
зов със сурови рембрандовски краски 
пресъздава трагизма и заедно с това 
възторга на епохата, все още живото и 
жилаво мрачно наследство на робските 
инстинкти и в същото време – величи-

ето на подвига, саможерт-
вата и безстрашието на 
пробуждащия се български 
народностен дух.

Още в първите три сбир-
ки на Вазов – „Пряпорец и 
гусла“ (1876), „Тъгите на 
България“ (1877) и „Избав-
ление“ (1879) – се усеща 
систематичният и подчер-
тан стремеж на Вазов да 
проникне в движещите 
тенденции на историята, да 
анализира основните харак-
теристики на епохата, да до-
лови духа на времето. Поет-
ът се интересува от времето 
и неговите трансформации 
у човека. Вълнува го въ-
просът за човека и неговото 
движение през и във време-
то. Изкушава го темата за 
историята като действаща 
реалност, събитията като 
сляп фатум, но и като раз-
съждаващ личен избор на 
индивида и народа. В такъв 

аспект Вазов сякаш постоянно си задава 
въпроса: неотвратима ли е историческа-
та трагична детерминация на българ-
ската нацио-
нална съдба?

ЧЛ.-КОР. ИВАН ГРАНИТСКИ

Иван Вазов е животворният и 
неумиращ дух на България. Без 
огромният духовен подвиг и коло-
сално творчество на Иван Вазов, 
Христо Ботев и Захарий Стоянов 
нямаше да има свободна България, 
както и без саможертвата и гени-
алната организационна дейност на 
Апостола Васил Левски нямаше 
да има Априлско въстание, хиляди 
събудени за българската свобода 
поборници, четници и освободени 
от робското у себе си люде.

Жизнеността, устойчивостта, 
волята и историческата издръжли-
вост на българската расова енер-
гия, потискани през столетията на 
варварското иго, избликват с из-
ключителна сила у Вазов още в на-
вечерието на Априлското въстание. 
Ако Добри Чинтулов е призивната 
тръба на националното пробуж-
дане, свиреща сбор на всичко па-
триотично, честно и безстрашно, 
което е готово да се посвети на 
отечествената кауза; ако Христо Ботев 
е първата ярка манифестация на расо-
вото саморазгръщане на българския 
гений (според блестящото определение 
на Гео Милев); то талантът на Иван Ва-
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170 години от рождението на Иван Вазов
ХРАМЪТ „СВЕТА СОФИЯ“ В ИСТАНБУЛ 

СТАНА ОТНОВО ДЖАМИЯ 

Четете на стр.5

ПРОВАЛЪТ НА ЕДНО 
УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАНИЕ 

Един български 
професор се 

„умозабълбучва“  
в родната история  

и я осквернява
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ПОЗИЦИЯТА НА ТРАКИЙСКАТА  
ОРГАНИЗАЦИЯ

ИВАН ВАЗОВ –  
ДУХЪТ НА БЪЛГАРИЯ

Относно: решението на 
турските власти за превръ-
щането на храм-паметник 
„Света София“ в действа-
ща джамия

Съюзът на тракийските 
дружества в България из-
разява своята загриженост 
от плановете на турски-
те власти да превърнат в 
джамия най-големия пра-
вославен християнски па-
метник „Св. София“, който 
е в Списъка с обектите от 
световното културно на-
следство на ЮНЕСКО.Това 
би бил опасен прецедент, 
създаващ условия за кон-
фронтация на религиозна 
основа на Балканите ив 
Европа. Построена през VI 
в. като църква на Констан-
тинополската патриаршия, 
в продължение на 900 го-
дини тя е централен храм 
на православния свят. След 
превземането през 1453 г. 
на Константинопол от ос-
манците „Света София“ е 
превърната в джамия. През 
1935 г. Мустафа Кемал Ата-
тюркя обявява за музей 
като част от реформите за 
превръщането на Турция в 
модерна светска държава. 
Днес, този музей е един от 
символите на Истанбул, в 
който си дават срещахора 

и култури от цял свят. Съ-
юзът на тракийските дру-
жества в България смята за 
неразбираем опита да се 
чертаят разделителни ли-
нии и да се ревизират по-
стиженията на модерната 
турската държава, в която 
са създадени възможнос-
ти за функционирането на 
различни религиозни общ-
ности и цивилизации. При-
зоваваме турските власти 
да ревизират решението си 
за превръщането в джамия 
на „Св. София“ и да се въз-
ползват от универсалния 
характер на този културен 
шедьовър. 10 юли 2020 г., 
София

Относно: неспособност-
та на Вселенския патриарх 
Вартоломей да защити 
достойнството на правос-
лавието

Съюзът на тракийски-
те дружества в България 
изразява своята критична 
оценка за неспособността 
на Вселенския патриарх 
Вартоломей да защити дос-
тойнството на православи-
ето във връзка с решение-
то на турските власти за 
превръщането на църквата 
„Света София“ в джамия. 

Върховният съд на Турция отмени решението на пра-
вителството на Кемал Ататюрк от 1934 г. за статута на 
музей на бившата църква „Света София“, която отново 
ще бъде превърната в джамия. Темата е изключител-
но чувствителна за тракийци и за всички православни 
християни, защото векове наред храмът е бил център на 
православния свят. Решението за превръщането на хра-
ма в джамия предизвика много международни реакции. 
Русия и Гърция са сред държавите, които се изказаха 
срещу намеренията на Турция. ЮНЕСКО, под чиято 
опека е храмът, в официално изявление припомни, че 
всяко решение трябва да бъде съгласувано с тях.

Но вече се състоя първата мюсюлманска служба в 
„Света София“ в присъствието на президента Ердоган, 
който чете сури от корана.

Продължава на 2-а стр.
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ХАСКОВО
На 9 юли т.г. в Хасково 

се състоя съвещание на 
Регионалния съвет в об-
ластта, в който участваха 
председателите на тракий-
ски дружества в Хасково 
Кирил Сарджев, в Свилен-
град Василка Вангелова, в 
Димитровград Тодор Кава-
ков, в Харманли Маргарит 
Петров, в Любимец  Михаил 
Димитров, в Симеоновград 
Росен Бонев, в Ивайлов-
град Никола Илчев, членът 
на Централното ръковод-
ство Ангел Петров, предсе-
дателят на СТДБ Красимир 
Премянов и д-р Ваня Сто-
янова, научен секретар на 
Тракийския научен институт.

Заседанието бе ръко-

СЪВЕЩАНИЯ НА 
РЕГИОНАЛНИТЕ СЪВЕТИ

Продължава на 2-а стр.

водено от Кирил Сарджев 
– заместник председател 
на ВК на СТДБ. По време 
на съвета бяха обсъдени 
организационни, правни 
и финансови аспекти на 
взаимодействието между 
тракийските дружества и 
СТДБ. Бяха актуализирани 
тракийските прояви, вклю-
чени в план програмата на 
СТДБ и формата за тяхно-
то провеждане в новите 
условия – Славейно на 1-2 
август, Петрова нива – на 
19 август. Дискутирана бе 
възможността да се из-
ползва проявата на Петро-
ва нива за организиране 
на Национално съвещание 
с тракийския актив при до-
макинството на зам. пред-

седателя на ВК на СТДБ 
и председател на Регио-
налния съвет в Бургаска 
област Гено Пухов и Сте-
фан Колев – председател 
на тракийското дружество 
„Странджа“ в Бургас.

Бяха обсъдени и въ-
проси за: своевременно 
представяне на искана 
информация; финансовите 
задължения съгласно ус-
тава на СТДБ; получаване 
и връщане на информация 
за членските карти; абона-
мент за в. „Тракия“; инфор-
миране на ръководството 
на СТДБ за извършените 
регистрации на тракийски 
дружества в Агенция по 
вписванията.

Председателите на тра-

кийските дружества поста-
виха въпроси, свързани с: 
липса на координация на 
инициативите, организи-
рани от НТИ „Завръщане 
към корените“ с местните 
тракийски дружества и нес-
воевремноно информиране 
на ръководството на СТДБ 
за това; възстановяване на 
статута на наградата „Ка-
питан Петко войвода“ при 
организиране на спортни 
прояви от Росен Бонев в 
община Симеоновград; вза-
имодействието с органите 
на местното самоуправле-
ние; етапно състояние на 
идеята за награждаване на 
Ивайло Балабанов с орден 
„Кирил и Методий“.



клавирен аранжи-
мент за женски и 
мъжки глас. Под-
редбата им е по 
функция – тоест по 
това къде и кога 
са се изпълнява-
ли в миналото. По 
тематика преобла-
дават любовните, 
хайдушките и сват-
бените песни. Към 
всяка една от тях е 
поставен кадър на 

различни женски и мъжки на-
родни носии. Издава се от Из-
дателство „Астарта“-Пловдив. 
Рецензент на сборника е проф. 

д-р Костадин 
Б у р а д ж и е в -
зам.ректор на 
АМТИИ „Проф.
Асен Диаман-
диев“.Сборни-
кът ще бъде 
в полза на 
всички ученици 
и студенти в 
различните му-
зикални пара-

лелки, училища и университети. 
Представени с клавири, песни-
те могат да участват в класови 
срещи и отделни изпити.

Филип Синапов представи 
своя първи фолклорен сбор-
ник, носещ заглавието „Пи-
ленце, пъстро славейче, пееш 
ли, пиле, плачеш ли“. В края 
на миналата година младият 
автор издаде монографичната 
книга „Село Гърнати-кътче от 
рая“, която предизвика голям 
интерес сред аудиторията с 
обширно описаните география, 
история, традиции, бит, фолк-

лор и диалект на село-
то. Певецът отдавна има 
амбиция за издирване и 
популяризиране на автен-
тични песни от Родопска-
та фолклорна област.

След като преди ме-
сец Филип Синапов взе 
отлично държавните си изпити 
в Музикалната академия, пред-
стави и новия си сборник. Той 
влючва 25 народни песни с 
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ПОЗИЦИЯТА НА ТРАКИЙСКАТА...

ПЛОВДИВ ПОСРЕЩНА ПУШКАТА  
НА КАПИТАН ПЕТКО ВОЙВОДА

НИКОЛАЙ ЧАПАНСКИ –  
РАДИО ПЛОВДИВ

Уникалната пушка на капитан Петко вой-
вода гостува на Регионален исторически 
музей – Пловдив. Културната ценност бе 
изложена до края на този месец в експозици-
ята „Съединение на България от 1885 г.“ на 
площад “Съединение“ 

Оръжието е марка „Уинчестър“ от 1866 
година. Експонатът е част от оръжейната 

колекция на Регионален исторически музей 
„Стою Шишков“ – Смолян, в чийто фондове 
се съхранява от 1952 година. Едни легенди 
разказват, че пушката е подарък на войвода-
та от Джузепе Гарибалди, а други, че той я 
получава от руския император Александър 
II. Известно е, че прочутият закрилник на 
родопчани по времето на Сенклеровия бунт 
от 1878 г. дава оръжието си на устовския 
свещеник Атанас Келпетков, който е негов 
секретар през тази размирна година. Свеще-

никът съумява да опази уинчестъра в тайно 
скривалище под дебелата каменна зидария 
на своя дом в Устово. След години, във връз-
ка с нов градеж, майстор от Райково, който 
също се казва Петко, открива пушката в зи-
дарията, а вече възрастният свещеник-рево-
люционер решава да му я подари с думите: 
„За спомен от Петко на Петко“. Потомци-
те на майстора-дюлгерин пазят оръжието 
до 1952 г., когато Петко Христов я предава 
на Регионален исторически музей „Стою 

Шишков“ в град Смолян, където се намира 
и до сега. Още  в първите дни след открива-
нето експозицията се радваше на посетител-
ски интерес и любопитната история около 
нея. От управата на Историческият музей в 
Пловдив потвърдиха, че тя ще бъде отворена 
до 31 юли, въпреки ситуацията с вируса.

На снимката горе: Емблематичният гай-
дар Стою Чонгаров от село Бостина, Смо-
лянско с оригиналната пушка на Капитан 
Петко войвода.

Известен факт е, че  Вар-
толомей не пропуска случай 
да демонстрира превъзход-
ство и претенции, че той ре-
шава проблемите на право-
славния свят, въпреки канона, 
съгласно който Вселенският 
патриарх е пръв сред рав-
ни. Случаят с превръщането 
на най-големия православен 
християнски паметник „Св. 
София“, който е в Списъка с 
обектите от световното кул-
турно наследство на ЮНЕ-
СКО, предостави на Вселен-
ския патриарх възможност 
да докаже на дело претенци-
ите си „свръхпатриаршеска“ 
власт като защити честта на 

Регионалният съвет гласува решения за пе-
риодичното провеждане на регионалните съве-
щания на Тракийската организация, за синхро-
низиране на инициативите, организирани от 
НТИ „Завръщане към корените“ с ръководства-
та на местните тракийски дружества.   

БУРГАС
На 20 юли т.г., в Поморие се проведе съве-

щание на Регионалния съвет в Бургас, в който 
участваха председателите на тракийски дру-
жества В Созопол – Гено Пухов, председател 
на Регионалния съвет, в Бургас Стефан Колев, 
в Поморие – Елена Мурджева, в Несебър – Ла-
зар Япаджиев, в Айтос – Николай Димитров,в 
в Карнобат – Милка Спасова, в Приморско – 
Люба Желева, Лазар Налбантов – член на ВК 
на СТДБ, председателят на СТДБ Красимир 
Премянов и Стефан Начев – главен секретар 
на Съюза. Домакините от Поморие привет-
стваха участниците чрез слово на г-жа Еле-
на Мурджева – председател на ТД „Одринска 
епопея“ в Поморие и съпредседател на Тра-
кийския женски съюз. Заседанието бе ръково-
дено от Гено Пухов – заместник председател 
на ВК на СТДБ. По време на съвета бяха об-

СЪВЕЩАНИЯ НА РЕГИОНАЛНИТЕ...

Продължение от 1-а стр. православието. Невъзмож-
ността му да се справи с 
предоставената историческа 
възможност, е поредното до-
казателство за липсата на ав-
торитет и признание на Вар-
толомей  като представител 
на православието в Турция. 
Това е логичен резултат от 
неговите многократните опи-
ти за разкол в православния 
свят, от демонстрираното без-
церемонно отношение на към 
останалите поместни църкви 
и неуважение на тяхната са-
мостоятелност. Такъв е случа-
ят с периодично отправяните 
заплахи за забрана на бого-
служението на български език 
в българските храмове в Од-
рин, искането му за премах-

ване на паметника на Антим I 
от двора на Одринския храм 
„Свети Константин и Елена“ и 
др. Неспособността на Вар-
толомей да обедини право-
славния свят е очевидна за 
властите в Турция, за които 
Патриаршията в този є вид 
няма никаква стойност. Съюз-
ът на тракийските дружества 
в България призовава патри-
арх Вартоломей да коригира 
поведението си, да се посве-
ти на единството на право-
славния свят и да отстоява 
неговото достойнство пред 
властите в Турция. Ако смята, 
че му липсват сили и воля за 
подобно начинание, то нека 
се оттегли от заемания пост!

10 юли 2020 г., София

съдени организационни, правни и финансови 
аспекти на взаимодействието между тракий-
ските дружества и СТДБ. Бяха актуализирани 
тракийските прояви, включени в план програ-
мата на СТДБ и формата за тяхното провеж-
дане в новите условия – Славейно на 1-2 ав-
густ, Петрова нива – на 19 август. Дискутирана 
бе възможността да се използва проявата на 
Петрова нива за организиране на Национално 
съвещание с тракийския актив. Бяха обсъдени 
и въпроси за:финансовите задължения съглас-
но устава на СТДБ; получаване и връщане на 
информация за членските карти; абонамент за 
в. „Тракия“; информиране на ръководството на 
СТДБ за извършените регистрации на тракий-
ски дружества в Агенция по вписванията.

Председателят на СТДБ информира учас-
тниците в заседанието за публикувани на сай-
та и в Информационна агенция „Фокус“ по-
зиции на Централното ръководство на Съюза 
относно превръщането на църквата„Света Со-
фия“ в джамия и относно невъзможността на 
Вселенския патриарх Вартоломей да защити 
достойнството на Православието.

Регионалният съвет гласува решения за 
периодичното провеждане на регионалните 
съвещания на Тракийската организация и за 
активно взаимодействие с органите на мест-
ното самоуправление по места.

Продължение от 1-а стр.

74 000 българи бяха 
обединени в нов адми-
нистративен район в 
Украйна с постано-
вление на Върховната 
Рада – парламентът на 
страната. Това съобщи 
българското външно 
министерство, което 
благодари на укра-
инските власти, че 
Болградският район 
не само е запазен като 
самостоятелна териториална единица с 
административен център град Болград, но 
към него са добавени още два района, в 
които има преобладаваща българска общ-
ност. В новия обединен Болградски район 
ще живеят близо 74 хиляди българи, като 

по този начин най-
голямата българска 
общност в Украйна 
ще бъде обедине-
на в обща админи-
стративна единица, 
състояща се от 10 
общини. Гласуване-
то на постановле-
нието е окончателно 
и с него завършва 
процесът на фор-
миране на районите 

в Украйна. Това е много добра новина за 
българската общност в Украйна, коменти-
ра в своя фейсбук профил вицепрезиден-
тът Илияна Йотова. Според нея този успех 
е плод на общите усилия и преговори на 
всички нива.

ОБЕДИНЯВАТ  
74 000 

БЪЛГАРИ  
В НОВ РАЙОН  

В УКРАЙНА 

СБОРНИК С НАРОДНИ 
ПЕСНИ „ПИЛЕНЦЕ, 

ПЪСТРО СЛАВЕЙЧЕ...“

   Eмблематичният 
гайдар Стою Чонгаров от 
село Бостина, Смолянско 
с оригиналната пушка на 
Капитан Петко войвода



Легендата говори, че това място е 
използвано от хората за светилище 
и извършване на религиозни обре-
ди отпреди хиляди години. Първи 
тук са правили своите жертвопри-
ношения траките в почит на „Бо-
гинята майка“. След тях на това 
светилище са дошли римляните, 
славяните и българите –всеки със 
своите богове и ритуали. След 
приемане на християнството по 
тези земи, местността става свято 
място. Ражда се митът за „Богоро-
дична стъпка“ заради изключител-
но силното биоенергийно поле и 
причудливата вдлъбнатина горе на 
скалите, наподобяваща на следа от 
човешки крак, в която водата нико-

га не пресъхва. Непосредствено до 
нея има изграден малък параклис, 
наречен „Рождество Богородично“. 

Районът около „Богородична 
стъпка“ е стара кариера за добив 
и обработка на различни матери-
али, използвани в строителството 
на частни и обществени сгради в 
близкия античен град. На мястото 
сега има останки от недовършен 
саркофаг, вероятно предназначен 
за гробница на богат и знатен жи-
тел на Августа Траяна.

Това богато културно – истори-
ческо наследство в Стара Загора и 
околностите и най-вече природният 
феномен „Богородична стъпка“ оп-
ределя наименованието на събора.

Това богато културно – исто-
рическо наследство продължа-
ва и в другите части на Тракия 
– Беломорска Тракия / Гърция 
/ и Одринска Тракия / Турция. 
Именно тракийското – културно 
наследство обединява народите 
от съседните ни държави и е ос-
новна стъпка към изграждане на 
Еврорегион Тракия.

Основна цел на събора:
– Съхраняване на български-

те народни традиции и обичаи 
– извор на непреходната сила на 
българския корен и дух, носещи 
посланията на националната ни 
култура.

– Популяризиране на природния 
феномен „Богородична стъпка“ и 
богатото културно-историческо на-
следство в района на Старозагор-
ските бани.

Първото издание на събора е 
през 2006 г., месец юли. Съборът 
е открит от вицепрезидента на Ре-
публика България Ангел Марин. 
Въодушевен от богатата и краси-
ва природа, от безупречната орга-
низация, от масовото присъствие 
на колективи от цяла България, в 
своето слово той предрича: „Този 
национален тракийски фолкло-
рен събор има голяма перспекти-
ва. Той ще се превърне в малката 
Копривщица“.

Предсказанията се сбъдват. С 
всяка измината година съборът ста-
ва все по-популярен заедно с пър-
вокласния курорт Старозагорски 
бани, където се провежда. 

Обогатява се все повече с нови 
идеи.

– С годините създаденият от до-
макините „Селски двор“ се утвър-
ди като самостоятелна сцена, къ-
дето гостуващите формации могат 
да представят извън конкурсната 
част характерни за региона си ри-
туали и обичаи. Естествената сре-
да, възможността за приготвяне на 
изкушаващи кулинарни вкусотии и 
лакомства и кръшните български  
хора превърнаха мястото в един от 
атрактивните и колоритни кътове 
на събора. 

– Детски пленер „Майсторете 
ръчички, за радост на всички“.

– Демонстрация с дегустация 
на традиционна тракийска кухня 
„Бабини рецепти“ организиран 
от Клуба на жената-тракийка при 
Тракийско дружество „Одринска 
епопея“ – Стара Загора.

– Народни игри за деца и въз-
растни. Надиграване – игри между 
участниците и предизвикателство 
към гостите (танцуване върху стом-
на и др.); изработване на картини с 
естествени материали, обличане и 
рисуване на бутилка, дървена лъ-
жица и др. 

– Демонстрации на Прабългар-
ска школа за оцеляване „Бага-Тур“

– Детско ателие„Български ки-
лими и черги“ за оцветяване на 
специални шаблони-модели 

– Изложба-базар „Улица на за-
наятите“, демонстрации на занаят-
чийски умения

– Демонстрация и разучаване на 
фолклорни танци.

– „Костюмът от нас, фотото от 
Вас“ – атрактивен кът за снимки

– Викторина с награди – щанд 
на Туристически информационен 
център

– Безплатно организирано посе-
щение на природния феномен „Бо-
городична стъпка“ и др.

С годините съборът се утвърди 
като най-значим, най-популярен, 
най-желан за изява на фолклорното 
изкуство на колективите в Бълга-
рия, Гърция и Турция.

На първите три издания участ-
ваха фолклорни състави от Гърция-  
от гр.Дикия, и от Турция – Одрин-
ския студентски представителен 
ансамбъл „Ритмите на Тракия“.

Колективите от България, Гър-
ция и Турция се вливаха в едно – 
играеха, пееха, което показва, че за 
изкуството няма граници и езикова 
бариера. Новите поколения трябва 
да живеят без предразсъдъци и по-
литически догми.

Гости на тези издания на събора 
бяха: Костадин Карамитрев, пред-
седател на СТДБ, отец Александър 
Чъкърък, българският свещеник в 
Одрин, Тимур Тургир, зам.-ректор 
на Тракийския университет в Од-
рин, българския консулт в Одрин, 
г-жа ЗуияФранкуди – председател 
на сдружението на жените в общи-
на Тригоно (Гърция) и други..

През 2014 г., съборът бе посве-
тен на 170 годишнина от рожде-
нието на Капитан Петко войвода.  
Проведен беше уникален юбилеен 
концерт с участието на староза-
горския почетен гражданин, всеиз-
вестният актьор Васил Михайлов 
– потомък на тракийски българи от 
Беломорска Тракия, гласът на на-

рода – родопчанката Валя Балкан-
ска, народният вокален ансамбъл 
„Вера“ – гр. Самара, Русия.

Със съдействието на Минис-
терство на културата в програмата 
на събора бяха включени групи от 
списъка на Националната програ-
ма „Живи човешки съкровища“ – 
2008–2012 г. 

Особено мащабно бе честването 
на 10 годишния юбилей на събора.

Ето каква беше констатация-
та на журито за юбилейния съ-
бор.

Това издание още веднъж по-
каза, че Националният тракийски 
фолклорен събор е един от най-
добре организираните и очаквани 

празници в Националния 
културен календар на Бъл-
гария. Това е събитие, кое-
то всяка година отстоява 
уникалността и чистотата 
на българския фолклор и 
се обогатява всяка следва-
ща година с нови и инте-
ресни съпътстващи проя-
ви, които допълнително 
прибавят специфичен ко-
лорит на този изключите-
лен национален форум.“

Всяка година учас-
тниците и посетителите 
се увеличават. Съборът 
„Богородична стъпка“ 
през всичките изминали 
години се стреми да мери 
ръст с Националния събор 
на народното творчество 
„Копривщица“. Това се 
дължи на инициативата и 
делото на Тракийско дру-

жество „Одринска епопея“ – Стара 
Загора в лицето на неговия осново-
положник Петра Мечева, сега по-
четен председател на дружеството 
и с активното съдействие на Общи-
на Стара Загора.

Съборът няма конкурсен харак-
тер, но за поощрение на участни-
ците са учредени следните награ-
ди: награда на Кмета на Община 
Стара Загора;

награда на Съюза на тракийски-
те дружества в България; награда 
на тракийското дружество „Одрин-
ска епопея“ – Стара Загора; награ-
да на тракийското младежко дру-
жество „Капитан Петко войвода“ 
– Стара Загора; награда на „Зонта 
клуб“ – Стара Загора; диплом и 
плакет за принос в съхраняването 
и популяризирането на традицион-
ната ни култура.

Основни организатори са: Об-
щина Стара Загора, Съюзът на тра-
кийските дружества в България,  
тракийското дружество „Одринска 
епопея“ – Стара Загора и Кметство 
Старозагорски бани

Тази година съборът е отложен 
поради епидемиологичната обста-
новка в страната, но занапред ще 
продължим да развиваме и пазим 
традициите на нашите предци, това 
е наш дълг.

Тракийско дружество „Од-
ринска епопея“ – Стара Загора

Брой 14  31 юли 2020 г.

Любомир Шопов:

Като първа стъпка за реализи-
ране на стратегията „Интеграция 
на Тракия в рамките на ЕС“ и из-
граждане на „Еврорегион Тракия“ 
възниква идеята на Петра Мечева 
за провеждане на Национален тра-
кийски фолклорен събор „Бого-
родична стъпка“ с международно 
участие.

Идеята на председателя на тра-
кийското дружество в Стара Загора 
Петра Мечева бе обсъдена на засе-
дание на Управителния съвет.

На 20 май 2006 г. в Бургас се про-
вежда ХII конгрес на СТДБ, на кой-
то бе утвърдена новата стратегия 
на СТДБ – Интеграция на Тракия в 
рамките на Европейския съюз. 

На същия конгрес Петра 
Мечева оповестява идеята за 
провеждане на Национален 
тракийски фолклорен събор 
„Богородична стъпка“ с меж-
дународно участие. За място 
на провеждането му е посо-
чено курортното селище Ста-
розагорски минерални бани, 
намиращо се на 15 километра 
северозападно от Стара Заго-
ра, в полите на красивата Сър-
нена Средна гора.

Защо беше избрано това 
място за провеждане на съ-
бора?

Още преди осем хиляди 
години тук, край топлия извор 
се заселват първите хора. Се-
лището, което създават, про-
съществува с малки прекъсва-
ния близо 2000 години.

През ХІІ в. пр.Хр. върху 
старата селищна могила от-
ново възниква селище, разрушено 
и изоставено около VІІІ в.пр.н.е. 
При разкопките на селищната мо-
гила в центъра на днешния курорт 
са открити много каменни, кре-
мъчни, костени и медни предмети, 
които засега са едни от най-добри-
те образци на праисторическото 
изкуство в нашите земи, а на 6 км 
югоизточно от него, в местността 
„Мечи кладенец“ се намират най-
старите медни рудници, открити до 
сега в Европа, датиращи от края на 
V хил. пр.Хр.

През 161–168 г. сл.Хр. главният 
жрец на новопостроения от римля-
ните град Августа Траяна изгражда 
до топлия минерален извор голяма 
и красива баня, а до нея храм на 
Нимфите – богините на свещените 
лечебни води. Римските терми, раз-
положени върху площ от 2500кв.м. 
са използвани в продължение на 
хиляда години (от ІІ до ХІІ век), 
след което били изоставени. 

През годините на османското 
владичество върху руините е по-
строена нова баня, която, с извест-
ни промени, се използва и до днес 
и все още поразява със своите раз-
мери и архитектурен замисъл.

В околностите на Старозагор-
ските бани (на един километър от 
центъра в северна посока) се нами-
ра и красивият природен феномен 
наречен „Богородична стъпка“. 

„БОГОРОДИЧНА СТЪПКА”
НАЦИОНАЛEН ТРАКИЙСКИ ФОЛКЛОРЕН СЪБОР 

В СТАРОЗАГОРСКИТЕ БАНИ



теснено и в Берковица, и 
в Пловдив, където живее 
след Освобождението.

От Христо Ботев и Иван 
Вазов започва великата и 
страшна традиция голе-
мите имена в новата бъл-
гарска литература да са 
не само ярки таланти (в 

художествено-естетичен 
смисъл), но и народни бу-
дители, духовни водачи на 
своето Отечество, глас и 
съвест на епохата. Засил-
ването на социалните мо-
тиви в поезията на Вазов 
след 1885 г. бележи раз-
гръщането на ерозиращи 
обществената тъкан тен-
денции. И поетовата лира 
като извънредно чувстви-
телен камертон отбеляз-
ва трагичните социални 
резонанси. Но авторът на 
„Епопея на забравените“ 
и „Сливница“ противопос-
тавя на развратителите на 
здравия народен морал не 
само величавите примери 
от миналото, не само без-
страшието и подвига на 
поборниците за национал-
но освобождение. Той не-

прекъснато привлича по-
гледа на обществото към 
хармоничната необятност 
на българската природа, 
към посланията на народ-
ното творчество и фантас-
тичното многообразие на 
фолклора, на народните 
носии, на обичаите, песни-

те, легендите, приказките, 
апокрифите, обредите, та 
дори и суеверията, криста-
лизирали не само като со-
циокултурни факти, но и 
като неподражаемо нацио-
нално духовно наследство.

Иван Вазов търси ис-
тинските нравствени опо-
ри, върху които да стъпи 
българското общество в 
навечерието на новия век. 
Той знае, че народ, който 
се надява на добро бъде-
ще, трябва да има обеди-
няваща национална кауза, 
вдъхновяваща национална 
идея; че трябва да възпита-
ва младите и подрастващи 
поколения в дух на обич 
към собствената отечес-
твена традиция; че трябва 
да работи за изграждане 
на координатна система от 

устойчиви морални и есте-
тически ценности.

Ето защо отрано худо-
жническата фантазия и 
съзнание на Иван Вазов 
са изкушени от предиз-
викателството да създава 
стихотворения, посветени 
на малки деца. През 1883 

г. в Сопот по поръчка на Д. 
В. Манчов твори една мал-
ка сбирка стихотворения 
за деца. Поетът привлича 
вниманието на българското 
дете към две основни теми: 
Отечеството и българската 
природа. Той усеща, че ако 
завладее чистото детско 
съзнание с величието, кра-
сотата и важността на тези 
две теми, ще помогне при 
оформянето на характера 
и изграждането на техните 
личности. И Вазов рисува 
пред наивното и непорочно 
детско съзнание завладява-
щи картини от българската 
природа, вае сцени от бита, 
иконописва духовната все-
лена на българския живот. 
Лирически късове като 
„Сватба“, „Димитровден“, 
„Великден“, „Гроздобер“, 

„Село“, „Орач“, „Отечест-
во“ изграждат идилич-
ната картина на все още 
цялостен духовен космос, 
неразрушен от разяжда-
щата киселина на прииж-
дащите нихилизъм и пар-
венющина, които са белег 
на новото време. И тъкмо 

хубостите на българската 
природа играят ролята на 
велик хармонизатор.

Вазов внушава чувство-
то на любов и преклоне-
ние, възторг и благого-
вение пред българската 
природа. Стихотворения 
като „Пролет“, „Лято“, 
„Есен“, „Зима“, „Молит-
ва“, „Жетва“, „Пролетен 
дъжд“, „Ела“, „Нива“, 
„Бъдни вечер“ освен поз-
навателната си стойност 
имат изключителната спо-
собност да облъчват с чис-
та и нежна любов детското 
съзнание. За тези творби 
са характерни свежестта 
на поетическото чувство, 
почти графичната изчис-
теност на формата, ярката 
наситеност на лирическо-
то изображение с високи 

нравствени послания, с 
внушения за красота, неж-
ност, умилителност, до-
бротворност, лъчеструй-
ност, светозарност. Тук 
трябва да подчертаем осо-
бено творби като „Мари-
ца“, „Търново“, „Вардар“, 
„Дунав“, „Стара плани-
на“, „Отечество“, „Цар 
Симеон“, които ни внуша-
ват завладяващо чувство 
на патриотична гордост 
и любов. И неслучайно 
някои от тези стихотворе-
ния веднага се превръщат 
в много популярни песни.

В поезията на Иван 
Вазов е вградена възтор-
жената и драматична ис-
тория на пробуждащия се 
български народностен 
дух след векове варвар-
ско иго. В поезията на 
Иван Вазов са въплътени 
конкретните послания на 

бурното време, когато от 
исторически ферменти-
ращите съставки на раз-
пилените през столетията 
расови, племенни, родови 
и т.н. пулсации възниква 
нова нация. В поезията на 
Вазов се самозаражда, са-
мосъздава и саморазвива 
вселената на възкръсна-
лите българска душа, ха-
рактер, воля, манталитет. 
В такъв аспект можем да 
кажем, че Иван Вазов – 
това е другото име на въз-
земащата се за нов живот 
българска нация.

Иван Вазов – животвор-
ния дух на пробуденото за 
свобода Отечество!

Иван Гранитски е член 
на Върховния комитет на 
Съюза на тракийските 
дружества в България

Брой 14  31 юли 2020 г.

ЧЛ.КОР. ИВАН ГРАНИТСКИ

Поетът е постоянно 
разкъсван между пантеис-
тичния полет на своя дух 
и парвенюшката действи-
телност, в която е потопен. 
Вазов се чувства особено 
омерзен в края на 1876 
година, когато наблюда-
ва в Букурещ стихията на 
еснафското самодо-
волство, в което тъ-
нат някои българи, 
докато техните братя 
страдат под чуждия 
ярем. Впрочем все-
ки път, когато Ва-
зов е в чужбина, той 
разбира с трагична 
острота драмата на 
българските полити-
чески емигранти. Тя 
е скръбна, страшна, 
но и величава. Те не 
само загиват за свобо-
дата на Отечеството, 
но и с десетилетия и 
векове изпреварват 
съзнанието на обик-
новения българин. 
Можем дори да гово-
рим, че галванизират 
това съзнание с ге-
роични исторически 
спомени и видения 
за блестящо бъде-
щеОт друга страна, 
огромно напрежение 
възниква между ви-
соката моралистична 
строгост на Вазовите 
принципи и пълното 
отсъствие на каквато 
и да е нравственост и 
морал в конкретика-
та на историческите 
събития. Затова мо-
ралистът, художни-
кът (а у него те са в 
пълна хармония – и 
тук се налага естествени-
ят паралел с големи све-
товни писатели като Юго, 
Гьоте) Вазов винаги търси 
упование в историческите 
примери на величие и хра-
брост или сред природната 
хармония. При него те се 
взаимопроникват и взаи-
мообуславят. Природата 
е съвършена, прекрасна, 
а човекът е несъвършен, 
често грозен и зъл. И само 
там, където има саможерт-
ва в името на национална-
та свобода, има и хармо-
ния с природното величие 
според Вазов. Художникът 
моралист Вазов не приема 
безнравствените принци-
пи на века. Не само в Бу-
курещ той усеща духа на 
разтлението сред българ-
ската емиграция, гордото 
му сърце се чувства при-

ИВАН ВАЗОВ – 
ДУХЪТ НА БЪЛГАРИЯ

170 години от рождението на Иван Вазов  Продължава от 1-а стр.

 Иван Вазов написва  в Пловдив „Епопея на забравените“



датно за народите, обитаващи нейна-
та територия, в частност благодатно 
за балканските народи. А Турция 
като наследник на Османската импе-
рия е длъжна де се „грижи“ за инте-
ресите на мюсюлманското население 
на Балканите, да ги защитава, 
включително и с военна сила. 
Експанзията на неоосманизма 
започва след края на Студената 
война.  Характеризиран е като 
продължение на османизма, 
като се извърша се (ре)ислями-
зация на Турция и ислямизи-
ране на държавността, в него 
има вражденост към кемализ-
ма.Тази идеология е точна с 
с двойственост, лицемерие и 
прикрит империализъм. 

Проф. Станислав Станилов 
в политическия си очерк „Нови-
ят османизъм“ вижда заплаха и 
отбелязва: „Новият османизъм 
е може би най-страшното пре-
дизвикателство, защото се оп-
итва да ревизира историята и да 
отрече правото ни на самосто-
ятелен, на „български“ живот“. 
Нашите „елити“ не искат да 
видят това предизвикателство, 
не го означават с ясни параметри и 
нямат идея за отговор.“ Тези пози-
ции, а и други подобни изказвания на 
проф. Станилов като човек с нацио-
налистически нагласи  се определят 
в изследването на УНСС като подчер-
тана враждебност към неоосманизма. 
Тя сериозно дразни автора на главата 
„Отношението на българската инте-
лигенция и политическа класа към 
идеологията на неосманизма“. Отва-
рям указателя и виждам, че авторът ú 
е философът, доктор на социологиче-
ските науки Георги Найденов, който 
скоро ще ме увери, че на този свят 
най-много мрази национализма и 
националистите.Чуе ли „национали-
зъм“, веднага мръщи  чело. Запомне-
те това име, защото ако продължите 
да четете, ще станете свидетели на 
неговия резил като пишман историк, 
но това не би било голяма беда, ако не 
беше родоостъпството му. 

А ето как проф. Георги Найденов 
самоотвержено брани Османската 
империя и неоосманизма от фалши-
фикациите в българската история, в 
които нарочва колегата си Станилов:

В Османската империя като ти-
пично съсловно общество има бун-
тове на потиснатото селячество. 
Кланетата при селските въстания в 
Османската империя не са по-жесто-
ки от въстанията в имперска Русия, 
или в земите на германците, францу-
зите и италианците...

За разлика от други империи и 
кралства Османската империя за-
щитава успешно своята територия 
от чужди нашествия и осигурява 
спокойствието на своите поданици в 
по-висока степен в сравнение с други 
империи и кралства. Не се допускали 
междуплеменни вражди и войни в 
границата на империята, тъй като ра-

ята трябвало да живее спокойно и да 
си плаща данъците.

Неоснователна била тезата, че Ос-
манската империя задържала общест-
вено развитие на „нехората“, сиреч 
християните. Напротив християните 

имали две възможности за вертикална 
социална мобилност. Първият вари-
ант за вертикално израстване е чрез 
данъка „девширме“ и чрез „кръвния 
данък“ най-здравите и силни хрис-
тиянски деца, откъснати от майките 
си, получавали най-доброто военно 
и светско образование, което ги пре-
връща в еничари, но стават част от уп-
равляващата класа. Е, загубват езика 
и вярата си, но в замяна на това са се 
реализирали. Другият вариант за вер-
тикална мобилност е, когато местни 
християнски благородници и замож-
ни хора от простолюдието, без да гу-
бят вярата си, са назначени на високи 
постове в османската администрация. 
Има и такива от български произ-
ход като Алеко Богориди и Гаврил 
Кръстевич... Проф. Найденов говори 
не като български учен, а като да е 
висш османски чиновник, само дето 
не ни убеждава, че Османската импе-
рия е страната Аркадия и мир и любов 
царуват в нея. Той  се и жалва, че ние, 
българите, сме имали велики везири, 
та даже султани, брои ги до петима, 
но за съжаление не сме ги популяри-
зирали Ето по какво милее философът 
– социолог, който още в следваща гла-
ва ще се изяви като пишман-историк, 
мистификатор на родната история.

Многократно Станилов спомена-
вал, че ние, българите, сме жертва 
на геноцид, което според проф. Най-
денов е висша форма на нихилизъм  
– отричат се забележителните сто-
пански, духовни и др. постижения на 
българския народ в един петвековен 
период. Чета и не вярвам на очите си, 
та се сетих за Радой Ралин: „Слави 
се народът наш / с пестотингодишен 
стаж“. Чудо невиждано: човек, родом 
българин и на родния български език 

се опитва да оневини османлиите, 
сякаш желае да се потулят и забравят 
многовековните злини.

В петата глава „Междуетнически-
те отношения в Османската империя 
преди и по време на Възраждането“ 

философът-социолог се е разви-
хрил на широкото историческо 
поле, мъдрува върху идеологи-
ята на българските националре-
волюционери – стари и млади, 
за да стигне до заключението: 
„Идеологията на Любен Кара-
велов, Васил Левски и на БРЦК 
е патриотизмът. А на апостоли-
те и на ГЦРК (Гюргевския) е 
национализмът. Политическата 
стратегия на БРЦК е въстание, 
а на ГЦРК – са бунтове. Целта 
на БРЦК е постигане на поли-
тическа  независимост със си-
лите на своя народ, а на ГРЦК 
е да се организират масови кла-
нета между българи и турци, 
което да доведе до намеса на 
великите сили и до свободата. 
„Резнята“ между българи и тур-
ци ще събуди съчувствие във 
Великите сили... европейските 
държави волею-неволею да се 

намесят във въпроса.“
Професорът, ако използва изра-

зът Априлското въстание, поставя 
въстание в кавични. Революцион-
но! Иначе употребява „Априлските 
бунтове“. Прави дълъг мъчителен 
преглед на разликата между двете 
форми на въоръжена борба, за да ни 
убеди, че нямало никакво Априлско 
въстание, а само някакви си бунтове. 
Всуе се мори, кой ще му повярва, но 
ще направи впечатление като „инако-
мислещ“ в историографията, нещо, 
което често се случва с българските 
философи и социолози с либерално 
мислене, щом встъпят в историята.

Идва ми да му река, както обичал 
да казва акад. Балан: Не умозабъл-
буквай – и добавям – по Априлското 
въстание. Все пак накрая професорът 
се омилостивява към гюргевските 
апостоли, като преди окуряваше тях-
ната „стратегия за резнята“ и от мо-
рална гледна точка. Но вече доста ги 
е дискредитирал и омаскарил. Все пак 
признава, че  апостолите на Април-
ските бунтове изиграват положителна 
роля в националноосвободителната  
борба на български народ, защото це-
ната, която, ние, българите, плащаме 
за освобождението си от османска 
власт е по-малка, отколкото цената, 
които плащат другите балкански наро-
ди. Несъмнен е верният усет на апос-
толите за времето за дигане на бунтове 
и за резултатите от тях.

Така като че ли се поразкайва... Не 
може да се приеме разкаяние от човек, 
за когото не съществува Априлското 
въстание, който оплюл и омаскарил 
борците за национално освобожде-
ние.. „Ако човек се заеме да пише 
историята на българския народ, от 
неговото подпадане под турско  иго 
до освобождението му, то кое събитие 

би трябвало да държи първо място в 
нейните страници? Според нас: бъл-
гарските възстания, най-много Ап-
рилското (1876), чрез което ние се оп-
итахме да свалим от гърба си веригите 
на робството.“ Добре би било проф. 
Найденов да прочете какво пише един 
негов колега от миналото – проф. Але-
ександър Балабанов: 

Каквото и да каканиже профeсо-
рът от УНСС  Априлското въстание 
по всеобща оценка е най-яркият, най-
неподправеният и най-драматичният 
епизод в Българското възраждане. 
Гюргевските апостоли са успешни 
революционери, не предизвикатели 
на „резни“, защото вярно преценяват, 
че за българско въстание моментът е 
дотолкова благоприятен, че е в със-
тояние да превърне в триумф дори не-
говото поражение. Така Априлското 
въстание става най-важният елемент 
в новата Източна криза и води до Ос-
вободителната война – 1977–1978 г. 

Няма милост за национализма у 
проф. Найденов – към български, а и 
към чуждия. Сръбският, българският 
и гръцкият национализъм превръща-
ли Балканския полуостров в барутен 
погреб. Българските националисти 
направили всичко възможно да наса-
дят враждебност между български-
те турци и българите с християнски 
произход. Българският национализъм 
създавал митове, които „разяждат“ 
българското национално самосъз-
нание, какъвто е митът за „турско-
то робство“, който възпроизвеждал 
дълбинни психични представи, как-
то в българската, така и в турската 
общност в България – у българите 
– робски комплекс, а у турците – аб-
сурдната представа, че са наследници 
на империя. Няма да припомням, че 
национализмът освен другото е и са-
мочувствието от идентичността.

И тук с тая глава слагам точка на 
изложението си заради написаното от 
проф. Найденов, който направо се е 
изцвъкал  на метеното. А „метеното“ 
е монографията (като проект и реа-
лизация). Върху труда на колегите си 
оставя  огромно петно, за което няма 
никакъв Ариел. С лъжите, с фалшифи-
каците, с откровеното служене на чуж-
ди интереси, той надминава много  от 
новите тълкуватели и отродители  на 
историята – неолиберасти.

А в монографията има още раз-
работки, сериозни в академичен дух, 
– за македонския въпрос, за поло-
жението на българите-мохамедани, 
за междуетническите отношения 
от Освобождението до 9 септември 
1944 г., както и през социализма 
(1944–1989), размисли за българския 
етнически модел, за двустранните от-
ношения между България и Турция в 
различни периоди, за встъпването на 
неоосманизма у нас, за отношението 
на ДПС към него и ролята му като 
представител на турското малцин-
ство, за политиката на неоосманизма 
и националната сигурност на Бълга-
рия, а така също за неоосманистка-
та политика на днешна Турция към 
Европейския съюз и САЩ. Но в тези 
разработки слава Богу по-малко има 
пръст професор Георги Найденов.
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ТОДОР КОРУЕВ

Очаквах тази книга с нетърпение. 
Първо, защото това е първата моно-
графия за неоосманизма у нас – плод 
на добре замислен проект в УНСС, 
и, второ, нещо лично – в книгата има 
социологическа анкета с учени и жур-
налисти, в което участвам и аз. Всъщ-
ност анкетата това е социологическо 
изследване чрез експертна оценка на 
рисковете от неоосманистката поли-
тика  на съвременна Турция за нацио-
налната сигурност и междуетниче-
ските отношения в България.

И ето изследването „Неоосмани-
змът и междуетническите отноше-
ния в България“, чийто автори са 
Ивайло Христов, Георги Найденов, 
Пламен Ралчев и Константин Пу-
дин, е в ръцете ми. Естествено най-
напред потърсих страниците в края 
на книгата с анкетата, и се убедих, 
че експресната оценка е интересна, 
дори полезна за политици и изсле-
дователи, и коментарите на авторите 
по отговорите – също.

В идеологическата си основа нео-
османизмът възникнал в края на ХХ в. 
като доктрина на турското общество, 
се предхожда от елементи на предиш-
ни политически течения: османизъм, 
ислямизъм и пантюркизъм. Прос-
транно, задълбочено, както се полага 
на академично издание, е разгледан 
пантюркизмът – идеология, зародила 
се в края на ХIХ век и развила се в на-
чалото на ХХ в., наричана още тюр-
кизъм, туранизъм и пантуранизъм. В 
основата на пантюркизма е мечтата за 
създаване на единна тюрска държава 
в Евразия под предводителството на 
Турция – Туран или Велик Туран.

Османизмът пък е идеология, въз-
никнала в края на ХIХ в. като израз 
на турския буржоазен либерализъм, 
но главно като реакция на нацио-
налноосвободителното движение 
на нетурските народи в Османската 
империя. Целта е да се създаде нация 
(османска), да се формира съзнание 
за родина (vatan). Детайлно са раз-
гледани периодите в развитието на 
османизма – през Танзимата и време-
то на Абдул Хамид, който пък съче-
тава османизма с исляма.

Очеркът за кемализма е един от 
най-интересните, макар за Мустафа 
Кемал Ататюрк и неговите реформи 
у нас се знае доста. Кемализмът  е 
разкрит като феномен, разказва се 
за реформите на Ататюрк и техните 
последствия за Турция. Очертават 
се и шестте принципа на Мустафа 
Кемал за  изграждането на турската 
национална държава: народовластие, 
национализъм (в духа на френското 
разбиране за нацията), републикан-
ство, лаицизъм/секуларизъм, етаизъм 
и революционност. Крайната изоста-
налост и фанатизмът принуждават 
Ататюрк да се разграничи от рели-
гията, но в конституцията изрично се 
подчертава, че всички независимо от 
произхода и религията от гледна точна 
своето гражданство са турци. 

В главата за неоосманизма откри-
ваме, че в основата на тази идеоло-
гия лежи разбирането, че времето на 
Османската империя е било благо-

ИЗСЛЕДВАНЕ, ОТ КОЕТО 
ОЧАКВАХМЕ МНОГО, НО...

Един професор се „умозабълбучва“  
в родната история и я осквернява
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Винаги съм имала интерес кои са били 
хората от моето семейство преди мен (и 
тези преди тях) – как са се казвали; как са 
изглеждали; какво са преживели...!?

Тъгувам за забравата – покрила лично-
стите на по-далечните ми предци! Мисля си, 
че с всеки човек си отива цял един свят! И 
част от него се съхранява в родовата памет, 
през препредаваните от поколение на поко-
ление разкази от фамилната ни история.

Разказите за историята и преживявания-
та в моето семейство научих от баба ми и 
от моята майка (които пък са ги  чули от 
своите баби и дядовци и предаденото им 
от техните родители и роднини)!...

Това, което ми направи най- силно впе-
чатление е, че препредаваните през поколе-
нията спомени съхраняваха информацията 
за най-съществените исторически събития, 
белязали времето, през което са живели мо-
ите предци! Тези събития неминуемо бяха 
дали отражение върху бита им:

Историите запазени в разказите за живо-
та на прапрабабите ми разказваха за събити-
ята от края на турското робство, принудили 
хората да напуснат родните си места и да се 
изселят! – Събития, довели до съществени 
промени в живота на семействата им!... И 
провокиращи ги да търсят начини за спра-
вяне с житейските предизвикателства и по-
стигане на възможност за достоен живот!...

Родът на моята майка по бащина ли-
ния е с македонски корени. Най-колоритна 
личност в него е прапрапрадядо Стоимен 
Стоилов (живял в Кюстендилския край). 
Той доживял до 105 г. и починал в София. 
На младини бил буйна натура, непримирим 
към безчинствата на турците! Станал знаме-
носец в четата на Ильо войвода и мъстял на 
турците, като се промъквал нощем в домо-
вете им през комините и раздавал правосъ-
дие за зулумите им!...

Родът на майка ми по майчина е род на зе-
меделци, преселници от Тракия. Едни от тях 
са били от Одринско , а други – от Лозенград-
ско (с. Дерекьово). По силата на Санстефан-
ския мирен договор (3 март 1878 г.) Лозен-
град, Люлебургаз и Малко Търново остават 
в България, а Одрин – в Турция. Но Берлин-
ският конгрес (13 Юли 1878) връща цяла Из-
точна Тракия на Османската империя.

Османските орди извършват геноцидни 
практики (убийства; грабежи; палежи; 
безчинстване с млади жени и двойки; съ-
сичане на деца и пр.) спрямо българското 
население в Одрин; Лозенград и стотици 
български селища. 

Професор Любомир Милетич в книгата 
си „... Разорението на тракийските българи 
през 1913 г“ описва живота им. В книгата 
професорът пише: „Неизлечими са загу-
бите, които българският народ претърпя 
от злополучната Междусъюзническа вой-
на през 1913 г.. Особено много пострадаха 
българите от Македония и Тракия. Страшно 
разорение сполетя българите в Тракия. То 
дойде внезапно с голяма сила и като мъл-
ния от корен помете всичко, що засегна. 
Еднородците ни в Тракия бяха достигнали 
до завидно имотно състояние, поради пло-
дородието на страната и поради по-добрите 
условия за спокоен поминък, и тъкмо, кога-
то ги беше озарила свободата, те изведнъж 
се видяха изоставени без защита, варварски 
нападнати, немилостиво убивани, безчесте-
ни, доведени до пълна нищета, и най-сетне 

повечето от тях изгонени и от домашни-
те им огнища!...“ 

Насилствено прокудени от родните 
си места много български семейства, 
изоставят имоти и добитък спасявайки 
многобройната си по онова време челяд 
се преселват на територии в днешните 
граници на България.

Едни от тези изстрадали семейства-
преселници са тези на моите прародни-
ни! Първоначално те се установили в 
села, във Варненско, където се занима-
вали с добив на дървени въглища. Но те 
виждат и преценяват, че с земеделието е 
по-доходно и по-чисто от добива на въ-
глища и затова се преселват през 1903 г. 
в бургаското село Бата.

При идването на бежанците от Тра-
кия, те привнасят новите си селища нова 
култура – нови обичаи; ритуали и тради-
ции! (до ден днешен в с. Бата в автен-
тичния си вид се играят пролетните 
игри- „Филек“).

Наред с традициите си изстрадалите тра-
кийски преселници донасят и разказите си 
за преживяванията им – прокудили ги от 
родните им места! Разкази, съхранени в ро-
довата памет на редица фамилии!; Разкази 
за зверствата на турците: как турски войни-
ци, башибозук, гърци и помаци, нахлуват в 
селата, изтезават българите; избиват мъжко-
то население; с младите жени и момичета 
безчинстват; малките деца съсичат. Разграб-
ват къщите, а след това ги запалват!...

През годините на детство на моята майка 
в това село все още е можело да се видят 
живи занаяти (тъкане на черги; калайджий-
ство).; Възрастните хора все още боядис-
вали вълна с орехова шума или с люспи от 
лук; варяли домашен сапун от свинска мас; 
правели зимнина; луканки и пр. по стари 
технологии, унаследени от предците им... И 
все още можело да се чуят автентични раз-
кази- спомени „за турско“ от устата на ис-
тински над 100 годишни баби!.... 

От бабите столетнички (очевидци и учас-
тници в събитията) в семейството ми се 
препредават разказите им за турските на-
бези и как са бягали от тях, оставяйки зад 
гърба си домове; имоти; покъщнина... и взи-
майки в бохчи само най- необходимото!...

Над 100 годишната Баба Митра-Плачко-
вица разказвала как при едно нахлуване на 
турците в Лозенградското им село, почна-
ли да палят; грабят; насилват... Родителите 
на баба Митра (която тогава била 8-10 г. 
дете) грабнали децата и зарязвайки покъ-
щина; добитък и всичко родно се укрили в 
гората. Но най-малката сестричка на баба 
Митра била мъничка- почти бебе: нищо не 
разбирала...; с плача си излагала на риск ця-
лото семейство и другите деца да бъдат чути 
заловени и избити от турците!...

Майката решила да изостави най-малко-
то си дете в гората, за да може да спаси ос-
таналите. Положила го на земята и го поза-
крила с есенни листа (какъв ли ужас трябва 
да изпитва човек, за да реши да пожертва 
беззащитното си дете в името на оцеля-
ването на другите си деца!?) и понечила 
да продължат бягството си от зверствата на 
турците!...

Малката Митра се застопорила – не мо-
жела да отдели очи от хлипащото си сестри-
че, лежащо на земята и позасипано с листа. 
Повърнала се и качила на гърба си малко-

то детенце и го носила така до българска 
земя!... С това обясняваше баба Митра, че 
се е прегърбила; както и прякора си (Плач-
ковица) все плакала; плакала като си спом-
нила какво са оставили зад себе си и какво 
са преживяли!...

И друг повод за сълзи имала баба Митра: 
загубата на сина ú Кольо Колев (загинал при 
битката на Драва) – името му е изписано 
на паметната плоча с героите върху памет-
ника в центъра на с. Бата.

И друга над 100 годишна баба-баба Хри-
со разказвала сходни истории – за набези 
и безчинства на турците. Баща ú Илия То-
доров бил комита. Взел участие в борбата 
срещу османския поробител като хайдутин 
в четата на войводата Георги Кондолов. При 
поредно нахлуване в селото им на турците, 
придружено с издевателство над българ-
ското население (грабежи; изнасилвания; 
убийства; палежи...), многодетното ú роди-
телско семейство (което било имотно) било 
принудено да бяга за да се спаси от турския 
терор, изоставяйки дом; земи; добитък! Ус-
пяло да вгради в чешма златото си с надеж-
да, че все някога ще се върнат. И сега чеш-
мата е там- в турско; баба Хрисо я сънувала 
и дори притежавала карта към нея!... Но за 
съжаление родителското ѝ семейство нико-
га не намерило време; сили и средства да се 
върне!...

След бежанската им епопея, започ-
нали живота си наново – в много труд и 
лишения:строили къща; обработвали малко-
то земя, която успели да закупят; отгледали 
децата и ги задомили! Сгодили по любов и 
младата мома Хрисо за ергена Андрея (кой-
то е от нашия род). Но преди да успеят да 
вдигнат сватба избухнала война и Андрея 
заминал на фронта. Там бил пленен и зато-
чен с години в Диарбекир! Семейството му 
нямало никаква вест за него! Жив го опла-
кали! Почернили се! Хрисо останала при 
родителите му – нито мома с момите; нито 
семейна с омъжените ú връстнички!... Един 
ден бащата на Андрея цепел дърва на дво-
ра. Пред дворната врата спрял измършавял, 
дрипав; брадясал странник и помолил за 
хляб и вода! Дали му, а той заразпитвал сто-
паните на дома имат ли син? През сълзи му 
разказали, че:“...имали едничък, но загинал 
във войната, оставяйки сиротни родителите 
си и млада годеница...“ Тогава странникът 
им разкрил, че е Андрея! Разказал им за не-

лекия си живот в плен; за бягство-
то си от Дирбекир и за пътя си до 
България (пешком, по тъмно-ори-
ентирал се по звездите)... 

Хрисо и Андрея най-после 
вдигнали сватба! Създали и отгле-
дали три дъщери, (които нарекли с 
българските имена: Дукена; Проч-
ка и Петрана). Двамата живели до 
дълбоки старини! А след тях в се-
мейната памет останали разказите 
за преживяванията им, производни 
от превратностите във времето, в 
което са живели!...

Време и свят, който вече си е 
отишъл и отнесъл със себе си мно-
го истории за:

*бита (жените носели вода от 
селската чешма в менци, окаче-
ни на кобилица; мъжете орели с 
дървени рала; тухлите за къщите 
сами си правили от керпич (жълта 
пръст) в калъпи, които съхнели на 
слънце...; всичко сами произвежда-
ли, а от магазина се купувало само 
сол и газ); 

*за обичаите (какви Именни 
дни; Коледи; Бабини дни; празници 
по жътва и пр. е имало навреме-
то!...);

*за поминъка и произхода на 
селяните, населяващи с. Бата; 

*за нрави и морала... Ех, спомени; ех, 
истории- съхранени в родовата памет!...

Прапрадядо ми Петър останал в разка-
зите на съселяните си като праведен и със-
традателен човек, който привечер забирал 
от мелницата окъснялите мливари от други 
села и ги приютявал у дома си. Такова дове-
рие и съпричастност между людете е има-
ло навремето (не тъй далечно, съизмеримо 
само с няколко десетилетия)!

Това, което аз ще запомня (наред с исто-
риите за нелеката съдба на предците ни, 
принудени да станат бежанци и преселни-
ци) от разказите на моите майка и баба са 
пъстроцветни словесни картини за жени, 
които стягат разбои и станове, на които тъ-
кат шарени черги от саморъчно приготвени 
дълги парцалени ленти; жени, които чепкат 
вълна на улицата пред вратниците си; след 
това я предат с хурки втъкнати в поясите им; 
после от приготвената прежда плетат пуло-
вери; елеци; жилетки... 

На съхранени от началото на 20-ти век 
родови снимки се вижда многолюдна за-
дружна фамилия: родители; синове; дъще-
ри; снахи; зетьове; внуци. Вижда се ясно 
как предците ни са се обличали в шаячни 
дрехи, саморъчно изработени и извезани от 
жените; които пък са носели на гърдите си 
нанизи от тубли (жълтици). 

На фотографии от 30-те- 40 те години  на 
20-ти век на същите хора облеклото им вече 
е градско!...

В селото ни преселилите се тракийци 
продължавали да живеят задружно-съседи; 
приятели; роднини се сбирали в нечий дом 
(или имот) и помагали да се свърши дадена 
работа на стопанина!...

Децата дружно играели по дворове и 
прашни-не асфалтирани улици – на чилик; 
на ашици; куклите им били самоделни – с 
глави от картоф и нарисувани с въглен 
очи...; бутали колички, чиито колела били 
слънчогледови пити!... Все игри и занима-
ния непознати и непонятни нам!...

Настъпило време, когато мъже от село-
то заминали на война! Някои от тях не се 
върнали: оставили жени – млади вдовици 
с малки деца!... Прадядо ми – Иван Петров 
(потомък на тракийци от Лозенградско) 
също заминал на фронта. За участието си 
във Втората Световна война и проявена хра-
брост получил медал, който носил с гордост 
на ревера си. 

ЗАВРЪЩАНЕ КЪМ КОРЕНИТЕ

  Българската красота

Мария-Кеара Йотова, 9 клас, 30-то СУ „Братя Миладинови“ София,
родител Райна Йотова

„... Който родът си не знае и не подирва да го знае, е човек извън света.“  П. Р. 
Славейков

„...След името на всекиго се казва името на баща му, защото мнозина са с 
еднакви имена и човек с едно име е самичък, а името на баща му го свързва с 
другите хора, та да се знае от къде е протекла кръвта му и какъв е коренът му...“

из „Време разделно“ от Антон Дончев



Върховната Рада на Украйна гласува Постановле-
ние за създаване на нови административни райони, 
съгласно което най-голямата българска общност в 
Украйна ще живее обединена в Болградски район. 
По този повод Красимир. Премянов - председател на 
СТДБ, изпрати поздравителен адрес до Антон Киссе 
- депутат във Върховната Рада на Украйна и прези-
дент на Асоциацията на българите в Украйна, в кой-
то се  казва:

„Уважаеми г-н Киссе, Съюзът на тракийските дру-
жества в България приветства постигнатия резултат от 
колективните усилия на членуващите  в ръководената 
от Вас асоциация  родолюбиви българи, авторитетни 
дейци на образованието, културата и общественици в 
Украйна, които подкрепиха идеята за запазване на бъл-
гарската общност с център Болград в рамките на но-
вото административно териториално деление на стра-
ната. Вашите усилия бяха подкрепени от г-жа Илияна 
Йотова - вицепрезидент на Република България, от 
българските власти, от политически партии и общест-
вени организации, сред които и Съюзът на тракий-
ските дружества в България. Постигнатият резултат 
показва актуалността на девиза: „Съединението прави 
силата“.Благодарение на подхода, приложен от Вас и 
подкрепен от българските дипломати, Украйна разбра, 
че българската общност е естествен мост на дружбата 
и сътрудничеството между двете страни и народи.“

На 17 юли т.г. в конферентната зала 
на хотелски комплекс „Сити“ в гр. 
Стара Загора, се проведе отчетно-из-
борно Общо събрание на Регионална 
асоциация на общините „Тракия“  при 
следния дневен ред:1. Отчет на Упра-
вителния съвет за дейността на РАО 
„Тракия“ през 2019 г.;2. Отчет на Кон-
тролния съвет на РАО „Тракия“ за 2019 
г.; 3. Отчет за изпълнение на бюджета 
за 2019 г. и приемане проектобюджет 
за 2020 г.; 4. Работен план за дейност-

та на РАО „Тракия“ през 2020 г.;
5. Избор на членове на Управи-

телния и Контролния съвет на РАО 
„Тракия“ и 6. Други. В работата на 
общото събрание участваха Красимир 
Премянов – председател на Съюза на 
тракийските дружества в България и 
Цанко Атанасов – член на Централ-
ното ръководство и председател на 
тракийското дружество „Одринска 
епопея“ – Стара Загора. Беше освобо-
ден досегашният Управителен съвет 

и неговия председател Ангел Папа-
зов, които получиха заслужено висока 
оценка. За нов председател беше из-
бран Стефан Радев – кмет на община 
Сливен. Представителите на СТДБ 
подчертаха необходимостта по-актив-
но да се използват възможностите на 
тракийската организация и нейните 
международни връзки, както и тези с 
тракийските българи, живеещи днес в 
Бесарабия.
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ПРЕДСТОЯЩО

Алексей Беленкий – София ����������������������� 7 август 1965 г�
Милка Ковачева – Карнобат ��������������������� 7 август 1937 г�
Георги Анастасов – Асеновград ���������������� 7 август 1960 г�
Плума Димитрова – Осеново ������������������ 18 август 1968 г�
Янка Дойнова ������������������������������������������� 11 август 1951 г�
Нели Кондузова – Ивайловград �������������� 12 август 1959 г�
Иванка Илиевска – Кърджали �����������������������������14 август
Папани Козарева – София ����������������������� 19 август 1922 г�
Маринка Грудева – с� Ген� Инзово ����������� 20 август 1955 г�
Божанка Богданова – София������������������� 20 август 1950 г�
проф� Чавдар Добрев – София ���������������� 21 август 1933 г�
Михаил Димитров – Любимец ���������������� 26 август 1967 г�
Димитър Пантелеев – София ������������������ 27 август 1946 г�
Тони Вашков – Плевен ����������������������������� 27 август 1962 г�
Ивайло Балабанов – Свиленград ������������ 28 август 1945 г�

Централното ръководство на Съюза на тра-
кийските дружества в България и редакцион-
ната колегия на вестник „Тракия“ честити на 

рождениците на Съюза през месец август:

Честито!

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС 
ДО АНТОН КИССЕОБЩО СЪБРАНИЕ НА РАО „ТРАКИЯ”

В събота, на 4 юли 2020 г., в 
свиленградското село Сладун 
бе открита възпоменателна 
плоча на славната тракийска 
певица Кичка Савова (1934-
2018). Инициатор за нейното 
поставяне е Стефан Стоянов 
– кмет на Сладун.

 Паметната плоча е монти-
рана на площада в родното 
място на певицата, в което 
всяка година се провежда съ-
бор-надпяване „С песните на 
Кичка Савова“. На откриване-
то присъстваха арх. Анастас 
Карчев – кмет на Свиленград, 
кметът на с. Сладун, роднини 
на именитата певица, нейни 

ученици и земляци.
„Дoкaтo звyчи пeceнтa є тyк, 

ceлoтo ни щe e живo“ – кaзa 
в cлoвoтo cи кмeтът Cтeфaн 
Cтoянoв, който откри мемори-
алния барелеф. По време на 
церемонията беше изпълнена 
популярната песен „Пиле пее 
по небето“ в изпълнение на 
Дарина Славова, ученичка на 
Кичка Савова.

Кичка Савова е една от 
най-значимите български на-
родни изпълнителки, оставила  
трайна следа с богатия си ре-
пертоар и безрезервното си 
преклонение пред тракийска-
та фолклорна традиция. Бо-

гатият є репертоар включва 
около 600 песни, голяма част 
от които са събрани в диско-
ве, касети и грамофонни пло-
чи. Автор е на автобиографич-
ната книга „Живот, отдаден 
на песента“, която съдържа 
163 нотирани песни. Като со-
листка на старозагорския ан-
самбъл „Загоре“ и в състава 
на различни концертни фор-
мации Кичка Савова популя-
ризира тракийската песен по 
на български и международни 
сцени. Удocтoeнa е c пoчeт-
ния знaк нa Cтapa Зaгopa и 
c пoчeтния плaкeт нa Cвилeн-
гpaд.

ПАМЕТЕН ЗНАК ЩЕ НАПОМНЯ ЗА 
ТPAКИЙCКAТА ПEВИЦA KИЧКA CAВOВA

ТРАКИЙЦИ СЕ ПОКЛОНИХА  
ПРЕД ДЕЛОТО НА АПОСТОЛА

На 18 юли 2020 г. се навър-
шиха 183 години от рождение-
то на Васил Иванов Кунчев 
– Левски (1837–1873) – българ-
ски революционер, основател 
на Вътрешната революцион-
на организация, председател 
на Българския революционен 
централен комитет и идеолог 
на национално-освободител-
ното движение. Известен като 
Апостол на свободата, заради 
разработването на стратегия 
за освобождението на Бълга-
рия от османско владичество, 
той мечтае за чиста и свята 
република, в която всички да 
имат равни права, независимо 
от етническата си и религиоз-
на принадлежност. Животът и 
делото на големия български 
революционер са вдъхновя-
вали тракийци в борбите им 
за национално освобождение. 
Техните потомци, обединени 
в Съюз на тракийските дру-
жества в България с предсе-
дател Красимир Премянов, 
заедно с представители на 
Тракийския научен институт и 
на Софийското тракийско дру-
жество положиха венци пред 
паметника на Васил Левски в 
столицата.

СТДБ получи дарение от г-жа Люд-
мила Писарева – Инджова, съпруга на 
уважавания поет, публицист, преводач 
и виден активист на тракийското дви-
жение  Никола Инджов, който приживе 
беше член на Върховния комитет на тра-
кийската организация и главен редактор 
на вестник „Тракия“. Дарението включва  

95 бр. книги от личната му библиотека, 
повечето от които са посветени на тъж-
ната орис на тракийци и на Тракия. Ръ-
ководството на Съюза поднася голяма 
благодарност на госпожа Инджова, за 
проявеното съпричастие към съхраня-
ване  духовната памет на тракийските 
бежанци и техните потомци.

ДАРЕНИЕ ЗА СТДБ ОТ СЪПРУГАТА 
НА НИКОЛА ИНДЖОВ 



от национално 
значение още през 
далечната 1968 г. 
Село Мезек и ра-
йона му е било 
много важно стра-
тегическо място в 
древността, което 
е свързвало Цари-
град и Филипопо-
лис, а оттам и пътя 
към Европа, както 
и достъпа до река 
Арда.

След като се на-
сладихме на глед-
ките от крепостта 
ние се спускаме 
към центъра на се-
лото, където първо 
се спираме пред 
копие на статуята 
на глиган, откри-
та на гробницата и 
преминаваме през 
българско стрийт 
изкуство.

В насипа на мо-
гилата през 1908 
г. селянин открил 
бронзова скулптура 
на глиган в естест-
вен ръст с тегло 177 
кг. Находката днес 

се намира в археологическия му-
зей в Истанбул – Турция, тъй като 
през 1908 г. този район все още се 
намирал в границите на Турция. В 
музея в Хасково се намира гипсова 
отливка на оригинала.

Тракийската куполна гробница 
в Мезек (ІV–ІІІ в. пр. Хр.) се на-
мира в покрайнините на община 
Свиленград, в могилата Мелтепе. 

част на платото и е била най-уязви-
ма. Сега тя е и най-разрушена.

По-сериозни разкопки на това 
място започват да се провеждат 
през 1963 г. Легендите казват, че 
обилен извор е бликал от послед-
ните склонове на Родопа планина 
и това е привлякло хората на това 
място. Крепостта е обявена за архе-
ологически паметник на културата 

Село Мезек е разположено на около 
13 км югозападно от Свиленград. 
Гробницата е покрита с внушителен 
могилен насип с височина 14-15 м и 
диаметър при основата 90 м. Изгра-
дена е от дялани каменни блокове, 
свързани на места с желeзни скоби.

В гробницата се влиза през дъ-
лъг повече от 20 м коридор (дро-
мос). Следват две правоъгълни 
преддверия, а след тях – кръгла 
погребална камера с кошеровиден 
купол. Общата дължина на съоръ-
жението е около 31 м. Проучена 
е от проф. Богдан Филов – виден 

български археолог и поли-
тик, министър-председател на 
България в две правителства в 
периода 1940–1943 г. В гроб-
ницата са открити голям брой 
предмети от злато, бронз, же-
лязо, стъкло и керамика, които 
са изложени в музеите в София 
и Хасково. Сред тях има златни 
накити, обеци, нагръдник от 
желязо, сребърни, златни, брон-
зови и глинени съдове, брон-
зов канделабър (голям трикрак 
свещник с лампи), висок 134 
см, украсен с голяма статуетка 
на танцуващ сатир.

Предполага се, че гробницата 
е използвана като храм към Хе-
роон – място, където се почитал 
култът към божествения покой-
ник чрез определени религиозни 
ритуали. Използвана е много-

кратно и най-вероятно 
е служила за фамилна 
гробница на тракийски 
аристократ. Открити са 
следи от шест погребе-
ния. В преддверието е 
била погребана жена. 
Самата гробница е ве-
ликолепно архитектур-
но творение.

След гробницата 
посещаваме къщата – 
музей на виното в са-
мия център на селото, в 
която има дръвчета, от-
рупани с нарове. При-
ветливите домакини ни 
посрещат като земля-
ци, защото кърджалиец  
е един от създатели-
те на това прекрасно 
вино. Аз по традиция 
вече си взимам от тази 
винарна Мавруд, който 
е истински еликсир. 
(„Нов живот“)

Брой 14  31 юли 2020 г.

Eдин връх, една крепост,
една гробница ВЕНЦИСЛАВ СТАЙКОВ

Изкачваме се до крепостта Не-
утзикон или както за по-лесно я на-
ричат Мезешката крепост, но като 
виждаме, че четири автобуса са 
разтоварили своите туристи и още 
няколко автомобила са барикадира-
ли местата на паркинга, решаваме 
да тръгнем към връх Шейновец. 
На този връх е проведено първото 
сражение по време на Балканската 
война през 1912 г. Тук загиват 14 
охраняващи котата войници от 30-
ти Шейновски полк и оттам върха 
носи името си. На 
самият връх има 
паметник на заги-
налите в сраже-
нията по време на 
Балканската война. 
Върхът  е като една 
малка Шипка.Тук 
е изграден и един 
от най-мощните и 
високи ретрансла-
тори на Балканите. 
Времето е много 
навъсено, когато 
пристигаме. От-
броявам четири 
бункера. Може и 
да са повече, но аз 
успявам да открия 
толкова в гъстата 
растителност.  

На 4 октомври, 
в 21:30 ч., дру-
жината на 30-ти 
пехотен полк по-
лучава заповед да 
започне овладя-
ването на върха. 
Рано сутринта на 
5 октомври българ-
ските военни роти 
го превземат. Това 
е първото сериозно 
сражение в похода 
на българската ар-
мия към Одрин. 
След него, бъл-
гарските войски 
завземат Мустафа 
паша (днес Сви-
ленград), без ни-
какви препятствия.

След като и 
ние превземаме 
връх Шейновец, се 
спускаме към кре-
постта Неутзикон, 
която се намира 
над Мезек. Неут-
зикон е най-запа-
зената планинска 
крепост в Бълга-
рия, която се прос-
тира на площ от 
6,5 дка. Кулата е в 
югозападния край. 
Тя е най-добре запазена. Имала 
е три етажа, като горните два са 
били с бойници. Стълби вътре в ку-
лата водят до най-високите места с 
бойниците. Формата на крепостта 
е представлявала неправилен че-
тириъгълник с размери 110 на 60 
м. Крепостните стени достигат де-
белина 2.5 м. Южната част на кре-
постта преминава през равнинната 

и една изба...


