
Льо Пен също е на 
прага на властта. В 
Германия сред сред-
ната класа постепенно 
взема връх крайната 
десница. Както беше 
през 1933 г. Когато 
има заплаха, бюргерът 
започва  да се озърта. 
И да се пита – за как-
во ми е тази свобода 
и демокрация, когато 
съм застрашен, когато 
моето семейство е за-
страшено.

- Като че ли никой 
не работи върху прог-
нозата, че Германия 
може да се върне към 

един аналог на 30-те го-
дини на миналия век.

- Историята никога 
не се повтаря едно към 

едно. Но в Германия също 
има десни политици, заявя-
вайки, че тя е над всичко. Не 
разбира се, както навреме-
то – над всичко в света, но 
една държава, която защита-
ва собствения си интерес. А 
тя трябва да защити и ЕС. За 
съжаление обаче ЕС е едно 
военно джудже и е зависим 
от САЩ, които го командват 
чрез НАТО.

- Каква тогава трябва да 
е позицията на България – 
тя трябва да бъде спешно 
изработена и представена 
на срещите на върха, кои-
то предстоят в ЕС през сеп-
тември и октомври.

- България трябва да 
знае, че в съседна Турция 
се развиват необратими съ-
бития. Ердоган създава една 
авторитарна, неоосманистка 
държава. Тази смешна огра-
да, която строим, тя няма да 
спре нещата. Разградихме 
границата, разрушихме ка-
зармите, срутихме застави-
те. Затова аз я наричам де-
коративна ограда. Красива, 
но всеки може с една стълба 
да я прескочи. Оттам трябва 
да се започне. По границата 
има фронт, както беше по 
време на Студената война.

ИНТЕРВЮ НА 
МИХАЙЛИНА ДИМИТРОВА

- Академик Марков, как 
оценявате позицията, коя-
то Бойко Борисов зае по от-
ношение на Турция и ЕС?

- Министър-председате-
лят по собствена инициатива 
е решил да стане посредник 
между Турция и ЕС. Не знам 
доколко е преценил шансо-
вете си, но той самият е част 
от Европейския съюз. За да 
бъде посредник, трябва да 
не взема страна. Погрешно 
беше, че той отиде на крака 
в Истанбул и президентът 
Ердоган му издиктува като 
на послушен ученик някак-
ви условия. И той веднага ги 
подкрепи. След това отиде в 
Берлин и каза - ето, това са 
нашите условия. Те са усло-
вия на Ердоган, но изведнъж 
станаха и условия на Бори-
сов. Посредникът не прави 
така.

Бойко Борисов не е ди-
пломат. Но нали има външен 
министър, съветници. А той 
отива сам на тези важни по-
сещения. Практиката е пре-
миерът да бъде придружен 
от външния министър.Това 
беше неправилен ход. Още 
повече, Борисов знае каква 
съпротива има в самия Евро-
пейски съюз срещу споразу-
мението с Турция. Особено 
от канцлера на Австрия. И 
сега ние се изправяме срещу 
нея, като вземаме страната 
на Анкара.

- Какво ще последва от 
всичко това?

- Трябва да е ясно, че 
Турция не може да диктува 
на ЕС условията си. Тя из-
ползва мигрантската вълна 
и извива ръцете на Европа. 
Дори и германският канц-
лер Ангела Меркел по едно 
време беше безпомощна и 
ходеше в Истанбул да целу-
ва ръка на Ердоган. Самият 
президент заема позицията 
на човек, който диктува не 
само в държавата си, но и в 
ЕС. А страната му не отго-
варя на условията. Не може 
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само България и Турция да 
бъдат добре, а останалите 
– не. Нали самите ние сме 
част от този съюз.

- Така или иначе в ЕС 
вече се оформиха две ясни 
групи – от една страна 
Вишеградската четворка 
и Австрия и от друга- Гер-
мания и всички останали.  
Къде е мястото на Бълга-
рия в тази схема?

- Бойко Борисов пона-
чало има Германия като 
своя пътеводна звезда във 
външната политика. Но 
Меркел направи съдбо-
носна грешка, като пока-
ни мигрантите там. Раз-
бирам, че корпорациите се 
нуждаят от млада и евтина 
работна ръка. Но не можем 
заради тях да поставяме под 
въпрос европейската хрис-
тиянска цивилизация. Това 
е недопустимо. Самата тя 
призна преди три години, че 
не може да интегрира дори 
турците и кюрдите трето по-
коление в Германия. А сега 
пусна и други мигранти.

Затова аз казвам: корпо-
рациите срещу нациите. Те 
се интересуват само от суро-
вини, работна ръка и печал-
ба. Алчността им е безгра-
нична.

- Но  се оказа, че тези 
нови имигранти не работят.

- Да, те не работят. Искат 
да живеят за сметка на дру-
гите. И ние в България има-
ме достатъчно бедни хора, 
а колко пари хвърляме да 
изхранваме тези мигранти. 
Това не е ли престъпление 
срещу нашите граждани, 
които са в недоимък?

- Бойко Борисов не е 
първият български дър-
жавник, който споделя 
максимата „Винаги с Гер-
мания...“

- Аз също съм свързан с 
Германия. Но зависи – ако 
нейните и нашите интереси 
съвпадат, разбира се трябва 
да вървим заедно, но само 
в този случай. Цар Борис III 
казва навремето на Хитлер: 
„Винаги с Германия, никога 

против Русия“. Защо това се 
забравя?

- Днес не може ли да из-
пълняваме  именно тази 
максима? Май нещо не ни 
се получава.

- Може, но го няма цар 
Борис III. Такъв като него 
се ражда веднъж на сто го-
дини, може би по-рядко. За 
съжаление нямаме такива 
държавници днес. Те стра-
дат от сателитния синдром, 
както преди 1989 г. Тогава 
големият брат беше СССР, 
сега е във Вашингтон. Това 
е по-лесната, но по-вредната 
политика за България.

- Излиза, че пришиване-
то към Берлин в момента 
не е полезно за София.

- В Германия също пред-
стоят големи събития. Но и 
Ангела Меркел, която иска 
да управлява четвърти ман-
дат, не е Хелмут Кол. Той бе 
големият канцлер с четири 
мандата, вторият обедини-
тел на Германия. Беше по-
литик от съвсем друго тесто. 
Меркел доказа, че не е на 
неговото равнище. Според 
мен тя няма да се пребори за 
този четвърти мандат.

Нека погледнем и други 
важни процеси. В Австрия 
ще има един крайнодесен 
президент. Във Франция 

Ивайло Балабанов е тазгодишният носител на на-
градата „Димчо Дебелянов“, която е най-престижно-
то национално отличие за поезия у нас. Любимият на 
много българи съвременен поет-тракиец не присъства 
на събитието заради влошеното си здравословно със-
тояние.

Ивайло Балабанов е роден на 28 август 1945 г. в село 
Хухла, Ивайловградско. Работил е в „Кремиковци“ и 
язовир „Ивайловград“, сега живее в Свиленград. Член 
е на Съюза на българските писатели. Почетен гражда-
нин на Ивайловград, Кърджали и Свиленград, както 
и „почетен селянин“ на родното си Хухла. Автор е на 
няколко стихосбирки — „Да се загледаш във звезда“, 
„Окова за щурец“, „Парола Любов“, „Религия“, както 
и на емблематични стихотворения, между които „Бъл-
гария“, „Допиване на последната чаша“, „Тежък хляб“, 
„Сутрешна закуска“, „Очи“ и „Принос към европейска-
та история“.  

ÈÂÀÉËÎ ÁÀËÀÁÀÍÎÂ 
Ñ ÍÀÃÐÀÄÀÒÀ 

„ÄÈÌ×Î 
ÄÅÁÅËßÍÎÂ"

Льо Пен също е на 
прага на властта. В 
Германия сред сред-
ната класа постепенно 
взема връх крайната 
десница. Както беше 
през 1933 г. Когато 
има заплаха, бюргерът 
започва  да се озърта. 
И да се пита – за как-
во ми е тази свобода 
и демокрация, когато 
съм застрашен, когато 
моето семейство е за-
страшено.

не работи върху прог-
нозата, че Германия 
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Време е просветното министерство 
да включи големия поет в учебниците 
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ПРИНОС КЪМ ЕВРОПЕЙСКАТА ИСТОРИЯ

Европа, млада и непохитена, 
четеше своя рицарски роман, 
когато във зора незазорена 
загина рицарят Иван Шишман. 

Европа плачеше за Жулиета, 
Европа се прехласваше по Бах... 
А с вълчи вой в тракийските полета 
вървяха глутниците на Аллах. 

Когато, обкръжена от слугини, 
тя плуваше в охолство и разкош, 
във Солун, на пазара за робини, 
гяурките вървяха пет за грош. 

Когато тя строеше катедрали 
и замъци, във зимния Балкан 
скърбяха тънки липови кавали 
и плачеха за Алтанлъ Стоян. 

Въздигаха се кървави калета, 
градени със отрязани глави. 
И всъщност си остана непревзета 
страната на хайдушките орли. 

А беше колкото калпак голяма, 
широка колкото следа от лъв, 
но се превърна в страшна вълча яма, 
покрита с кости и залята с кръв. 

Със кремъклийка пушка, с проста сопа, 
със камък и стрели от бучиниш 
дедите ни завардиха Европа 
и турците не стигнаха Париж!
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Не може така да го оставим, всеки да го пре-
минава. Трябва първо да си заградим двора. 
Премиерът и президентът повтарят,  че Тур-
ция е част от НАТО. Не, Ердоган вече виж-
да, че алиансът го ограничава. Той говори и 
против САЩ. Това няма да ни спаси.

- Двустранните отношения ли трябва 
да бъдат силно застъпени, или да се при-
държаме изцяло към политиката на Ев-
ропа?

- Двустранните ни отношения са подчи-
нени на ЕС. Не всеки може да бъде като ун-
гарския лидер Виктор Орбан. Борисов поне 
не може. Трябва да имаш характер като Ор-
бан, който да поставя на първо място нацио-
налния интерес. Хулят го, но той не отива 
при големите лидери, за да им целува ръка. 
Необходима е по-достойна външна поли-
тика. Но външният ни министър се държи 
като чиновник от Държавния департамент. 
А и неговите предшественици. Тримата по-
следни български външни министри са от 
различни политически сили, но са извадени 

от един калъп. 
Вслушват се само какво ще им кажат 

от Брюксел и Вашингтон. А не е толкова 
страшно да избягаш от сателитния синдром. 
Не е само Орбан. Погледнете лидерите на 
Чехия, на Словакия.

Преди 1989 г. бяхме част от Варшавския 
договор, но имахме собствена силна армия, 
снабдена с най-модерна за времето си тех-
ника, ползвахме и закрилата на Москва. 
Казваха, че сме съветският чук на Балкани-
те. Днес САЩ за нищо не ни броят. Не за 
чук, а дори за чукче.

- Смятате ли, че Ердоган само плаши с 
мигрантите, които ще пусне към Европа 
или действително те ще ни залеят и това 
е неизбежно?

- Има средства българската граница да 
бъде отбранявана. Тази граница е държавна. 
Не могат бежанците да нахлуват като тълпа, 
да окупират градовете.  Утре те ще убиват 
нашите деца, ще взривят метрото. Ужасно е. 
ЕС трябва да разбере и веднага да спре тази 
мекушава политика. Нахлуващите нови вар-
вари ще променят Европа.

- Битува теза, че целта е промяна в 
генофонда и на самата Турция, която за-
селва нови етнически групи по южния си 
фланг, и на Европа.

- Разбира се, Ердоган иска да прехвърли 
на Европа кюрдите, защото има проблем с 
тях. Те имат три пъти по-голяма раждаемост 
от турците. Иска да засели на тяхно място 
араби, сирийци. Той ги подбира. А кюрдите 
са народ, на който не позволиха да има дър-
жава, обявиха го за терористичен, изтребват 
го, а ООН ръкопляска.

- Тогава какво ще се случи с Европа?
- Ако не се стресне, я чакат тъжни неща. 

Пред демокрацията  трябва да избере сигур-
ността. Кому са нужни човешките права, 
когато избухват бомби и избиват хора?  На-
края мигрантите ще ни лишат от човешките 
права. Мрачна прогноза, но не мога да дам 
исторически оптимизъм. България и Европа 
са под реална заплаха. Затова да не отклоня-
ват вниманието към Русия. САЩ имат дру-
ги сметки с Москва. А Русия не е заплаха 
за ЕС, заплахата идва от Близкия изток и 
Северна Африка.

АКАД. ГЕОРГИ МАРКОВ: 

Писмо от Сливен

ЗЛАТКА ЯНЕВА

„Да отидем на 
Петрова нива“ – 
това беше желание-
то на всички ни от 
тракийското друже-
ство „Лазар Маджа-
ров“ с председател 
Кирил Киряков. 
Осъществихме го.  

Финанси, органи-
зация и трудности 
– но желанието е 
по-силно. Ранен час 
на 20 август 2016 г., 
а няма сънени лица. 
Младите усмихна-
ти, а по-възрастни-
те доволни, че 50 
местният сливенски 
автобус вече пъту-
ва за това свято 
историческо място 
– „Петрова нива“ – 

мястото и събитие-
то, което показа и 
определи пътя на 
разкъсаното сърце 
на Македония и Од-
ринска Тракия. 

История колкото 
героична, толкова и 
трагична. Отиваме 
на Петрова нива, за 
да се поклоним и 
отдадем почит към 
смелите и безсмърт-
ни воеводи, четни-
ци, въстаници. На 
челно място на ве-
личествения памет-
ник е нашият патрон 
– Лазар Маджаров. 
Млад, хубав, отдал 
младостта си за 
майка България. Не 
тъжим, не скърбим, 
а в песни славим ге-

роичния им подвиг. 
Затова в автобуса е 
весело. Пеят се тра-
кийски песни. Над-
пяват се. Красивата 
странджанска при-
рода още повишава 
настроението през 
целия ден. Хората 
– българските за-
почват неочаквано 
под ритъма на фол-
клорни изпълнения 
ехтящи от голямата 
естрада. Срещи с 
приятели, снимки 
пред паметника на 
героите за спомен. 
Да! Споменът зави-
наги в сърцето ос-
тава. Не се забравя 
един ден на Петро-
ва нива – ден паме-
тен завинаги остава.

ПАМЕТЕН ДЕН

Написа и покъртителни стихове за 
трагедията на тракийските бежанци. 
Лауреат е на „Южна пролет“ (1980), 
има национално отличие „Изворът на 
Белоногата“ (2001), наградите „Геор-
ги Джагаров“ (2006) и „Пеньо Пенев“ 
(2008), „Златен век“ (2015).

За 12-и път Копривщица събра 
стотици почитатели на Дебелянов 
и неговата поезия от цялата страна. 
Тази година през октомври ще отбеле-
жим 100 години от гибелта на подпо-
ручик Димчо Дебелянов. Събитието 
се състоя в двора на къщата-музей 
„Димчо Дебелянов“. Обявяването на 
тазгодишния лауреат бе посрещнато от 
бурни аплодисменти. Повечето от при-
състващите споделиха, че от много вре-
ме насам не е имало по-заслужил неин 
носител.

Отличието на Ивайло Балабанов 
отново постави на дневен ден тема-
та за това творчеството му да бъде 
включено в учебниците по литерату-
ра. Преди  време  във Фейсбук тръгна 
инициатива за това. Крайно време е от 
просветното министерство да се сетят, 
че поетът трябва да е част от изуча-
ваната съвременна литература. („Нов 
живот“).

ÈÂÀÉËÎ ÁÀËÀÁÀÍÎÂ 
Ñ ÍÀÃÐÀÄÀ...

Продължение от 1-а стр.

Не трябва да си завираме гла-
вата, бежанците са огромна за-
плаха за нас, убеден е отецът

Българският народ си е разеди-
нен и без бежанците. Има сили в 
България, които използват много-
образието на различните етноси, 
на класовото разединение на об-
ществото, за да поддържат проти-
вопоставянето и разделението. А 
на нас ни е известен завета: Съе-
динението прави силата. В осно-

БОЯН САРЪЕВ:

вата на нашето Съединение е, че 
имаше независима политика и в 
резултат на това се случи това Съ-
единение. Ако бяха се съобразява-
ли с това, което ще каже Европа, 
щяхме да си бъдем още разедине-
ни. Тази позиция изрази в студио-
то на Би Ти Ви отец Боян Саръев.

Не бих казал, че вярата ни е 
силна, защото българите бяха дъл-
го време вън и встрани от право-
славната ни църква, от земята, коя-

то изхранваше нашите семейства 
и народ. За съжаление народът ни 
нито е толкова православен, нито 
толкова благочестив, защото беше 
развращаван от своите политици, 
които мислеха само за своето бла-
гополучие, посочи отец Саръев. 
Той беше категоричен, че мигран-
тите са голяма заплаха и трябва 
ежедневно да мислим за нея, но 
справянето с тях не е по силите на 
България. Страховете не са мит, 

не са във въображе-
нието на една част у 
българския народ и 
общественици, зато-
ва трябва да бъдем 
много внимателни. 
Истината ми е много мила, зато-
ва трябва да се говори истината. 
Не трябва да си завираме главите 
като щрауси. Става нещо много 
страшно и тепърва ще берем тези 
горчиви плодове, убеден е отецът 

Саръев.
Неговото послание към бълга-

рите в деня на Съединението е сър-
цата ни да бъдат изпълнени с лю-
бов, с родолюбие и патриотизъм.

 http://www.faktor.bg

ИМА СИЛИ В БЪЛГАРИЯ, КОИТО 
ПОДДЪРЖАТ РАЗДЕЛЕНИЕТО 
НА НАЦИЯТА НИ

Фестивалът „Кулинарното на-
следство на Тракия“ за пореден 
път събра много гости от стра-
ната и чужбина в Ивайловград. 
Всяка година изложението показ-
ва традиционни храни, поминък 
и занаяти в този край на Бълга-
рия и привлича все повече цени-
тели. Гостите имаха възможност 
да опитат както произведения от 
местната кухня, така и да се до-
коснат до вкусовете на Франция, 
Гърция и Турция. Организато-
ри са Община Ивайловград, НЧ 
„Пробуда 1914“ и инициативен 
комитет на местната общност и 

платформа „Агора“, които се на-
дяват така да запазят живи тра-
дициите за поколенията. Истин-
ска атракция на фестивала бяха 
демонстрациите на шеф Георги 
Ангелов – финалист в популярно 
кулинарно реалити, който при-
готви двустепенно дизайнерско 
меню с характерни за района на 
Ивайловград продукти. Награда-
та на кметицата Диана Овчарова 
за кулинарно майсторство взе 
групата от квартал „Славеево“ 
от Ивайловград. Музиката и пе-
сните допълваха атмосферата на 
кулинарния фестивал.

ÊÓËÈÍÀÐÈÒÅ 
ÎÒ ÑËÀÂÅÅÂÎ – 
ÍÀÉ-ÄÎÁÐÈÒÅ 
ÌÀÉÑÒÎÐÈ ÍÀ 
ÔÅÑÒÈÂÀËÀ 

Â ÈÂÀÉËÎÂÃÐÀÄ
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ВАСИЛКА СТОЯНОВА, 
ГР. ПАВЛИКЕНИ, ПОТОМКА НА 
ТРАКИЙСКИ БЕЖАНЦИ ОТ С. ТЪРНОВО, 
УЗУНКЮПРИЙСКО, ОДРИНСКА ТРАКИЯ

През последната четвърт на ХХ 
век излиза от печат  книгата на Дими-
тър Тужаров „Село Търново, Одрин-
ско“. Както отбелязва в предговора 
към книгата писателят Димитър Ман-
тов, Туджаров е извършил огромна 
събирателска и проучвателна дейност.

Сам потомък на тракийци-пресел-
ници Димитър Тужаров е ходил от 
село на село за да издирва не публи-
кувани спомени, да съпоставя факти и 
бавно, камъче по камъче  да възстано-
вява една прекъсната от времето мо-
зайка. Така, благодарение на неговия 
труд ние имаме възможност да узнаем 
за съдбата на нашите деди и прадеди.

Върху старите географски карти от 
XVII и XVIII век и до 1913 година е 
отбелязано с. Търново, Узункюприй-
ско. В навечерието на Балканската 
война то е имало 600 къщи (568 къщи 
с български екзархисти) с над 3000 
жители  – българи. В ниската част на 
селото днес все още личат основите 
на изоставени български къщи около 
Мренкин кладенец. Името на село 
Търново е променено на Байрямлъ 
едва в наши дни – през 1978 година.

Няма данни за това, от кога е за-
селено селото, но се знае, че имаме 
родове, които са дошли от Странджа, 
Дервенските възвишения, Родопите, 
Панагюрище, Пирдоп, Копривщица. 
Това са родовете на Димитър Гайда-
джиев, Миневи, Анагноцови, Терзие-
ви, Камбосови, Дервенкини, Тоглюви, 
Тодорови, Парапанови, Манджукови, 
Калини, Папурови, Инджови и други.

Село Търново било разположено 
на левия бряг на река Ергене. Земли-
щето на селото било над 100 хиляди 
дка, от които към 40 хиляди дка об-
работваема земя. То обхващало двата 
бряга на реката. Често, след проливни 
дъждове, водите заливали цялата рав-
нина. След оттеглянето им в полето 
оставала мазна, гъста тиня, която се 
превръщала в богата орна земя. Хора-
та я сравнявали с долината на р. Нил 
и я наричали „Будаята“, което озна-
чава „житно леговище“- заради това, 
че давала на места по две реколти на 
година. Прочути били търновските 
бостани, чиито меденосладки пъпеши 
и дини се продавали по пазарите на 
Цариград, Одрин и Солун.

Отдалеч село Търново изглеждало 
като малък градец. В него имало осем 
махали: Дервенската, Киселаквата 
или както я наричали Златко махлеси, 
Гърчовата, Клинчовата, Паспальова-
та, Гроздановата, Бадаяновата и Бел-
човата. В селото имало три енории, 
двадесет дюкяна, две праматарници 
и четири семейства майстори – желе-
зари.

През 1908–1910 г. била построена 
новата църква „Св. Великомъченик 
Георги“. Имало и училище (не се знае 
кога точно е открито) с един учител. 
Броят на учителите се увеличил, за-
щото в селото построили училище за 
60 ученика с две класни стаи за мом-
чета, а по-късно и за момичета. Там 

ÈÇÃËÅÆÄÀØÅ ÊÀÒÎ 
ÌÀËÚÊ ÃÐÀÄÅÖ...

учителствували Христо Дянков, Димо 
Поп Димов, Войнов, Христо Нейков и 
една учителка Златка от гр. Одрин.

За създаването на село Търново 
има различни предположения. Според 
едно от тях там е имало старо тракий-
ско селище, което през VII и VIII век 
било славянизирано. Според друго 
предположение основаването на село-
то е свързано с падането на столицата 
на Българската държава – Търновград 
през XVI век. Има и едно предание по 
сведение на баба Влада Димитрова, 
взето от сина ú Атанас Петков през 
1979 год. Едри търговци на добитък 
от Търновско и служещи при тях ов-
чари – ратаи прекарвали много доби-
тък за Цариград. Близо до брега на р. 
Ергене, където използвали пасищата 
за угояване на добитъка, те построили 
кошари и колиби, около които посте-
пенно се заселили първите основате-
ли на с. Търново.

Така, при сложното взаимодейст-
вие на природните, обществено-ико-
номическите и политически фактори 
през XVI, XVII и чак до XIX век от-
ново се стигнало до естественото де-
мографско изравняване и до предим-
но българския етнически състав на 
Южна Тракия, като това е било през 
цялото Средновековие. През този пе-
риод властта на султаните била в своя 
апогей и имала нужда от продоволст-
вие за столицата си и за войските на 
Османската империя по далечните 
фронтове на средна Европа, Африка и 
Азия. Вероятно тогава е основано и с. 
Търново от избягали и окрили се, на-
сила заселили се по тези места жите-
ли на старопрестолния град Търново.

Самият факт, че когато трагичната 
участ през 1913 г. постигнала родна 
Тракия, много търновци се отправи-
ли обратно към старопрестолния град 
Търново и околностите му, показва, че 
на там са ги насочвали „гласа на кръв-
та“ и непреодолимата сила на живия 
спомен за предците.

Населението на с. Търново разви-
вало земеделие, скотовъдство, зана-
яти и търговия. То било обременено 

с много задължения. Но получило и 
някои облекчения. Например, тъй като 
жителите му охранявали проходите и 
мостовете на р. Ергене от кърджалии, 
със султански ферман в селото, освен 
българи, други не е могло да се за-
селват. Но през 1864 г. турското пра-
вителство настанило в Тракия 35000 
черкези и селяни от Русия, като този 
процес се засилил особенно след Ос-
вободителната Руско-турска война.  За 
кратко време в Тракия били заселени 
над 200000 турци. Само в землището 
на с. Търново се настанили 3 турски 
села. По този начин изчезнала почти 
всякаква възможност за препитание 
със земеделие и животновъдство.

Много от жителите на с. Търно-
во били принудени да станат общи 
работници по поддържането на жп 
линията, а някои – да работят по ни-
вите на турските бейове от околните 
турски села.

Национално-политическият и 
икономически гнет създава почва за 
революционна борба. Тя се изразя-
ва в подготовката и провеждането на 
Илинденско-Преображенско въста-
ние. Както знаем, то е потушено, но 
революционният дух на населението 
укрепва и се проявява особенно силно 
по време на Балканската война – 1912 
г. За победоностното настъпление на 
българската армия в Източна Тракия 
допринася и помощта на местното 
българско население. Много търнов-
ци се включили активно в съботажни 
акции по жп линията, а ония, които 
служили в обоза на турската войска, 
преминали на страната на българска-
та армия. Междусъюзническата война 
довела до национална катастрофа на-
шия народ и окончателно погребала 
надеждите на тракийците за присъе-
диняване към майката-Родина.

След като се убедили, че Източна 
Тракия е изоставена от български-
те войски и не им се оказва никаква 
организирана съпротива турците 
се отдали на насилие и безчинства. 
Избито било, или насилствено про-
гонено българското население от 

много села на областта. Турците си 
поставили за цел да очистят Източна 
Тракия от българския елемент. Нови-
ната за страшните насилия, палежи и 
опустошения се разнесла по цялата 
област. Ужасът на изстъпленията на 
султанските войски изпитали първи 
българските села от Малгарска и Ке-
шанска област в Тракия, Булгаркьой, 
Пишмен, Теслим, Харланон и др. 
Българите напущали голи, боси, глад-
ни към старите предели на България, 
за да спасят поне живота си. Стра-
шен, неописуем бил този поход. Една 
над стохилядна маса се движела ден и 
нощ към страната на спасението, без 
да знае какво я очаква там.

Според разказа на баба Петра, 
жителка на с. Търново и майка на Ди-
митър Тужаров бягството станало по 
Петровден 1913 г. Ето какво е разказа-
ла тя: „В селото ни пристигнала бъл-
гарска войскова част със своите ко-
мандири. Един офицер, който яздеше 
кон, каза на събралите се на мегдана 
селяни, че след тях се движи голяма 
турска войска, която пали и унищо-
жава всичко по пътя си. Първенците 
на селото го помолиха да остане в 
Търново с войниците си и заедно с на-
шите мъже да дадат отпор на турците. 
Молбите и увещанията ни останаха 
напразни. Войниците си отидоха, като 
заявиха, че са демобилизирани.

Страшната вест предизвика неопи-
суема паника в селото. Тя завари хо-
рата неподготвени – част от жителите 
бяха на полето, беше разгара на лято-
то. Всички започнаха да се подготвят 
трескаво за бягство. Събираха се по 
фамилии и родове, стягаха разглобе-
ните дървени волски коли, натовар-
ваха в тях необходимата покъщнина 
– чувал брашно, халище за завивка, 
котли, корита. И преди всичко децата 
и жените и потегляха на северозапад. 
В проточилия се на километри керван 
се вляха и почти всички жители на с. 
Търново. В селото останаха само 4-ма 
човека – дядо Георги Бурито, Коста-
дин Джонтата, дядо Мирчо Анагно-
щов и една старица. Според по-късни 
сведения, те били убити от турците 
още щом влезли в селото. Дядо Мирчо 
направил опит да избяга, но настигнат 
в лозята бил на часа заклан. Първата 
работа на турците била да запалят 
черквата и да ограбят изоставеното 
имущество. До Одрин цялото село 
се движеше в една колона. След това 
част от хората се насочиха към Плов-
див, други към Ямбол и Стара Загора, 
а трети към Бургас и Варна. Като стиг-
на района на Дервиш-могила, нашата 
колона се раздели две. Едни семей-
ства тръгнаха към Ямбол, а други към 
Стара Загора. Ние се отправихме към 
Ямбол.

Тежка е участта на изгнанника-бе-
жанец. Тя не може да се опише. Нея 
трябва да си я преживял, за да разбе-
реш, че няма по-тежка. Мнозина ста-
наха жертва на болести и страдания 
по време на скитническия живот в 
България, като моите трима синове. 
Дано, вие, младите да имате щастие 
да се радвате на по-хубави дни.“ Така 
завършва разказа си баба Петра.

Любомир Милетич споменава, че 
началото на юли 1913 г. са унищоже-
ни много български села в Тракия от 
турците като посочва селата Чопкьой, 
Ерменикьой, Търново… Според До-
макинските карти (по данни на Дър-
жавния архив) хората от нашето село 
са избягали на 5 юли 1913 г. и това ги 
е спасило от смърт. Само 4 дни по-
късно на 9 и 10 юли 1913 г. турците 
влизат в гр. Одрин и избиват много 
българи (521 човека), включително и 
заварени български ранени войници в 
болницата в града. Разстоянието меж-
ду новата граница Мидия-Енос и ста-
рата българо-турска граница турската 
войска изминава за 3 седмици. Све-
дението на един турски кавалерист 
документрирано в протоколите на 
Карнегиевата комисия гласи: „Имахме 
заповед първо да грабим и запалваме, 
а след това да убиваме всички мъже.“

Започват скитническите години из 
България. Хиляди преселници умира-
ли по пътя, не издържали на дългото 
и мъчително пътуване под откритото 
небе. Още по-тежко и мъчително ста-
вало положението, когато е умирал 
главата на семейството. Тогава вдови-
цата със свито сърце търсела помощта 
на близки и роднини. С това се обяс-
нява стремежът за движение на по-
близки роднински семейства.

Но идват нови беди и нови изпита-
ния. През август 1914 г. избухва Пър-
вата световна война. Обявената на 23 
септември 1915 г. обща мобилизация 
протича без въодушевление и песни. 
Всички мъже тракийци на мобили-
зационна възраст са взети в армията. 
При влизането на България във вой-
ната Турция й отстъпила 2000 кв. км 
площ край долното течение на р. Ма-
рица – част от Одринска и Димотишка 
област.

Правителството на цар Фердинанд 
обещало на тракийци, че след победа-
та ще им бъдат върнати и останалите 
български земи, а за сега те нека се 
заселят в Димотишкия и Одринския 
район. През март 1919 г. много тър-
новци се заселили в с. Ахъркьой, Од-
ринско. Правили неуспешни опити да 
се доберат до Търново. Но Ньойския 
мирен договор от 27 ноември 1919 г. 
прекършва и последните им надежди 
и те се отправят навътре в България. 
Много от тях се заселили в Свищов-
ския, Полско Тръмбешкия и Павли-
кенския край. В началото живеели в 
колиби, в давани под наем яхъри, мази 
и плевници. Въпреки закона за наста-
няване тази картина не се променя до 
1922 г., докато не си построяват къщи 
със свои средства, или със средства, 
отпуснати от държавата от така на-
речения „бежански заем“. Започнали 
да обработват и земята, с която били 
оземлени.

Скитническият живот и бедняшка-
та участ направили тракийците пред-
приемчиви и привързани към земята 
и семействата си. Те първи възприе-
мат техническите култури. Засаждат 
памук, развиват лозарство и зеленчу-
копроизводство. Със себе си тракий-
ци донасят своите прекрасни народни 
обичаи и чудесните тракийски жен-
ски песни. В селата Горна Студена и 
Павел, а така също и в другите села 
на Свищовска околия се организират 
тракийски вечери, играят се патрио-
тични пиеси като: „Цар Мурад Мари 
думаше“, „Хан Татар“, „Кара Танас“, 
„Райна Княгиня“ и др.

Тракийци винаги са били с будно 
съзнание. Скромни, упорити, те  но-
сят в себе си духа на възрожденци.

И нека завърша с думите на Хи-
лeндареца Паисий: „Българино,...знай 
своя род!“

Съдбата на жителите на село 
Търново, Одринска Тракия 

от създаването му 
до първата четвърт на ХХ век

 Черквата в с. Търново



център на тютюневата 
търговия, оттам върти 
делата на складовете 
си в Ксанти и Пловдив, 
често ги посещава и 
при всяко идване пра-
ви благочестиви же-
стове към габровци. 
Бащината си къща по-
дарява на училището, 

а в близка до нея сграда 
прави амбулатория, жи-

лище за лекар и аптека. 
И на всичкото отгоре брои 
3750 лева годишно на ле-
каря да преглежда и лекува 
безплатно бедните селяни. 
Те не плащали и лекар-
ствата. И когато през 1913 
г. гърците сриват с пожар 
селото и цялото население 
избягало, но останало без 
покъщнина, Кудоглу праща 
телеграфически 2000 златни 
лева –нещо като „първа по-
мощ“ за злочестите негови 
съселяни – по един наполе-
он на семейство. Димитър 
Кудоглу – благочестив хрис-
тиянин и силен родолюбец 
по време на войните (1916–
1917 ) открил 11 трапезарии 
в Пловдив, които раздавали  
хиляда топли обяда всеки 
ден на нуждаещите се граж-
дани без разлика на вяра и 
народност. Оказвал мате-
риална помощ на ранените 
войници, на църкви и мана-
стири, на болници, на БАН, 
на фонда „Иван Вазов“, на 

дее пет езика (български, 
френски, немски, гръцки 
и турски). С почтен труд и 
прибран живот бързо разши-
рява стопанската си дейност 
и става един от първенците 
в този бранш. През 1903 г. се 
преселва в Дрезден, голям 

ТОДОР КОРУЕВ

Покрая пожара в Тю-
тюневия град отново из-
плува  името на Димитър 
Кудоглу,та ми се прииска 
да напомня кой е той. Още 
повече, че ровейки се в ис-
торията на село Габрово, 
Ксантийско попаднах на 
нещо интересно. Габро-
вци патили от челеците. От 
люти по люти били тези 
разбойници, населяващи 
десния бряг на река Кара су 
(Места), а Габрово им е под 
носа. Около селото се завър-
тяла бандата на Агушоолар, 
хайтите питали-разпитвали, 
готвели се да нападнат по-
богатските къщи в Габро-
во, пращали хабер до някои 
парасайбии габровци да им 
платят, „да не ги халат“. Оп-
итали се да отвлекат сина 
на Петър Кудев, един от 
предните търговци, и да 
му поискат откуп. За 
щастие, наетата селска 
стража разгонила бан-
дитите. Съдбата по-
жалила малкия Ди-
митър – който тогава 
бил ученик в френ-
ското училище „Св. 
Жозеф“ в Кадъкьой, 
Цариград, преди това 
е учил в гръцко учи-
лище в остров Хиос, а 
по-преди негов учител в 
селото бил знаменитият в 
Родопите просветител и въз-
рожденец Яков Змейкович. 

Момчето, което се разми-
нало с отвличане, е бъдещи-
ят голям тютюнотърговец 
и родолюбив благодетел – 
тракиецът Димитър П. Ку-
доглу.  От ранни години се 
отдава на бащиното си заня-
тие – тютюневата търговия 
със седалище в Ксанти. Вла-
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си излизам с по-голяма вяра 
в хората“ – написала поете-
сата Дора Габе в „Книгата на 
посетителите“ през 1930 г.

„Какво направиха бъде-
щите поколения с оставено-
то на народа „за вечни вре-
мена? Отговаря д-р Радка 
Колева: „Национализираха 
Дома и прекратиха дейност-
та му, събориха този уника-
лен архитектурен паметник, 

за да разширят на негово 
място сградата на пощата. 
Складове предавани, пре-
продавани, днес са в частни 

ръце и пустеят.“ Доста раз-
бойнически се разправихме 
с наследството на Димитър 
П. Кудоглу. Още един при-
мер в подкрепа на макси-
мата „Нито едно добро не 
остава ненаказано.“ Но ще 
да е прав д-р Петър Я. Ко-
руев, изследователят на с. 
Габрово: „Може смело да се 
каже, че каквото място заема 
Васил Априлов в историята 

на нашето образование, та-
кова е и мястото на Димитър 
Кудоглу за българското здра-
веопазване.“ 

фонда „Цанко Церковски“ 
на бедни и сираци в Ксанти 
и Кавала, на пострадалите 
от земетресението в Южна 
България, за издръжката на 
ученици и студенти, и още, 
и още. „Богатството, спече-
лено с честен труд, според 
мене, трябва да служи чове-
ку, за да върши добри и по-
лезни дела.“ – е убеден Ди-
митър П. Кудоглу.  Доказва 
го и през 1926 г.: „Реших да 
създам и обзаведа в Пловдив 
на мои средства и издръжка 
за вечни времена един Дом 
на благотворителността и 
на народното здраве, носещ 
моето име, който ще води 
борба с най-опасните за об-
ществото в днешно време 
болести: детските, туберку-
лозата, венергическите и пр. 
и който ще поощрява благот-
ворителността и милосърди-
ето.“ Този дом се помещавал 
в ново солидно, пететажно 
здание, купено специално 
за целта, намиращо се на 
площад „Цар Симеон“ (сега 

Централния площад), което 
благодетелят преустройва, 
мобелира и обзавежда спо-
ред изискванията на наука-
та. В учредителния акт на 
дарението се сочи, че Домът 
се управлява от Ефория и за 
издръжката му благодетелят 
предоставя в пълна соб-
ственост и разпореждане и 
два тютюневи склада на ул. 
„Иван Вазов“ на стойност 15 
млн. лева. (Казват, че в тях е 
сниман филмът „Тютюн“.)  
Ст. Н. Шишков ще нарече 
Домът на благотворител-
ността и народното здраве  
„Димитър Петров Кудоглу” 
ореолът на неговата висо-
ка благородна родолюбива 
душа.“С чувство на благо-
говение  пристъпих прага на 
тоя дом на човешкото дело и 

“ Доста раз-

ÁËÀÃÎÒÂÎÐÈÒÅËßÒ 
ÄÈÌÈÒÚÐ ÊÓÄÎÃËÓ

Както е известно, в Тютю-
невия град в суперцентъра на 
Пловдив – ул. „Иван Вазов“, 
пожар порази четири тю-
тюневи склада, които са па-
метници на културата.Те са 
построени преди повече от 
сто години в стил сецесион, 

и са обявени за паметници на 
културата. Преди време соб-
ственикът на една от сгради-
те в Тютюневия град започна 
да я събаря, но това посега-
телство срещу паметника 
на културно-историческото 
наследство бе предотврате-

но. Както казват в Пловдив 
„Едни рушат, други палят!“, 
има съмнения, че палежите 
са умишлени, макар засега да 
е обвинен само един клошар. 
Случилото се в Тютюневия 
град предизвика оживена дис-
кусия с предложения за про-

мени в законите, свързани с 
опазването на културно-ис-
торическото и архитектурно 
наследство. Два или три от 
запалените складове някога 
са били собственост на Ди-
митър Кудоглу, той ги е да-
вал под наем и с получените 

средства е поддържал създа-
дения от него Дом на благот-
ворителността и на народ-
ното здраве.  Но незаконно 
са приватизирани, вместо да 
принадлежат на народа „за 
вечни времена“. Кой е  Дими-
тър Кудоглу?

център на тютюневата 
търговия, оттам върти 
делата на складовете 
си в Ксанти и Пловдив, 
често ги посещава и 
при всяко идване пра-
ви благочестиви же-
стове към габровци. 
Бащината си къща по-
дарява на училището, 

а в близка до нея сграда 
прави амбулатория, жи-

лище за лекар и аптека. 
И на всичкото отгоре брои 
3750 лева годишно на ле-
каря да преглежда и лекува 
безплатно бедните селяни. 

парасайбии габровци да им 
платят, „да не ги халат“. Оп-
итали се да отвлекат сина 
на Петър Кудев, един от 
предните търговци, и да 
му поискат откуп. За 
щастие, наетата селска 
стража разгонила бан-

е учил в гръцко учи-
лище в остров Хиос, а 
по-преди негов учител в 
селото бил знаменитият в 
Родопите просветител и въз-
рожденец Яков Змейкович. 

Момчето, което се разми-

 Домът в Пловдив

 Домът на Кудоглу в Дрезден

 Младият Димитър Кудоглу

 Горящ тютюнев склад

 Кудоглу с медицинския персонал на Дома

 Кудоглу през 20-те години



негово родно място, ис-
торията, миналото и на-
стоящето на родопския 
край са основни теми в 
творбите му. Полигра-
фическото оформление 
на сборника е дело на 
„Зеа-Принт“ – Смолян, 
а съставители са доц. 
д-р Христо Гиневски, 
доц. д-р Георги Митри-
нов и Зоя Начева.

Сборникът се със-
тои от две части. Пред-
говорът е от акад. Ге-
орги Марков, което 
прави изданието още 
по-значимо. Първата 
част е посветена изцяло на 
жизнения и творчески път 
на юбиляря. Започва с една 
интересна анкета – разго-
вор на доц. д-р Георги Мит-
ринов с Александър Мари-
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ЗОЯ НАЧЕВА

Родопската краеведска 
книжнина се обогати с още 
едно ново издание – Сбор-
никът „Александър Петров 
Маринов – 80 години жиз-
нен и творчески път“. 
Маринов е дългогодишен 
служител и директор на 
Държавния архив в Плов-
див (1967–1995 г.). Поколе-
ния архивисти са се учили 
от него на професионали-
зъм и любов към работата 
по издирване и опазване на 
документалното богатство. 
В системата на държавните 
архиви той се изяви също 
като добър публицист и из-
даде няколко книги. Освен 
това, като достоен син на 
своя именит баща – родопо-
веда Петър Маринов – из-

тъкнат изследовател и по-
пуляризатор на историята, 
фолклора, бита и обичаите 
на среднородопските бъл-
гари и един от основателите 
на Културно-просветната 
дружба „Родина“ в Смолян 
през 30-те години на мина-
лия ХХ век, успя да продъл-
жи делото на своя баща и да 
издаде много от забранени-
те за издаване от властите 
през периода 1944–1989 г. 
негови книги.

Инициативна група реши 
да отбележи тази годишни-
на с подобаващо издание 
за архивиста и родоповеда 
Александър Маринов, кой-
то от десетина години на-
сам изследва и публикува 
статии, студии, моногра-
фии и документи, свързани 
с Родопите. Смолян, като 

нов, от която научаваме 
любопитни подробности 
за неговия живот и профе-
сионално израстване. Тук е 
и кратката библиографска 
справка за неговите пуб-

джиев, Владимир Янев, 
Ангел Янков, д-р Елена 
Алекова и неговите колеги-
архивисти Димитър Севов, 
Ели Попова, Зоя Начева, 
Симеон Симеонов и други 
литературни творци и жур-
налисти. Сборникът има 
приносен характер. Той е 
нов принос в изучаването 
на родопската книжнина, 
история и култура. Да по-
желаем на юбиляря Алек-
сандър Маринов крепко 
здраве и да ни радва още 
дълги години с нови идеи, 
публикации и книги!

Секретни документи на 
МИТ от края на осем-
десетте години на ми-
налия век, публикува-
ни от ст.н.с.д-р Делчо 
Балабанов, разкриват 
ролята на турското 
разузнаване МИТ в съз-
даването и първите стъп-
ки в осъществяването на 
доктрината за неоосманизма 
в онзи период. От тях е видно, 
че по време на управлението на 
президента Тургут Йозал пред 
турските тайни служби се поста-
вя задачата за тотално шпиони-
ране на съседите, включително 
и на България. Една от целите 
е проучването на възможност-
ите за откъсване на територии 
или обявяване на автономии. 
Един от приоритетите на МИТ е 
вербуването на бивши агенти на 
Държавна сигурност, ползващи 
се с доверието на българските 
власти.

Припомняме, че изследовате-
лят написа преди време книга за 
Абдуллах Йоджалан – Апо, един 
от най-издирваните терористи на 
миналия век. Делчо Балабанов 
написа и издаде първата биогра-
фия на лидера на нелегалната 
Кюрдска работническа партия 

ликации в родоп-
ския и национален 
периодичен печат, 
както и за други 
негови творчески 
изяви.

Втората част се 
състои от публи-
кации на научни и 
творчески работ-
ници с най-разно-

образна родопска и друга 
тематика. Тук отново при-
съства с материал акад. 
Георги Марков, доцентите 
Христо Гиневски, Георги 
Митринов, Димо Чешме-

ликации в родоп-
ския и национален 
периодичен печат, 
както и за други 
негови творчески 
изяви.

състои от публи-
кации на научни и 
творчески работ-
ници с най-разно-

джиев, Владимир Янев, ликации в родоп-ликации в родоп-

(ПКК). Роде-
ният в Източ-
ните Родопи 
изследова -
тел започнал 
тритомника 
през 1998 г. с 
личната благословия на Йоджа-
лан. Той се запознал с архива на 
ПКК и други източници. В труда 
е описан животът на Йоджалан – 
от неговото раждане до залавя-
нето му от спецчасти на Турция 
в Кения. В момента Апо излежа-
ва доживотна присъда на остров 
Имралъ. Изследователят на ПКК 
твърди, че арестуването на Йо-
джалан е плод на предателство-
то на Европа, която загърбила 
кюрдската кауза.

От документите, публикувани 
в новия сборник на Балабанов 
– „От сейфа на турското разуз-

наване/МИТ/“, 
издаден наско-
ро, става ясно, 
че в специален 
закон турската 
държава вме-
нява на МИТ 
определена ми-
сия, а именно 
„в чужбина да 
се работи за 
повишаване на 
чувствата на до-
верие и сигур-
ност на нашите 
сънародници към 
националната ни 
мощ и суверени-

тет“. Конкретно за България є се 
възлага: „…Конкретно да се изя-
сни възможно ли е установяване 
на нова държава в националните 
граници; анексиране към съседна 
държава в националните грани-
ци /подразбира се към Турция/; 
установяване на господството на 
една група; създаване на недо-
волство или активна съпротива 
срещу държавната власт /под-
разбира се сред мюсюлманите/; 
предизвикване на смутове във 
въоръжените сили /подразбира 
се с намеса на Анкара/; пречуп-
ване на волята за продължаване 

борбата на цивилното население 
и на въоръжените сили /подраз-
бира се при осъществена агре-
сия от Анкара/.

За да обоснове зараждащия 
се неоосманизъм, турската дър-
жавна машина ангажира МИТ с 
тотално проучване на настрое-
нията сред етническите групи, 
техния брой и разпределение по 
области. За да им се влияе, се 
проучват възможностите и улес-
ненията, които се оказват на 
малцинствата в областта на об-
разованието. За да мобилизира 
турското малцинство, МИТ про-
учва всички средства и възмож-
ности, които са подходящи за 
разпространения на съобщения 
под формата на слухове и клюки. 
Приоритет се дава и на „народ-
ни осведомителни средства под 
секретни или други имена“.

Тургут Йозал формулира ос-
новната задача на МИТ за съсе-
дите: „Да защитава връзките на 
нашите сънародници, намиращи 
се извън Турция, с майката Ро-
дина. Да осигурява щото те да 
живeят като силни общества в 
културно, стопанско, социално и 
политическо отношение“.

Според ст.н.с. Делчо Бала-
банов документите в сборника 
сочат дългосрочните геополи-
тически и геостратегически ин-
тереси на Анкара, развити от 
Ахмет Давутоглу в книгата му 
„Стратегическа дълбочина“ и 
потвърждавани от действията 
на президента Ердоган.

личната благословия на Йоджа-

наване/МИТ/“, 
издаден наско-
ро, става ясно, 
че в специален 
закон турската 
държава вме-
нява на МИТ 
определена ми-
сия, а именно 
„в чужбина да 
се работи за 
повишаване на 
чувствата на до-
верие и сигур-
ност на нашите 
сънародници към 
националната ни 
мощ и суверени-

Секретни документи на 
МИТ от края на осем-

разузнаване МИТ в съз-
даването и първите стъп-
ки в осъществяването на 
доктрината за неоосманизма 

ÄÅË×Î ÁÀËÀÁÀÍÎÂ ÈÇÄÀÄÅ 
„ÎÒ ÑÅÉÔÀ ÍÀ ÒÓÐÑÊÎÒÎ ÐÀÇÓÇÍÀÂÀÍÅ (ÌÈÒ)“

ÞÁÈËÅÅÍ ÑÁÎÐÍÈÊ, 
ïîñâåòåí íà 
Àë. Ìàðèíîâ



(днес Средец) и открива ра-
ботилница, която скоро се 
превръща в клуб за бедните. 
В 1919 г. основава партийна 
организация, през същата 
година членовете ú събират 
помощи за гладуващите се-
мейства на стачкуващите 
железничари от Бургас, а в 
изборите за общински съвет-
ници комунистите печелят 
три места.

През есента на 1920 г. в 
Карабунар идва за учител 
Цвятко Радойнов. Днес труд-
но можем да си представим 
първата среща между Тодор 
Грудов и Цвятко Радойнов, 
но след нея двамата стават 
неразделни другари в бор-
бата. Учителят бил причина 
в селото да открият партиен 
клуб с театрална сцена, къ-
дето да се събират млади и 
стари. „Безбожникът“ бил 
уволнен завинаги като учи-
тел, но поел ръководството 
начело на кооперация „Осво-
бождение“. През 1921-1922 
г. двамата организират ак-
цията из селата в помощ на 
гладуващите руски работни-
ци и селяни, както и проте-
стите срещу настаняването 
на Врангеловите войски в 
България.

За порасналото влияние 
на Тодор Грудов особено 
показателна е победата му 
на общинските избори през 
февруари 1922 г. Селяните го 
избират за кмет – обявена е 
Карабунарската комуна, коя-
то просъществувала десет 
месеца. След Деветоюнския 
фашистки преврат Тодор 
Грудов заедно с Цвятко Ра-
дойнов вдига населението от 

района на борба за работни-
ческо-селска власт. Бунтът е 
удавен в кръв, въстаниците 
начело с ръководителите им 
са въдворени в Бургаския 
затвор. И в затвора Грудов 
мисли да продължи борба-
та. През май 1924 г. излязъл 
от затвора, но не се захва-
ща със занаята, а тръгва по 
тайни пътеки из Странджа 
планина. По указание на Ко-
мунистическата партия орга-
низира партизанска чета. В 
писмо до Цвятко Радойнов 
от 6 юни бърза да се похва-
ли: „…Създадохме чета от 
10 души наши другари…“ 
Не крие надеждите си, че 
„туй лято нещастна Бълга-
рия има перспективи да бъде 
щастлива“.

Ала вярата и оптимизмът 
в близкия ден на ново въста-
ние бързо се изпаряват – във 
второто запазено писмо с 
дата 28 октомври, войводата 
предлага на ръководителите 
на военната организация в 
Бургас четата да се изтегли 
зад граница, тъй като усло-
вия за борба няма… Труд-
но ни е да си представим 
точно картината на бойните 
действия на четата, водена 
от Тодор Грудов в Странджа 
планина. Една след друга са 
следвали акциите, безкрайно 
сгъстени, невероятни по своя 
ритъм. В Странджа планина 
Тодор Грудов води най-те-
жък живот, изпълнен с лише-
ния и несгоди. Смъртта го е 
дебнела във всеки шубрак, 
на всеки завой по хайдушкия 
му път, ала той е владеел из-
куството да командва, без да 
е учил във военно училище. 

Знаел е не само да командва, 
като налага своята воля, но и 
да убеждава хората. Държал 
е в четата стоманена дисци-
плина. Имало е индивиду-
алистични прояви, лични 

амбиции, непокорства и ко-
рупция, ала всички са бива-
ли смазвани с безпощадната 
ръка на колектива. (Позивът 
и Предупреждението, които 
публикуваме отделно са ве-

ществени доказателства за 
политическата обстановка в 
България и слугинската роля 
на печата по това време.)

След редица премеждия и 
митарства в Гърция 22-мата 
четници се установяват в 
Югославия при български-
те политемигранти в Ниш. 
На 25 януари 1925 г. Грудов 
пише: „Пред мен е всичко 
мрачно!“ Пет са смъртните 
му присъди. В България го 
търсят под дърво и камък, 
а той по тайни, нелегални 
пътища през Австрия и Пол-
ша с фалшиво име достига 
до Съветския съюз. Далече 
от родината, продължава да 
вярва, че можело „да се сва-
ли правителството“. От вой-
вода на чета в Странджа пла-
нина до командир на полк в 
Днепропетровск българинът 
се изявява като истински во-
еначалник. Умира от рак на 
25 декември 1935 г. Урната 
с праха му бе пренесена от 
Москва в България,  през 
1982 г. бе положена в осно-
вата на паметника на заги-
налите в Септемврийското 
въстание от 1923 г. в центъра 
на Средец.
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Името на Тодор Грудов 
е обвеяно от суровостта и 
романтиката на борбата в 
Странджа планина. Днес то 
се възприема различно от 
различните хора: за едни той 
е железен човек, който взема 
бързи, категорични решения; 
за други  е разбойник – оп-
ределение, дадено му още 
през онези далечни години 
заради неговите отсъждания, 
изпълнени със суровост и 
жестокост. Едно обаче е не-
оспоримо – без образование, 
той е притежавал стихийна-
та сила на освободителното 
дело и слово. А това го прави 
самобитно явление.

Роден е на 25 ноември /8 
декември/ 1890 г. в Бургас, 
в семейство на тракийски 
преселници от Дерекьой. 
Учил-недоучил, от малък се 
захваща с коларо-железар-
ския занаят. Както сам пише 
в автобиографията си, той 
е „привлечен от по-старите 
работници в социалистиче-
ското движение и става член 
на металоработническата 
секция“. На 15 януари 1911 
г. облича войнишкия шинел 
в двора на 11-и пехотен полк 
от 3-а балканска дивизия. 
По време на Балканската и 
Междусъюзническата война 
най-напред участва в бой-
ните действия, дезертира от 
фронта и се присъединява 
към една от четите на Ма-
кедоно-одринското опълче-
ние, воден от желанието да 
помогне за освобождението 
и присъединяването на по-
робените земи към България.

Идва Първата световна 
война. Мобилизират го в не-
строева рота. Поправя обоз-
ните коли и пише с червена 
боя по тях: „Празна раница 
не пази граница!“ и „Край на 
войната!“. А през тревожни-
те дни на Войнишкото въста-
ние е начело на 50 войници в 
щурма им към София…

След края на войната 
се установява в Карабунар 

 Паметникът на Тодор Грудов в Средец

ÏÎÑËÅÄÍÈßÒ ÒÐÀÊÈÉÑÊÈ 
ÂÎÉÂÎÄÀ Â ÑÒÐÀÍÄÆÀ

Навършиха се 125 години 
от рождението 

и 80 години от смъртта 
на Тодор Грудов

ГОРСКА РЕВОЛЮЦИОННА ЧЕТА
Бургас – М. Търново

ПОЗИВ № 1
КЪМ СЕЛЯНИТЕ И РАБОТНИЦИТЕ ОТ БУРГАСКА И М. ТЪРНОВСКА ОКОЛИЯ
Другари,
Камбаната на свободата удари!
Деветоюнските кръволоци, които по разбойнически начин грабнаха политическата 

власт и мислеха да бъдат палачи до веки. Те отнеха всички политически и граждански 
права, направиха българския народ послушен роб. Със своята данъчна политика ограбиха, 
оголиха отрудения народ, като го докараха до просяшка тояга.

Кръволоците на 22 (23) септември 1923 г. оросиха цялата страна с работническа кръв. 
Останаха с хиляди вдовици, сираци с кървави сълзи на очи. Паднаха борците, на които 
единствената вина бе, че те умряха за свободата на народа със зеюща уста: „Да живее 
революцията“.

Днес, когато цяла България е в пламъци, няма що да стоим! Ставайте, другари и хора 
на труда, грабнете оръжието да смажем главата на кръвожадния капитал, за да скъсаме 
веригите на робството!

Да живее единният фронт на труда!
Да живее революцията в България!
Да живее работническо-селското правителство!
                                                           Воевода: Т. Грудов
                                                    Подвоевода: Г. Янчев
(АМВР, об. 812, т. ІІ, л. 268)
+
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ДО РЕДАКЦИЯТА НА В. „БУРГАСКИ ФАР“

РОПС                                                                                     „Добро му добро
„Свобода или смърт“                                                           да прави, лошия с
            № 47                                                                          нож по главата.“
Странджа планина                                                                        Хр. Ботев
20.ІХ. 1924 г.

Мръсни журналисти,
Много мърсотии и кал изсипахте по наш адрес. Невярно, неточно описахте и убийство-

то в Падалото. Лесно обяснимо ни е това, като имаме предвид, че вие сте от оня сорт 
„журналисти“, които лочат коритото на всяка власт. Накратко ние ви правиме следното 
предупреждение:

1. Ние решихме да мреме и така набихме балкана.
2. Ако мръсните ви уста не спрат клеветническата кампания против нас и против 

освободителното дело на комунисти и земеделци, то гответе се да сполетите участта на 
Багрянова. Гр а д ъ т  и  р ед а к т о р с ка т а  с т а я  н е  щ е  в и  с п а с я т .

3. Ако продажните ви пера напишат по наш адрес още веднъж думите „разбойни-
ци“ и „бандити“, то пригответе си ковчега.  

                                           За РОПС секретар  Буряков
                                                                             (Грудов) 
(В. „Бургаски фар”, бр. 361, 11.Х. 1924 г.)
(АМВР, об. 812, т. ІІ, л. 264)

 Тодор Грудов – офицер 
в Червената армия
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На 24 септември (събо-
та) в с. Аврен ще се състои 
Националният тракийски 
женски събор-поклоне-
ние. Той се организира 
от Община Крумовград, 
Съюза на тракийските 
дружества в България, 
Тракийския женски съюз 
в България, Кметство с. 

Аврен и Регионалния съвет на тракийските 
дружества в област Кърджали. Програмата на 
събора предвижда: църковна служба в храм 
„Св. Никола Чудотворец“ от 8.30 ч., панихида 
в памет на жертвите от 1913 г. – от 10.30 ч. 
Тържественото откриване на събора е в 11 ч. с 
приветствия на организаторите и гостите. Ще 
бъдат поднесени венци и цветя на паметника 
на убитите жени и деца от с. Манастир през 
1913 г., след което ще се представят фолклор-
ни състави от региона и страната. Организи-
ран е и поход до лобното място на посечените 
42 жени и деца, бежанки от с. Манастир.

НАЦИОНАЛЕН 
ТРАКИЙСКИ ЖЕНСКИ 
СЪБОР-ПОКЛОНЕНИЕ

ÄÅÍßÒ ÍÀ ÑÚÅÄÈÍÅÍÈÅÒÎ – 
ÏÀÌÅÒÅÍ ÇÀ ÒÐÀÊÈÉÖÈ

нашите предци издигнаха 
своя глас. Показаха на света, 
че пред народа ни има само 
един път, който са готови да 
извървят докрай – пътят на 
националното обединение, в 
името на каузата за свобода, 
равенство, братство.

За пореден път тракийско-
то дружество „Войвода Руси 
Славов“ взе участие в чест-
ването с детско – юношески 
знаменосен отряд. Малките 
наследници на тракийските 
войводи продължават да до-
казват, че българинът носи в 
сърцето си идеалите на дей-
ците на Съединението.

Шести септември е го-
лемият ден, в който почи-
таме една от най-светлите и 
паметни страници в новата 
българска история. С ду-
мите, които на 6 септември 
1885 г. разтърсиха Европа: 
„Братя! Часът на нашето 
съединение удари!“ бъл-
гарският народ доказа, че е 
обединен около правдива и 
достойна кауза и може със 
самочувствие да кове собст-
вената си съдба.

Ръководени от чисто па-
триотични чувства и с при-
зива „Сдружавайте се, родо-
любци!“, преди 131 години  

Бургаският тракийски клуб „Димитър Хала-
чев“ в с. Извор отбеляза с голямо празнен-
ство две от най-големите дати в историята 
на България – 131 години от Съединението 
на Княжество България и Източна Румелия и 
113-та годишнина от Илинденско-Преображен-
ското въстание. Богатата програма събра над 
50 души в двора на тракийския клуб. Освен 
фолклорните изпълнения на местната битова 
група, се изявиха и деца, подготвили рецитал 
в стихотворна форма, свързан с паметните 
събития.

Тодор Ангелов, председател на тракийско 
дружество „Екзарх Антим I“, поздрави всич-
ки присъстващи с празника, а председателят 
на клуба Иван Петков произнесе тържествено 
слово. Гостите и жителите на селото сведоха 
глави в знак на уважение към родолюбците 
отдали животите си за благото на България.

АНЕТА ГЕОРГИЕВА

Запомнящи се ще останат дните 
27 и 28 август – 2016 г. за членовете 

на тракийско дружество „Лазо 
Лазов“ град Средец, които 
посветиха тези два дена, за 
да се запознаят с дейността 
на тракийското дружество „Ге-
орги  Сапунаров“ – Хасково 
и читалище „Тракия – 2008“, а 
така също да посетят знакови 
места в града и региона, свър-
зани с историята на България 
и на тракийското движение.

За доброто протичане на 
срещата между двете дружеств-
се бяха погрижили домакините от 
Хасково в лицето на Димитрийка 

Христова – председател на читали-
щето, Анета Георгиева – секретар 
на читалището и групата „Любители 
на изкуството“ с ръководител Генка 
Канева.

Вълнуващи стихове посветени 
на тракийската орисия прочетоха 
Мария Белчева и Кети Трингова.

Участниците в срещата обкичиха 
с цветя паметника на Капитан Пе-
тко войвода и бюст паметника на 
Костадин Карамитрев в Хасково. 
Вечерта в ресторант „Българе“ пре-
мина с запомнящи се изпълнения 
на много песни и хора от Тракия.

Детско-юношески знаменосен отряд на 
пловдивското дружество „Войвода Руси Славов“ 

участва в тържествения митинг

ТРАКИЙЦИ ОТ СРЕДЕЦ 
ГОСТУВАХА В ХАСКОВО

Наградата на кме-
та на Община Стара 
Загора получи тра-
кийското дружество 
„Родопи“ – Асенов-
град. Наградата на 
Съюза на тракийските 
дружества в България 
отиде при народно 
читалище „Родопски 
фар 1938“ – Кърджа-
ли. Народно читалище 
„Бяло море 1929“ – с. 
Черничево, общ. Кру-
мовград получи награ-
дата на тракийското 
дружество „Одринска 
епопея“ Стара Загора. 
Наградата на Тракий-
ско младежко друже-

ство  в Стара Загора 
взе танцова група при 
НЧ „Пробуда 1932“ – 
с. Камен, общ. Сливен.

Наградата на евро-
депутата Ева Паунова 
„За успешно преда-
ване на традициите 
между поколенията“ 
– младежка фолклор-
на група „Славейче" 
беше присъдена на НЧ 
„Пробуда 1920“ с. Коп-
ринка, общ. Казанлък, 
а тази на Зонта клуб 
– Стара Загора – на 
Танцов ансамбъл „Гер-
гьовски здравец“ – Со-
фия. Плакет и диплом 
за принос в съхране-

нието и развитието на 
фолклора на събора 
„Богородична стъпка“ 
получиха 40 състава 
и изпълнители, 
между които  тра-
кийското друже-
ство „Кап. Петко 
войвода“ – Ди-
митровград, НЧ 
„Родопски фар 
1938“ гр. Кър-
джали; НЧ „Бяло 
море – 1929“ с. 
Черничево, общ. 
Крумовград. НЧ 
„Звезда – 1928“ с. 
Старо село, общ. 
Сливен, тракий-
ско дружество 

„Одрин“ и ПК „Бузо-
во кале“ – Бузовград, 
общ. Казанлък, фол-
клорна група „Тракий-

ски напеви“ при тра-
кийското дружество 
в с. Ген. Инзово, общ. 
Тунджа и др.

Наградите на „Богородична стъпка 2016“

  Танцува съставът на читалище 
„Родопски фар – 1938“ – Кърджали
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„Наподобяващите змии фи-
гури в скалите над село Сър-
ница категорично са дело на 
човешка ръка, а не природен 
феномен. Змийските фигури 
образуват нещо като предпазен 
пръстен срещу непосветени-
те. Обществото на тези хора 
е било дуално – имало е нещо 
като светска власт, но истин-
ските управници са били жре-
ците”. Това съобщи проф. Ана 
Радунчева, специалист по пра-
история и известна  българска 
археоложка.

Проф. Радунчева смята, че 
змийският древен комплекс 
има туристически потенциал 
сравним с този на Стоунхен-
дж във Великобритания. При 
всички случаи това е археоло-
гическа ценност от световна и 
европейска величина. Според 
проф. Радунчева змийското 
светилище край Сърница е 
част от цяла мрежа от над 250 
подобни култови комплекси, 
пръснати в Родопите. Аналози 
на изсечените в скалите фигу-
ри археоложката вижда в ар-

тефактите в Антиохия в Мала 
Азия. Там също са били откри-
ти змийски фигури в различни 
изображения – женска фигура 
с глава на змия, както и огро-

мно влечуго на трон. Подоб-
ни светилища има в Италия, 
в Испания, въобще по цялото 
Средиземноморие. „Хората, 
създали този култов комплекс 

край Сърница, принадлежат 
към високоразвито общество, 
изчезнало някъде около 4-тото 
хилядолетие преди Христа”, 
смята проф. Радунчева.

Според нея през 2000 годи-
ни небесната сфера се променя 
и създателите на „Змийския 
храмов комплекс” са послед-
вали звездите. „Така през опре-

делен период те се преселват. 
Идват от Мала Азия, после, 
след 2 хилядолетия, отново 
мигрират на юг, през Гърция 
към Египет и отново към Мала 
Азия“, убедена е проф. Радун-
чева. Според нея става въпрос 
за високо развито общество от 
мигрираща раса, която следва 
очертанията на звездното небе. 
Били са и изключително добри 
мореплаватели. За това свиде-
телстват светилищата на почти 
всички острови в Средиземно 
море.

Траките също са използва-
ли някои от светилищата. В по-
късна епоха по тези места са 
изградени християнски църк-
ви. Местата на светилищата не 
са били удобни за живеене, но 
са били стратегически във во-
енно отношение и по много от 
тях са издигнати наблюдателни 
пунктове и бойни крепости. 
Сега змийските фигури са ви-
дими само от въздуха, а сним-
ките на скалния комплекс бяха 
направени с дрон в началото на 
юни.
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Печат на византийски генерал 
е открит в крепостта „Лютица“ 
край Ивайловград, съобщиха от 
пресцентъра на Националния ис-
торически музей. Крепостта „Лю-
тица“ се издига на хълм на 6 км 
северозападно от древния град 
Лютица. Заедно с крепостите от 
околните градове със звучните 
български имена Родостица, Бе-
лоградец и други тя оформя сис-
темата от гранични крепости на 
България с Византия през цялата 
история на българската държава. 
Името си дължи на цветето Лю-
тика, а не на лютите си български 
граничари.

Крепостта „Лютица“ е из-
вестна с това, че е единствената 

Най-голямото тракийско скално све-
тилище в Хасковска област със скална 
гробница, подобна на тази при Татул 
край Момчилград, олтари, жертвеници, 
шарапани и множество скални ниши се 
намира в местността „Хасара“ в общи-
на Минерални бани.То датира от второ 
– първо хилядолетие преди Христа, а 
след приемането на християнството там 
функционира мощен религиозен център. 
Екипът на доц. Здравко Димитров раз-
кри забележителна църква и крепост от 
раннохристиянския период. „Древният 
култов комплекс е своеобразен град на 
Слънцето. Той е умалено копие на ком-
плекса в Татул, но около пет пъти по-ма-
лък. Свързан е с културата на скалните 
хора, които са обитавали Източните Ро-
допи. Между Градът на Слънцето кул-

товите комплекси в Перперикон и Татул 
определено е имало връзка“. Това съоб-
щи след приключването на първоначал-
ния етап от археологическите разкопки 
в местността „Хасара“ известният ар-
хеолог и изследовател проф. Николай 
Овчаров. Местните хора вече го наричат 
„Градът на Слънцето“. 

„Имам усещането все едно сме преди 
20 години на Перперикон, когато започ-
нахме проучванията там“, каза проф. Ов-
чаров. Според него, култовият комплекс 
в местността „Хасара“ в община Мине-
рални бани има огромен туристически 
потенциал и е откритие от европейска и 
световна величина. Разкопките са прове-
дени от археолога доц. Здравко Димитров 
от Националния арехеологически инсти-
тут с музей към БАН. (в. „Нов живот“)

Наричат го „Градът на Слънцето“...

българска крепост, чиито стени 
и 12 кули са запазени изцяло 
до бойната пътека. Разрушена е 
само входната порта. Това е стана-
ло от български снаряд през 1955 
г., когато артилерийският полк в 
Крумовград при едно учение из-
ползвал крепостта за мишена.

В аналите на византийските 
хроники е отбелязан един трогате-
лен случай на хуманността на ко-
мандира на българския граничен 
отряд в тази крепост. През 1345 
г. по време на гражданска война 
в съседна Византия през зимата 
избухнал глад в Димотика. Ви-
зантийците изпратили въоръжен 
продоволствен отряд. Настигнала 
ги снежна буря и във виелицата 

византийците се 
загубили и пре-
секли българската 
граница. Обкръ-
жени били от бъл-
гарските гранича-
ри и се предали. 
Българите ги от-
карали в Лютица, 
където по заповед 
на командира ги 
стоплили, нахра-
нили, натоварили мулетата им с 
храни и ги екстрадирали. Не им 
предложили обаче статут на бе-
жанци.

Националният исторически 
музей преди десетина години 
започна разкопки в крепостта 

„Лютица“. От тази година те се 
водят от младия археолог от музея 
Филип Петрунов. Той съобщи на 
директора Божидар Димитров за 
уникална находка – оловен печат 
на византийски протоспатарий 
(генерал). С него са скрепявали 

писма или писмени заповеди. На 
лицевата страна на печата има 
надпис „Протоспатарий Дими-
тър“, а на обратната – допоясно 
изображение на военен светец – 
вероятно свети Димитър, небесен 
закрилник на генерала.

стоплили, нахра-
„Лютица“. От тази година те се 

Печат на византийски генерал 
намериха в „Лютица“


