки от 1937 г., изготвени 
от членовете на църковното 
настоятелство в Ламбух въз 
основа на исторически пре-
дания: „Целият манастирски 
двор е бил обиколен със сгра-
ди. А сградите били разпре-
делени кои да бъдат на бъл-
гарите и кои на гърците. Като 
сградите на българите са били 
разпределени по села, а за вся-
ко село е било уточнено в коя 
сграда ще квартирува, когато 
вярващите дойдат на покло-
нение. Всичко в манастира е 
било в изправност до 1913 г.“

Знае се, че името си – Лам-
бухски, манастирът получава 
от това, че е построен в бли-
зост до река Арда, на мяс-
то на което има водопад, 
който носи името Ламбух. 
Защо именно тук е построен 
манастирът, не е известно до 
момента. Не е съвсем добре 
проучена и годината на него-
вото основаване. Според про-
учване, направено от Недю 
Александров, манастирът е 
основан през 736 г. Той се по-
зовава на писмо от 27 май 1914 
г. на архиерейския наместник 
в Харманли до Старозагор-
ската митрополия, в което е 
записано: „Този манастир, спо-

ред сведенията по предание и 
надписа на каменната плоча 
„по гръцки“, която се намира 
на пода при южната врата на 
храма, се вижда бил съграден 
през 736 г. и поправен втори 
път през 1084 г., 26 август. От 
същите предания става ясно, 
че този манастир най- напред 
бил български и през време на 
Руско-турската война превзели 
го гърците, които го владеели 
до октомври 1913 г.“. 

Храмът на манастира е по-
строен от дялан камък. Про-
зорците и вратите са обиколе-
ни също с дялан камък. Не се 
знае кой е майсторът, съградил 
сградата на манастира. Имало 
е голям спор между българи и 
гърци чий е манастирът и на 
кого принадлежи. Манасти-
рът е притежавал много ниви, 
гори, ливади и добитък. Ръко-
водил се от енорийски свеще-
ник от близките гръцки села. 
Не е известно 

дали манастирът е бил 
мъжки или женски

и докога в него е имало мо-
наси. Но има историческо 
предание, че около 1870 г. в 
манастира е живяла като по-
слушница една девойка бъл-
гарка, която е имала връзка с 
българските четници, на които 
носила редовно храна и сведе-
ния за турските войски. Скри-
валище на четниците е било 
калето, намиращо се между 
манастира до Ламбух и село 
Деве Дере (Камилски дол) – 
на около 2.5 км от манасти-
ра, северно от река Арда. Де-
войката напуснала манастира 
и заминала с четниците да се 
бори против тиранията. През 
Балканската война от 1912 – 
1913 г. „манастирът бил на-
паднат и ограбен от турците 
и апашите от българи и гър-
ци“, а след 1913 г. гръцките 
монаси го доограбват и вземат 
всичките му ценности и вещи. 
Българските власти намират 
манастира в много окаяно 
състояние. Започват усилено 
да проучват дали той може да 
бъде възстановен. След изли-
зане на Окръжно № 3738 от 

10 юли 1914 г. за привеждане 
в известност на църковните 
имоти в новоосвободените 
земи, манастирът е посетен 
от иеромонах Инокентий, 
който уведомява митрополия-
та, че „…има всички условия 
манастирът да бъде добър и 
цветущ и да стане прекрасен 
бъдещ курорт“. Но за да бъде 
манастирът възобновен и се 
започне стопанисване на имо-
тите му, иеромонахът предла-
га да му се отпуснат 6 000 лв., 
при което би приел управле-
нието му. Това негово предло-
жение обаче не е прието.

Какво притежава 
манастирът

Според имотна декларация 
от 21 юли 1914 г., манастирът 
притежава един храм от 300 
кв. м, девет стаи – 70 кв. м, 
обор – 130 кв. м, хамбар – 600 
кв. м, обор и още 5 стаи – 130 
кв. м, две воденици, ниви от 
4 000 декара и гори – 76 000 
дка. Общата стойност на дви-
жимия инвентар е посочена в 
размер на 39 000 лв., а на не-
движимите имоти – 344 000 
лв. За сравнение, заплатата на 
горския стражар по това време 
е 75 лв. При предаването на 
имотите на манастира и отпис-
ването им от държавния фонд, 
нивите са увеличени на 7 000 
дка, а горите са намалени на 28 
000 дка. Манастирът е ощетен 
значително. Опитите на Све-
тия Синод да закрепи стопан-
ски манастира са неуспешни.

Дори и това, което е оста-
нало от него, в много кратко 
време започва да се руши: от 
военните власти, които из-
вличат от него материал за 
строителство на граничните 
постове; от населението, кое-
то възстановява пострадали-
те си домове и сече гората; 
от държавната власт, която е 
отслабена от водените войни 
и се заема с финансовото и 
стопанско подпомагане на на-
селението, като предоставя на 
нуждаещите се манастирските 
ниви.

Лошото състояние на пъ-
тищата в района е много се-

риозна пречка за успешното 
експлоатиране на имотите на 
манастира през целия период 
на неговото съществуване. 
Запазено е предложение от Д. 
Стайков и Д. Атанасов от 1919 
г. за вземане на имота на ма-
настира под наем, като след 15 
години същите се задължават 
да предадат на манастира 100 
000 лв. в постройки, изграж-
дане на воденица, овощна гра-
дина с 15 000 плодни дръвче-
та, прочистване и запазване на 
гората, като общият размер на 
подобренията бъде 100 000 лв. 
Но за да стане това в условия-
та е вписано, че договорът ще 
влезе в сила само ако Ивайло-
вград, Свиленград, Димотика 
и КараАгач останат в грани-
ците на България. Това, обаче, 
не става.

С течение на времето 
манастирът запустява

и всички сгради са се срутили 
и пропаднали, с изключение 
на три. Храмът е използван 
от българските граничари за  
склад, а лятно време карака-
чаните оставяли овцете си 
в него да пладнуват. Всички 
постройки вътре в манастира 
били унищожени, останала 
здрава само каменната зида-
рия, стълбовете които са от 
камък, таванът и покривът на 
оцелелите сгради.

През юни 1921 г. в окол-
ностите на манастира се 
заселва група тракийски 
бежанци – 4 семейства от 
село Испитли, Одринско, и 
8 семейства от село Текята, 
Софлийско, които слагат 
началото на сегашното село 
Ламбух. През 1922 г. в района 
се заселва и семейството на 
Никола Михайлов от село Го-

лям Дервент, Софлийско, кой-
то поема грижата за възобно-
вяването на опустошения храм 
на манастира. През 1925 г. в 
района на манастира са наста-
нени още 24 семейства от Го-
лям Дервент, Софлийско, но се 
изселват 6 от вече настанените 
и оземлени там семейства от 
село Текята, Софлийско.

По онова време само три 
от сградите на манастира 
били останали здрави и слу-
жили за подслон на прииж-
дащите бежанци. През 1931 г. 
едната от тези сгради паднала, 
защото нямало кой да я под-
държа. Другата сграда остана-
ла здрава и до 1938 г. служила 
за подслон на бежанците, ос-
танали в земите на манастира. 
Първите бежанци са се засе-
лили източно от храма, къде-
то е разположено сегашното 
село Ламбух. През 1925 г. на 
граничния пост в близост до 
селото служил капитан Колов 
от Враца. Той видял, че в хра-
ма се затварят каракачанските 
овце и успял да убеди новите 
жители на селото да почис-
тят храма и да го оборудват и 
обзаведат като дом за молит-
ва, казвайки им: „това е една 
велика светиня и трябва да я 
поддържате, тя е вам необхо-
дима и за вашите деца“. Пръв 
от селяните се заел да почисти 
храма и се погрижил за уреж-
дането и украсата му Никола 
Михайлов, чийто син Петър 
прислужвал в храма от 1928 г. 
до 1938 г. и „от сърце и душа 
служил на Бога като левит“.

От средата на 1925 г. църк-
вата на манастира до Ламбух 
е включена в енорията на 
свещеника от село Камилски 
дол и в нея започва да служи 
свещеник Димитър Господи-
нов, наречен Черния, отли-

чаващ се с ораторски талант. 
По негово време през 1927 г. 
е направено обновление на 
храма, а през 1928 г. същият 
е осветен от Старозагорския 
митрополит Павел. Само осем 
години след освещаването на 
храма обаче е трябвало отно-
во да се извършват ремонти. 
Впоследствие в енорията слу-
жат и много други свещеници, 
които също полагат грижи за 
поддръжката и благоустроява-
нето на храма в Ламбух. По-
вече информация за тяхната 
дейност има в документите 
на архивния фонд на Цър-
ковното настоятелство при 
църквата „Свети Апостоли 
Петър и Павел“ – с. Ламбух, 
Кърджалийско“ от 1925–1947 
г. и в „Исторически сведения 
за манастира „Свети Апосто-
ли Петър и Павел“ край село 
Ламбух, Ивайловградска око-
лия, Старозагорска епархия“, 
написани от г-н Недю Алек-
сандров, съхранявани в Дър-
жавен архив – Кърджали.

В годините на социалисти-
ческото развитие на страната 
ни, когато на българското об-
щество е наложен атеизмът 
и материалистическият све-
тоглед, църквата в Ламбух и 
енорията в Камилски дол все 
повече западат.

И независимо, че през по-
следните години се започна 
усилена работа по възстано-
вяването на историческите и 
културните паметници и цен-
ности в Ивайловградска об-
щина, споменът за славното 
минало на манастира „Свети 
Апостоли Петър и Павел“ до 
Ламбух все повече избледнява. 
(„Нов живот“)
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Павел и Петър“

„Свети Апостоли
Манастирът 

На Петровден християните почитат 
двама апостоли, ученици на Христос

Павел и Петър“Павел и Петър“
 в Ламбух


