
тър Маджаров и Руси Сла-
вов.    

В обръщението си към 
присъстващите областният 
управител д-р Стефка Здрав-
кова заяви: „В този ден на 
памет бих искала да споделя 
възхищението си от смелост-
та и храбростта на войводите 
Руси Славов, Димитър Ма-
джаров и техните чети. Точ-
но те, преди 107 години, тук, 
край Ятаджик, са готови да 

дадат в жертва собствения си 
живот, за да спасят хиляди 
прогонени Българи. Искам 
да изкажа и уважението си, 
към потомците, които въпре-
ки пропитите с кръв земи от 
невинните жертви, отговарят 
по най-достойния начин „не 
забравяй, но не отмъщавай“. 
Тя подчерта, че събития като 
тези от 1913 г. трябва да се 
помнят и за тях трябва да се 
говори, а паметта на жертви-

те не трябва да се забравя.
„Днес е ден на поклон, 

памет и признателност. Кле-
тата съдба на тракийците 
никога няма да потъне в заб-
вение. Събираме се заедно, 
за да почетем паметта и да 
повторим силния завет на 
тракийците „Прощаваме, но 
не забравяме“, заяви вице-
президентът на Република 
България Илияна Йотова. 
(Словото ú предаваме отдел-
но на стр.8)

В словото си председате-
лят на Съюза на тракийските 
дружества в България Краси-
мир Премянов благодари на 
президентската институция, 

че не изоста-
вя въпроса 
за справед-
ливостта в 
решаването 
на бежан-
ския въпрос, 
и на Община 
Маджарово 
за организа-
цията на ме-
роприятието. 
Той подчер-
та, че Маджа-
рово е едно 
от местата на 
паметта, а по-
литиката на 
съхранение 
на българска-
та памет е ос-
новна задача 
на СТДБ. 

Актьорите от Хасков-
ския театър Стефан Цирков 
и Ваня Шекерова изпълни-
ха вълнуващ спектакъл по 
стихове на големия поет 
Ивайло Балабанов. С едно-
минутно мълчание бе поче-
тена паметта на жертвите 
край Ятаджик през 1913 г. 
На Пантеона бяха поднесени 
много венци и цветя. След 
това бяха поднесени венци 
и цветя на паметниците на 
Капитан Петко войвода, на 
паметниците на войводите 
Димитър Маджаров и Руси 
Славов. Сред официалните 
гости на „Деня на тракийска-
та памет“ бяха още народна-
та представителка от ГЕРБ 
Евгения Ангелова, кметът 
на Харманли Мария Кирко-
ва, кметът на Ивайловград 
Диана Овчарова, кметът на 
Свиленград Анастас Карчев, 
Васил Вълчев – генерален 
консул в Одрин (2015–2020), 
общински съветници. Те 
бяха посрещани от кмета на 
Община Маджарово Ерджан 
Юсуф.

На 3 октомври т.г. се със-
тоя Националното тракийско 
поклонение „Ден на тракий-
ската памет“. Тази година 
то е посветено на 107-та го-
дишнина от трагедията на 
тракийските българи. Пред  
пантеона в Маджарово беше 
почетена паметта на изби-
тите през кървавата есен на 
1913 г. бежанци от района 
на Одринска и Беломорска 
Тракия. Организатори на 
поклонението са Община 
Маджарово и Съюзът на тра-
кийските дружества в Бълга-
рия.

Поклонението започна 
със запалването на жертве-
ния огън от председателя на 
СТДБ Красимир Премянов 
и продължи със заупокойна 
молитва в памет на жерт-
вите от трагичните събития 
край Арда. Слово от името 
на общинското ръководство 
произнесе Татяна Стоянова, 
секретар на община Маджа-
рово, която изтъкна, че този 
ден е свиден за маджаровци 
Той доказва, че няма забрава 
за жертвите от тракийското 
разорение, но той напомня 
за силата и мъжествения им 
дух на тракийци, както и за 
подвига на войводите Дими-

НАЦИОНАЛЕН ВЕСТНИК
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ОБЩО СЪБРАНИЕ  
НА ВЪРХОВНИЯ КОМИТЕТ –  

НА 30 ЯНУАРИ 2021-А 

На 24 септември 2020 г., в Тракийския дом в София се 
състоя заседание на Централното ръководстдво на Съюза 
на тракийските дружества в България. Прието бе решение 
за насрочване на Общо събрание на Върховния комитет на 
СТДБ на 30 януари 2021 г. в София в Тракийския дом при 
следния дневен ред: Отчет за дейността през 2020 г.; От-
чет за изпълнението на бюджет 2020 г.; Приемане на план 
програма за 2021 г.; Приемане на бюджет за 2021 г.; Избор 
на ръководни органи. Решението за свикването на Общо 
събрание на ВК на СТДБ ще бъде публикувано отделно.

На заседанието бе одобрен проект за календар на Съ-
юза за 2021 г. по докладна записка, внесена от д-р Ваня 
Стоянова. Приета бе актуалиризирана програма за отбе-
лязване на 125 години от началото на организираното тра-
кийско движение в България. 

От Дебелт до  
големите световни сцени

Продължава на 2-а стр.
Продължава на 2-а стр.

ХУХЛА, ОЩЕ ЕДИН СИМВОЛ  
НА ТРАКИЙЦИ,  

СЪБРА ПИСАТЕЛИ И УЧЕНИ

Трагичните събития, 
разиграли се през кър-
вавата 1913-та година да 
влезнат в учебниците и 
да се изучават наред с 
другите национални тра-
гедии. За това настояха 
събралите се в село Хух-
ла, Ивайловградско, пи-
сатели, поети, издатели, 
местни хора и потомци 
на тракийски българи от 
Беломорска и Одринска 
Тракия. В събота, 3 октом-
ври, на Лобното място на 
42-ма невинни хухленци, 
те приеха обръщение до 
Народното събрание, до 

президента и до премие-
ра, в което настояват раз-
орението на тракийските 
българи, документирано от 
проф. Любомир Милетич, 
да се изучава в училище. 
В срещата участваха чле-
новете на Върховния коми-
тет на СТДБ Тодор Коруев, 
редактор на в. „Тракия“, 
и Хубен Стефанов, които 
подкрепиха обръщението.

Преди обед, пред па-
метната плоча на избитите 
българи, свещеник отслу-
жи панихида.

Продължава на 2-а стр.

Заседание на Централното ръководство на Съюза

Те настояват разорението от 1913-та 
да влезе в учебниците

НАЦИОНАЛНО ТРАКИЙСКО 
ПОКЛОНЕНИЕ  

„ДЕН НА ТРАКИЙСКАТА 
ПАМЕТ” В МАДЖАРОВО

Илияна Йотова заяви: Държавата е  
в дълг пред тракийските бежанци

Странджанският славей
Калинка Згурова  

с два юбилея
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С прискърбие и болка научихме вестта за смъртта на София 
Костадинова Парнарова – председател на тракийското дру-
жество „Капитан Петко Войвода“ в Казанлък. Безкористно 
и беззаветно предана на тракийската кауза, тя ще остане в 
сърцата ни и в летописа на тракийското движение с нейни-
те прекрасни човешки качества, с примера, който оставя за 
поколенията. София Парнарова беше личност, уважавана и 
ценена заради нейната честност, почтеност, принципност и 
борбен дух. Поклон пред светлата ú памет! Председателят 
на Съюза Красимир Премянов отправи съболезнования 
към близките ú и към тракийците от Казанлък.

Тъжна вест

ТРАКИЙСКАТА НАРОДНА ПЕВИЦА 
СТАЙКА ГЬОКОВА НА 90 ГОДИНИ

Именитата ни тракийска певица отбелязва 
достолепната си 90-годишнина на 7 септем-
ври. През дългия си професионален път ви-
наги се е осланяла на вярата, че „песенният 

След обяд, пред 
обновената читалищ-
на сграда, се прове-
де разговор с учени 
и писатели за нови-
те им изследвания 
за трагичната 1913 г. 
Води го организато-
рът, писателят и жур-
налист Иван Бунков, 
родом от Хухла, кой-
то го откри с думите: 
„Времето минава, но 
мислите ни се връщат към тра-
гиката на тази нечовешка ис-
тория. Жива е раната в душите 
ни още.“ Той и други хухленци 
разказаха истории, чути от те-
хни предци, оцелели преди 107 
години в клането. Проф. Тодор 
Балкански, също с хухленски 
корени, обясни етимологията 
на името Хухла от проучва-
нията си досега, но обеща да 
продължи да търси още инфор-
мация и скоро да я обнарод-
ва. Хухленци се вълнуваха от 
всичко, свързано с живота им 
преди и сега. На дискусията 
присъства и Диана Овчарова, 
кмет на община Ивайловград.

Деца с факли поведоха 

ХУХЛА, ОЩЕ ЕДИН  
СИМВОЛ НА ТРАКИЙЦИ...

извор е дълбок и не ще пресъхне“. Дълбок 
е и красивият ú алтов глас, с който извайва 
сложните тракийски мелодични орнаменти. В 
годините Стайка Гьокова се наложи като ем-
блема на изначалната тракийска песен.

Родена е през 1930 г. в с. Тастепе, (днешен 
Смолник), близо до гр. Карнобат. От дете пее 
по седенки, сборове, а вечер с гласа си е по-
срещала уморените жетвари от нивата. През 
1951 г. се явява на прослушване в Национал-
ното радио и впечатлява комисията с уникал-
ния си алт. Оттогава започва дългогодишната 
ú звукозаписна и концертна дейност. Със сце-
ничните си изяви кръстосва България надлъж 
и нашир като част  от групите „Наша песен“, 

„Българска песен“, „Тракийска песен“. В тях е 
заедно с Йовчо Караиванов, Борис Машалов, 
Мита Стойчева и др. Пяла е под съпровода на 
акордеонистите Иван Шибилев, Петко Дачев, 
а също – с Първомайската, Леновската, Кону-
шенската група.. Гостувала е в Европа, Азия, 
Африка. 

„Родата на майка ми били големи певци 
– спомня си в интервю за Радио България из-
вестната изпълнителка. – Баба ми Мария като 
запееше, фитилът на лампата трепереше. Тол-
кова силен глас имаше. Красотата на моите 
песни, сложните украшения съм наследила от 
родата на баща ми. Всяка от песните ми е със 
силен текст, който разказва някакво събитие, 

а мелодията винаги отговаря на текста. Най-
много песни съм научила от баба ми Стайка 
и от баща ми. Песните ми са толкова много, 
че и два живота да имам, няма да ги свърша.“ 
Звукозаписният фонд на Стайка Гьокова в 
БНР наброява повече от 150 тракийски пес-
ни. А фолклористите Елена Стоин и Михаил 
Букурещлиев са дешифрирали за архива БАН 
200 песни от репертоара ú. Повече от 40 зву-
коносители (плочи, касети, компактдискове) 
съхраняват песенното ú богатство. А по повод 
90-годишнината ú излезе песнопойката „Пее 
Стайка Гьокова“, която включва нотирани 
песни от нейния репертоар и моменти от жи-
вота ú.

Гласуваха се решения за награж-
даване с отличия на на СТДБ на 
изявени тракийски дейци и видни 
общественици.

Председателят  Красимир Пре-
мянов запозна членовете на Цен-
тралното ръководство с хода на 
съдебните дела, които СТДБ води 
по решение на Върховния комитет 
за защита интересите на Съюза. Той 
подчерта особената значимост на 
спечеленото дело за защита името 
на СТДБ в Бургаския окръжен съд, 
който постанови, че присвоили-

те си името „Съюз на тракийските 
дружества“ трябва да преустановят 
използването на наименованието и 
да се отпишат от Агенцията по впис-
ванията. Той информира и за соци-
ологическото проучване на агенция 
„Тренд“, съгласно чиито резултати 
СТДБ е добре представен сред об-
ществеността и над 50% от бълга-
рите подкрепят тракийската кауза. 
Взето бе решение основните резул-
тати от проучването да се предста-
вят пред Общото събрание, на ВК 
на СТДБ.

ОБЩО СЪБРАНИЕ  
НА ВЪРХОВНИЯ КОМИТЕТ...

Месец септември
Никола Инджов
На Александор Гочев 
  
 
Притворих очи - и видях месец септември по заник.
Колко щастие, господи, доживял бях до своя си месец!
О, септември - вятър по Млечния път и по Сириус странник!
А тук есента... Есента в моите нови очи се разнесе.
И каквото било - било... Месец септември остава
глъбината на погледа като единствена моя вселена,
но извън ореола на заника - ни жерави, ни жарава,
ни мечта за жена върху див карамфил повалена.
Мен ми стига септември за сърцето и ми стига за взора,
ще ми стигне навярно и за последната моя есен.
Премълчавам и себе си, когато унесен говоря
за сияйното мое родно време - септември месец. 
                                                    2010 г.„
На 30 септимври 2020 г. 
Никола Инджов щеше да навърши 85 години.
 Спомнете си за него.
                                      Людмила Инджова

Тук наред с председателя Красимир 
Премянов бяха още много представи-
тели на тракийската организация  като 
Краснодар Беломорски – заместник-
председател на Централното ръковод-
ство на СТДБ, Стефан Начев – главен 
секретар на СТДБ, Ангел Петров – 
член на ЦР на СТДБ, Цанко Атанасов 
–  член на ЦР на СТДБ и председател 
на тракийското дружество „Одринска 
епопея“ в Стара Загора, Кирил Сар-
джев – зам.-председател на Върхов-
ния комитет на СТДБ и председател 
на тракийското дружество „Георги 
Сапунаров“ в Хасково, членовете на 

НАЦИОНАЛНО ТРАКИЙСКО 
ПОКЛОНЕНИЕ...

Продължение от 1-а стр. Върховния комитет: чл.кор проф. дтн 
Георги Михов, Хубен Стефанов, Мар-
гарит Петров – председател на тракий-
ското дружество „Бойко Чавдаров“ в 
Харманли, Тодор Каваков – председа-
тел на тракийското дружество в Ди-
митровград, Милка Спасова – пред-
седателка на тракийското дружество 
„Капитан Петко войвода“ в Карнобат, 
Кирил Киряков – председател на тра-
кийското дружество „Лазар Маджа-
ров“ в Сливен, д-р Ваня Иванова от 
ТНИ, Тодор Коруев – редактор на 
в.„Тракия“, Десислава Костова – съ-
председател на Тракийския младежки 
съюз при СТДБ и други.

Продължение от 1-а стр.

Продължение от 1-а стр.

шествието до лобното място 
на 42-ма избити невинни бълга-
ри. Тук започна литературното 
четене, посветено и на всички 
загинали тракийци от селата в 

днешна България, в Гърция и 
Турция. То бе водено от поета 
Бойко Ламбовски, лауреат на 
„Мистериите на Хухла“. Стихо-
ве на още двама лауреати на 
същата награда, и двамата ро-

дени в Хухла – Ивайло Ба-
лабанов и Петър Василев, 
напуснал ни неотдавна,  
прозвучаха на място, про-
четени от Вена Иванова. 
Свои произведения рецити-
раха поетите Хубен Стефа-
нов и Росен Друмев, също 
с хухленски корен.

Както е известно, Хух-
ла е едно от 9-те разорени 
села, влезли в територията 
на днешна България. Оста-
налите са отвъд границите 
– които от Хухла ясно се 

виждат – в Гърция и Турция. 
Затова то със своите културни 
събития се превръща в своеоб-
разен символ на тракийското 
минало и бъдеще.



  

и мъртъв инвентар, 
вредите и загубите от 
1913 година насам, те 
възлизат на около 10 
милиарда лева, когато 
имотите на турските 
изселници възлизат 
на около 600 милиона 
лева. На турската дър-
жава, прочее, се отстъ-
пиха имоти за около 
10 милиарда лева, а на 
българската – за око-
ло 600 милиона лева, 
като с новото тълкува-
ние на Министерския 
съвет тази цифра ще 
се намали още повече, 
може би, наполовина 
и повече и българска-
та държава, а косвено 
и бежанците, ще бъдат 
чувствително ощете-
ни от това.

Приблизителната 
стойност на имотите 
на изгонените от Из-
точна Тракия българи 

може да се изчисли и по след-
ния начин. Имотите на бълга-
ритe от Западна Тракия, които 

се оценяват сега от Смесената 
гръцко-българска комисия, ще 
възлязат приблизително на 
1 1/2 милиарда лева. Като се 
вземе предвид, че българите 
в Източна Тракия бяxa близо 
три пъти повече от тия в днеш-
на гръцка Тракия, че тe бяxa 
много по-имотни, че имотите 
им бяxa по-ценни, можем вече 
с положителност да твърдим, 
че дори и при днешните низки 
оценки, при които се оценяват 
имотите на българитe от Запад-
на Тракия, ония на българи-
тe от Източна Тракия струват 
повече от 4 1/2 – 5 милиарда 
лева, без да се включват загу-
битe им от покъщнина, жив и 
мъртъв инвентар, богата житна 
реколта, изобилно грозде, вино 
и пр., понеже, както вече казах, 
Те бяха изгонени под щиковетe 
на Енвер-пашовите войници и 
само в няколко часа трябваше 
да напуснат родината си, без да 
могат да вземат нещо от свои-
тe имоти. И понеже тия имоти 
бяха пожертвувани по искане-
то на ангорското правителство, 
без съгласието и волята на бъл-

гаритe от Източна Тракия, аз 
смятах и смятам, че Народно-
то събрание би проявило един 
акт на справедливост, на право 
и на човещина, ако бe приело 
предложението, което напра-
вих преди няколко дни за изме-
нение на последната алинея на 
чл. 50 от закона за селско-сто-
панското настаняване на бежа-
нците.

Тази реч на Димитър Поп-
николов е предизвикана от от-
стъпките, които правител-
ството прави на  Турция по 
въпроса за изселниците- мю-
сюлмани. 

Публикуваме откъс от реч-
та, да напомним за Ангорския 
договормежду България и Тур-
ция, от чието подписване на 
18 октомври 1925 година в Ан-
кара се навършват 95 години. 

Навършват се 140 години 
от рождението на Димитър 
Попниколов (7 декември 1880 
– 1978), педагог, революцио-
нен деец в македоно-одрин-
ското движение, участник в 
Преображенското въстание, 
ръководител на тракийската 
организация  от 1925 до 1927 
година, бил е главен редактор 
на вестник „Тракия“, наро-
ден представител  от 1927 
до 1931 г. Автор на книгите 
„Преображенското въста-
ние“, „Одринска Тракия“ и др.

Аз смятам за неизлишно да 
припомня на народното пред-
ставителство, че Турция изго-
ни през 1913 г. всички българи 
от Източна Тракия, като под-
ложи на сеч цели села, как-
то е случаят с историческото 
село Булгаркьой, и като обсе-
би всичките им недвижими и 
движими имоти, богатата жит-
на реколта, пълни хамбари с 
жито, пълни изби с вино, цяла-
та реколта на гроздето, живия 
и мъртав инвентар и пр.

Според сведенията, съ-
брани от Министерството на 
външните работи от самите 
изгнаници, имотите на изгоне-
ните от Източна Тракия бълга-
ри възлизат на: къщи и други 
покрити имоти – 34 062; ниви, 
ливади, лозя и други – 1 961 
440 декара, гори и пасища – 
216 042 декара; едър добитък 
– 131 231 глави; дребен доби-
тък – 649 431 глави. А, според 
официалните сведения на Ми-
нистерството на земледелието 
и държавните имоти, турските 
имоти на изселилите се от но-
вите земи мюсюлмани възли-
зат на: къщи и други покрити 
имоти – 3607; ниви, ливади, 
лозя и други – 285 821 декара 
и 3 ара; гори и пасища – 1224 
декара и 17 ара.

Виждате, г. г. народни 
представители, какви са ма-
териалните загуби от едната 
и другата страна. Загубите на 
българите от Източна Тракия 
са грамадни. Изчислени спо-
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Любомир Шопов:

ПРЕД КЛАДЕНЕЦА – ПАМЕТНИК
КАЛИНКА МИТРЕВА

Юбилейното тържество в село Генерал 
Инзово в чест на 95 години от заселване-
то на тракийските бежанци и 15 години от 
откриването на паметника в тяхна чест за-
върши. Вниманието на официалните гости и 
снимачния екип на телевизия „Дияна –ка-
бел” бе насочено към друг интересен обект.                                                                                                                            
Един от присъстващите 
на тържеството потомък 
на тракийските бежанци 
Костадин Митрев по-
кани официалните гос-
ти да видят и прочетат 
написаното на кладе-
неца пред дома на ули-
цата близко до паметника.                                                                                                                                       
  Заселвайки се в село 
Генерал Инзово почер-
неното семейство Ружа 
и Митрьо Миркови ре-
шават да увековечат па-
метта на загиналия си 
син Гого Митрев,убит по 
много жесток начин от 
турците в покрайнини-
те на родното им село 
Окуф, Дедeагачко и изхвърлен в едно 
дере, затрупан с изсъхнали клони.                                                                                                                             
Жертвата е 13 годишно момче, което заед-
но със своя братовчед Паско Михов пасат 
овцете на поляната край селската гора. За-
белязват в далечината група въоръжени тур-

ци-полски пазачи, които се доближават до 
тях. Момчетата, неподозиращи нищо, си ми-
слят, че искат да им приберат животните. Но 
явно целта на злодеите е била друга –да се 
погаврят с момчетата, да ги унижат. Както 
и става. Започват да ги биятq да ги мушкат 
с ножове. По-големият Паско успява да се 
шмугне в храстите и да избяга.  Още по-раз-
ярени от случилото се, цялата им злоба се 

излива върху Гого, който е в безизходица сам 
срещу няколко въоръжени и разярени зло-
деи. Краят е фатален. Гого умира от загуба 
на кръв, следствие от многобройните рани.                                                                                                                      
Избягалият братовчед се прибира в село-
то и онемял от страх, повтарял само едно: 
”Гого,Гого”. Нищо не можал да обясни. Овцете 

се връщат, но момчето овчарче го няма. Жес-
токата истина е ясна: Той е убит! Но къде е? 
Никой не знае! Мобилизирани са най-близките 
роднини и приятели. Цяла седмица го търсят, 
докато по кръженето на гарваните намират 
жертвата обезобразена, затрупана с клони.                                                               
По-късно палачите получават заслужената си 
смъртна присъда – лично отмъщение. Май-
ката до последния си дъх повтаряла едно и 

също.”Те заслужено ум-
ряха, но моят син никога 
няма да се върне!”                             

     Когато се засел-
ват в Генерал Инзово 
бащата Митрьо Мирков 
решава да направи кла-
денец в чест на убития 
син. И днес  четем над-
писа: ”Пийте комшии 
за душата на убития ми 
син Гого – починал на 10 
октомври 1912 година!”                                                                                                                            
Когато прочита напи-
саното един от сни-
мачния екип възкли-
ква: ”Та това не е 
обикновен кладенец, а 

кладенец – паметник”. Да! Така е! Вече 
близо столетие се черпи студена и пив-
ка вода от дълбокия 27 метра кладенец.                                                                                                                       
Чрез тази вода паметта на невино загиналия 
тракийски българин ще продължава да живее 
и занапред. Местността, където е убит в с. 
Окуф, селяните нарекли „Гогов гроб”.

Из словото му за 
Ангорския договор  
на 4 април 1928 г.

ДИМИТЪР ПОПНИКОЛОВ 
В НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

ред тогавашните оценки и като 
се включат житната рекол-
та, виното, гроздето, живият 



руски и е грижлив баща и пример за 
двете си дъщери – Николета и Маргари-
та, на които осигурява обучение в коле-
жи в Англия, където завършват висшето 
си образование.

Ето какво споделя неговият по-голям 
брат Димо Тадаръков: „По ирония на 
съдбата, след повече от 45 години по 
негова идея в землището на с. Камчия, 
на основата на концесия, той получава 
правото и изгради супермодерна вод-
ноелектрическа централа – МВЕЦ „Кам-
чия“ (т.н. „умни централи“). Тя произвеж-
да първите количества ел. енергия на 
17.05.2011 г. и влиза в редовна експлоа-
тация на 28.10.2011 г.“

Без да познават модерните принципи 
за двойно използване на ценния воден 

ресурс – питейни и енергийни, няколко 
треторазрядни политици се опитаха да 
обяснят безводието на язовир „Камчия“ 
не с лошото управление на водния му 
запас, а с новата за нашата енергийна 
история умна централа – една забеле-
жителна иновация и инвестиция на Та-
даръкови…

Нека пожелаем на помориеца проф. 
Димитър Тадаръков Честит юбилей! Все 
така да бъде носител на новото – дос-
тоен представител на източнотракийци, 
които със своето пословично трудолю-
бие и предприемчивост винаги са под-
помагали възмогването на България.

Д-р Стефан Пейков е издател на „ТА-
ДАРЪКОВИЯТ РОД – Пътуване към ко-
рените“ 
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ВЛАДИМИР ДАСКАЛОВ

Ако на голяма част от бъл-
гарското общество днес му се 
струва, че 
г л а в н а т а 
причина за 
обществе-
ната криза 
у нас е ко-
р у п ц и я т а 
и свърза-
ното с нея 
господство 
на безотго-
ворно стта 
и посред-
ствеността, 
изследвани-
ята на забе-
лежителния 
български 
изследова-
тел проф. 
Митрю Ян-
ков показват кои са по-дълбоките 
причини, пораждащи неизбежно 
тази корупция.

Проф. Митрю Янков е марк-

систки учен, който е верен на 
своите убеждения и на принци-
пите на честния научен анализ. 
Като съвременник на такова ра-

дикално об-
ществено пре-
образование 
като смяната 
на „реалния 
социализъм“ 
с олигархиче-
ски, компра-
дорски капи-
тализъм, той 
п о с в е щ а в а 
дългогодишни 
дълбоки науч-
ни изследва-
ния на случва-
щите се у нас 
и в свързания 
с нас свят об-
ществени про-
цеси. С резул-
татите на тези 

систематични и задълбочени 
научни изследвания български-
ят читател може да се запознае 
от два сериозни труда, които ги 

обобщават. През 2015 го-
дина излиза от печат „Бъл-
гарският преход от социа-
лизъм към капитализъм. 
Генезис и характерни черти 
на постсоциалистическия 
капитализъм“. Ученият 
обяснява защо историята 
не познава друг такъв фор-
мално узаконен, крупно-
мащабен криминален гра-
беж като нашия „преход“, 
който да има за последица 
диктатура на неолибералната 
олигархия и невиждан икономи-
чески, социален и демографски 
разпад. Следва трудът на проф. 
Янков „Демокрация или дема-
гогска олигархия“ - критичен 
анализ на либералната демокра-
ция и нейните постсоциалисти-
чески версии.

Митрю Янков е роден на 
26 септември 1935 година в с. 
Ефрем, Хасковска област. Завър-
шил е гимназия в гр. Харманли 
и Философия в СУ „Кл. Охрид-
ски“. Доктор на философските 
науки, професор по философия. 

В над 200 научни труда, в това 
число 15 монографии, множе-
ство студии и статии в научни 
издания у нас и в чужбина (кои-
то излизат на български, на ос-
новните европейски езици, но и 
на арабски и китайски), изслед-
ва проблеми на  философията и 
методологията на научното по-
знание, информацията и упра-
влението. Резултатите от науч-
ните си изследвания представя 
на световни конгреси във Виена 
и Дюселдорф, в Залцбург и Мос-
ква, на Хегелови конгреси в Бер-
лин, Виена и Париж, на други 

международни 
форуми.

В резултат 
на многого-
дишни научни 
изследвания с 
международно 
участие под не-
гово ръковод-
ство и редакция 
от 1977 до 1981 
г. се издава 
5-томната по-
редица „Мето-
дология и кри-
тика“. Негови 
статии излизат 
на страниците 
на авторитет-
ни академич-
ни списания 
по философия 
в България, 
СССР, Герма-
ния, Чехия и др. 
Проф. Янков е 
дългогодишен 
ръководител на 
секция в систе-

мата на БАН и преподавател по 
философия, теория на управле-
нието и социално-политически 
учения в Академията на МВР, 
ИССТ, Славянския университет, 
Великотърновския университет 
и Варненския свободен универ-
ситет.

Нека пожелаем на проф. Ян-
ков да продължава плодотвор-
ните си научни изследвания на 
сложните и бурни процеси на 
нашето съвремие. Читателите, 
които търсят обяснения за тях, 
ще ги намерят в неговите трудо-
ве. (в. „Дума“) 

Забележителният български учен,  
тракиецът проф. Митрю Янков  

стана на 85 години

Д-Р СТЕФАНВ ПЕЙКОВ

Потомъкът на източнотракийски бе-
жанци от Ениджия, Лозенградско Ди-
митър Николов Тадаръков е роден на 
25.IХ.1950 г. в Поморие. Той принадле-
жи на големия род Тадаръкови и е от 
поколението му, при което започва 
въземането на тракийци, приютени от 
майка България. Завършва машинно 
инженерство във ВМЕИ. Специализира 
Международни икономически отноше-
ния в УНСС – София (1981–1982). През 
1988 г. успешно защитил докторат и му 
е присъдена научната степен „доктор 
на икономическите науки“. Работил като 
директор на дирекция Международен 
лизинг и зам.-генерален директор в Бул-
гарлизинг (1985-1991). 

От 1991 година до момента е гене-
рален директор на Булгарлизинг. Пре-
зидент е на Булгарлизинг холдинг и 
председател на Българската лизингова 
асоциация. Поддържа редовни контакти 
с повече от седемстотин световни фи-
нансови и търговски фирми. Реално, с 
неговата дисертация „Лизингът в меж-

АНАТОМ НА СОЦИАЛНИЯ КРАХ 
ПРЕЗ „ПРЕХОДА”

НОСИТЕЛ НА ИНОВАЦИИ
ПРОФ. ДИМИТЪР ТАДАРЪКОВ 
ПРАЗНУВА 70 ГОДИШЕН ЮБИЛЕЙ

дународните икономически отношения“ 
и реализираната първа сделка в со-
циалистическата икономика за закупу-
ването на товарни автомобили за меж-
дународния автомобилен транспорт на 
България на лизинг е въвел понятието 
„лизинг“ в българската икономика.

От 1991 г. е хоноруван доцент в УНСС, 
от 2004 г. е ръководител на катедра Ико-
номика на туризма при УНСС. От 2005 
г. е редовен доцент към УНСС – София, 
а от 2010 г. – редовен професор.През 
2007-2008 г. е изпълнителен директор на 
Държавен фонд „Земеделие“. .

Димитър Тадаръков има значими 
международни научни изяви. Например, 
през 1989 година изнася доклад на го-
дишния конгрес на Лийзюръп в Запа-
ден Берлин. Той е първият докладчик от 
източния блок (социалистическия лагер) 
на VI-ия световен лизингов конгрес в 
Сидни, Австралия – 1989 година. Участва 
в редица научни форуми по света. Из-
дал е две монографии: „Теория и прак-
тика на туризма“ (2002) и „Морски ту-
ристически ресурси на България“ (2003).

Владее английски, италиански и 



творчески път. Пее в ансамбъл „Заго-
ре“, а от 1973 г. е солистка към хора на 
Ансамбъла за народни песни към БНР, 
трансформирал се по-късно в хор 
„Мистерия на българските гласове“. 

20 ГОДИНИ Е ЧАСТ  
ОТ „МИСТЕРИЯТА“

Със знаменития хор обикаля 50 
страни на четири континента. Двана-
десет от певиците и диригентката Дора 
Христова са удостоени с американска-
та музикална награда „Грами“ (1990). 
Калинка пее в дует с Руска Недялкова 
от Русенския край и записват 25 песни 
в Радио София. През 1974 г. към тях 
се присъединява и Василка Дамянова 
(алт) от Долна Митрополия, Плевен-
ско, и така образуват трио „Зорница“.

Следва квинтет „Българки“, в който с Ка-
линка пеят Стоянка Бонева, Снежка Борисо-
ва, Кунка Желязкова и Елизабет Николова, 
фолклорният вокален квартет „Бългериън 
хип-хоп“ (по предложение на Петър Льон-
дев, 1990) с певиците Виолета Петкова, Ма-
рина Янакиева и Тони Тодорова, който също 
има успех и записи, но съществува за кратко.

СЪС СЪПРУГА СИ СА ТАНДЕМ  
В РАБОТАТА И ЖИВОТА

Фолклорът среща Калинка Згурова с из-
вестния композитор Стефан Кънев, когато 
отива при него за песен на дуета й с Руска 
Недялкова. Тази среща се оказва съдбовна, 
защото искрата, която припламва тогава, 
пали огъня на любовта помежду им, и въ-
преки че тя е на 29, а той с 15 години по-го-
лям и двамата имат брак, през август 1976 
г. те вече са съпрузи. Ражда се изключител-
но ползотворен и продуктивен творчески 
тандем.

Стефан Кънев (20 юли 1930 – 24 декем-
ври 1991) е внук на протоиерей Стефан 
Кънев (участник в Априлското въстание, 
завършил с Априловска стипендия Духов-

ната академия в Киев, един от създателите 
на едно от най-ранните селски читалища –
„Извор“ в с. Самоводене. От 1878 до 1888 
г. учителствал в Априловската гимназия в 
Габрово, където въвел нотното обучение. 
Един от първите събирачи на народни пес-
ни, легенди и предания от Габровския край, 
като пак пръв нотирал песни от Габровско). 
Неговият потомък – композиторът Стефан 
Кънев, е творец от голяма величина, създал 
и обработил над 10 000 народни творби. 
Сбъдва се и голямата негова мечта: след 
двете дъщери от двата предходни брака, 
на 21 март 1986 г. Калина го дарява с така 
желания от него син – Стефан Кънев млад-
ши. Бракът трае само 16 години, тъй като 
кончината на композитора го прекъсва. С 
какви по-силни думи човек може да изрази 
любовта си към любимата жена, от тези, с 
които той й е надписал една негова снимка: 
„Ако някога пак се родя на този свят, ще 
потърся пак тебе, Калино!“

С нескрита гордост ми показва „Гер-
манската мадона“ на Васил Стоилов, която 
грее в дома й в столичния квартал „Павло-
во“ – подарък от Стефан Кънев в зората на 
връзката им с думите „Само ти я заслужа-
ваш“. След смъртта му Калинка Згурова 

напуска хора, защото синът ú е само 
на 6 години.

ОТКАЗВА СЕ ОТ  
ДЪЛГИТЕ ТУРНЕТА В ЧУЖБИНА

Започва редица дейности за 
съхраняване и популяризация на 
българския фолклор. По нейна ини-
циатива община Овча купел в сто-
лицата кръщава най-дългата улица 
с името „Маестро Стефан Кънев“. 
Създава детска музикална певческа 
школа „Кънев – Калинка Згурова“ 
(1993) и камерна вокална формация 
„Маестро Кънев“ за по-големите, 
с диригент проф. Михаил Букуре-
щлиев, с подкрепата на читалище 
„Славянска беседа“. Работи много, 
изцяло посветена на фолклора и на 
невръстния си син. Домът й е репе-
тиционна зала. Много от нейните 
възпитаници продължават в музи-
кални училища и поемат пътя на 
народни певци.

Академик Николай Кауфман пише 

за нея: Не може да се различи коя е автор-
ска песен на Калина и коя автентична. 

От 2016 г. на нейно име в Бургас се 
провежда ежегоден Национален конкурс 
„С песните на Калинка Згурова“. Почетен 
гражданин е на градовете Бургас (2002), 
Болярово (2009) и Средец (2012).

БЛАГОДЕТЕЛКА

През 2001 г., като учителка по музика, 
организирах среща на Калинка Згурова с 
децата от Детската градина в гр. Батанов-
ци, Пернишко. Тогава приех с радост по-
каната на Калинка и станах един от чле-
новете на Независимо женско дружество 
„Благодетел“ (1998), чийто инициатор и 
председател е тя. Едно дружество от десет-
ки сплотени, сърцати българки, обединени 
от идеята да правят добро. Калинка Згуро-
ва е в центъра – жизнерадостна, пъргава, 
дава идеи за благотворителни концерти, 
финансово и материално (дрехи, обувки, 
продукти, книги) подпомагане на изпадна-
ли в нужда – болни деца, сираци, възрастни 
хора, абитуриенти и т.н. И така вече повече 
от 20 години.

Като перничанка аз подех инициатива 
за подпомагане на хора от нашия край. По-
сетихме старческия дом в град Радомир, 
където оказахме помощ на известната ху-
мористка Здравка Трънска, и още други 
инициативи.

Смятам се за една от нейните много-
бройни приятелки, защото я чувствам 
близка и ни свързват много прекрасни ми-
гове, преживени заедно през всичките тези 
години, а така е и надписала за мен диск 
и книгата си: „На моята приятелка Нонка 
Кръстева...!“

Згурова более за народностното въз-
питание на новите поколения българчета, 
уверена, че „трябва да отделяме всички 
ние време и внимание на младите къл-
нове, защото България без българската 
народна музика няма да бъде България.“

Калинка Згурова е привърженичка на 
тракийската кауза, тя работи активно като 
член ан Върховния комитет на Съюза на 
тракийските дружества в България. 

Честит двоен юбилей, мила Калинке, с 
пожелание за здраве и никога да не секва 
любовта към народното изкуство! (в. „Тре-
та възраст“)

НОНКА КРЪСТЕВА

Името Калинка Згурова е запазена мар-
ка за българщина. Наричат я „Славеят на 
Странджа“ заради красивия сопран и съ-
вършенството, с което поднася омаята на 
странджанската народна песен. През 2020 
г. Калинка Згурова Кънева празнува два 
юбилея – 75 житейски и 60 години творче-
ски път. 

Родена е на 25 септември 1945 г. в стран-
джанското село Дебелт, община Средец, в 
семейство на потомци на бежанци от Од-
ринска Тракия. Името и дарбата е насле-
дила от баба си по бащина линия. Бащата 
Згура работел в дърводобива като шофьор 
на камион, а по-късно – в автокомбината в 
Бургас. Згура на гръцки означава къдрокос. 
Майката Станка била домакиня. Семейство-
то има още една дъщеря – Мария, която по-
ема пътя на магистър-фармацевт (детската 
мечта на Калинка). Няколко години живеят 
в Дебелт, след което се преместват в Бургас. 

ОЩЕ КАТО ДЕТЕ ПЕЧЕЛИ 
ЗЛАТЕН МЕДАЛ В БЕРЛИН

Първата ú поява на сцена е през 1956 г. 
на Окръжния фестивал на народната пе-
сен в Бургас, когато е само на 11 години. 
През 1960 г. пее на Първия национален 
събор „Странджа пее“ в с. Граматиково, 
на който силно впечатлява журито. Пази 
мил спомен от тогава – наградата й фото-
апарат „Смяна 8“. Същата година заедно с 
още 24 българчета заминава за Германия, 
където в Берлин участва в надпяване с деца 
от 32 държави и се връща със златен медал 
и лауреатско звание. Следват ансамблите 
на сeло (днес град) Камено – Бургаско, на 
Нефто-химическия комбинат, както и мно-
го самодейни състави. Получава отличия 
и златни медали на четвърти републикан-
ски фестивал за народни песни и танци 
(1964) и Националния събор в Копривщица 
(1965). През 1968 г. постъпва като солистка 
в хора на ансамбъл „Пирин“ в Благоевград, 
откъдето започва нейният професионален 
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ОТ ДЕБЕЛТ ДО ГОЛЕМИТЕ 
СВЕТОВНИ СЦЕНИ

Народната певица  
Калинка Згурова с два юбилея
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(Продължение от предишния брой)

По онова време индустрията 
беше тупавиците. Само в Доганхи-
сарската голяма река имаше 4 тупа-
вици и 13 водни воденици, които на 
3 околии грижето тупаха. През 1913 
година турците изгоряха воденица-
та  в голямата река и тупавицата на 
баща ми Кирю Ангелов Карамитрев 
и съдружника му Калоян Костов Си-
реков. И тупавицата, и воденицата 
– всичко изгоря. А мъчно и трудно  
сами почнаха да я строят. Всичко 
сами направиха, само  постройки-
те дюлгерето построиха. Дебели 
здрави, вековни дървета търсеха, 
каук и изчоряло да нямат. Само в 
долния баир има силна почва и то 
много рядко дебели вековни здрави 
без каук. С голямо търсене в долния 
баир като се снабдиха с дебелите и 
здравите дървета бе трудно за пре-
возването им, пътища няма. Здрави 
коли трябват и много яки волове, за 
да можеш на самата тупавица да ги 
докарат. Въпреки голямите труднос-
ти с всичко се справиха. След като се 
снабдяват с целия материал, почваха 
да работят сами, всичко дялаха и се 
справяха с майсторството. Само по-
стройките – сградата на тупавицата 
и воденицата построяваха майстори 
дюлгери. А  тупавицата и воденицата 
самите стопани си построяваха. Най-
напред се прави едно вретенце, кое-
то движи всичките копани. Здраво и 
дебело дълго около 5 метра. Дебело 
диаметър около 60-70 сантиметра. 
Направят дупки от двете страни – 4 
дупки за 4-то копани пробиват и ту-
рят здраво дялано дърво. На едната 
страна две и на другата две дървета 
прекарват, за да движат копаните, 
които тупат грижето. Като почне да 
се да се движи вретенцето, има опре-
делено кутел през средата на 2 раз-
делено. По две копани в едното пре-
градие работят и котелът, коритото в 
което  се намират абите – грижето за 
тупане – е дълго колкото вретенце-
то 5-6 метра и дърветата широки на 
около метър и дебели на около 40-50 
санти. Дебели са, за да не ги разбиват 
копаните, защото много силно удрят. 
Ако са тънки коритата силното удря-
не на копаните може да ги разбие и 
пропука. Затуй са дебели дърветата 
на ударите на копаните да издържат. 
При силен удар вретенцето се движи 
много силно и удря копаните. Вътре 
се намират абите. Пущат им посто-
янно вода и от ударите на копаните 
обръщат се абите и се изтупват. Аби-
те корави и лъскави и с топла вода 
ги поливат и така се тупат абите. 
Като почнат копаните да удрят на 3 
километра се чува трясако. Страш-
но гърмене в коритото, но грижето 
се изтупва. Много добър приход без 
никакви разноски. Всичко е на вода. 
Вретенцето е което кара всички ко-
пани да се движат, има колело. На 
колелото лъжици. Тези лъжици от 
улука по силното напрежение и на-
лягане на водата въртят колелото и 
така се движи вретенцето по напора 
на водата. А улуците, които одържет 
водата пребират по около 3000 ли-
тра вода, за да дадат силно налягане. 
Горе са широки, а долу тесни, за да 
дава силен опор на лъжиците на вре-
тенцето. Улукът е направен от дълги 
дъски 4-5 метрови широки около три 
пръста и скопчени с дървета като 
обръч. Сега копаните имат скеле. 

Гредите, на които са прикачени копа-
ните са дълги около 4 метра, широки 
20-30 санти и дебели около 20 санти  
и се прикачени копаните на скелето 
Удоле имат под копането дърво, кой-
то ги движи вратенцито. Там  ги удря 
перката на вратенцето, да се движат 
копаните. Копането около 1 метър и 
80 санти, широк около 
40 санти, а дебел око-
ло 30 санти. Тупави-
цата  иска силна вода, 
за да я кара. На около 
2-3 околии се тупат 
грижето. Такава ин-
дустрия на това време 
нямаше на околните 
околии.  За воденицата 
водните мелници улук 
голям дълъг около 5-6 
метра  с дебели дъс-
ки около 10-15 санти 
пребира вода около 
2-3000 литра. Удолу 
е тесен, за да дава го-
лямо налягане. А во-
деницата се състои от 
2 камени един удоло, 
а друг отгоре и кош, 
в кой го сипват жито-
то да се смели. Има 
корито, което събира 
брашното.  Кошът на 
брашното в единия 
край се допира на во-
деничния камък, кой-
то се се върти и и с трясък и въртене 
търси улея  на коша на житото. Ако 
иска пуща го по-силно да тече или 
дига конеца по малко да тече. Ако 
няма силна вода долу има вратенце – 
пергел от лъжици турен на пиринч и 
желязо пергела. Водата от улука дава 
силно напрежение и удря лъжиците 
на пергела и така се върти воденич-
ният камак свързан с пергела. Дръща 
за алища ископана ропа около 2 ме-
тра  с мертеци, оградена и улуци от 
дъски, пущат водата от вадата и при 
силния напор алището (халището) го 
обръща водата и така се изтупава. 

От 25 до 30 годишен оделваме 
миналогодишните агнета и ярета, ко-
чове пърчовете и ялови добитъци и 
малките агнета и ярета и еркечи в го-
леми клопуте и 3 хубави кучета, кои-
то вардят добре и цяло лято ги паса 
на най-високите планини. В селаф-
лъка има пищак или парабел, карада-
лията патлак като го нападнат вълци-
те да стреля. Аз имах пушка бардана 
или турски мавзер да стрелям срещу 
вълците и крадците. На най високата 
планина сам се справях.

Говор: памук – бобалик, киреч – 
вар, извор – гьол, вир, васул – варе-
во, царевица – ряпка, извор – врис, 
дере – падина, височина – барчина, 
ще идеш на бравите стадото, ще 
идеш ли – там ще подеш ли там, ще 
подем в падината за дренки.

Убити от турците през 1913 го-
дина: Георги Кишков убит в йорги 
лозето между Дедеагач и Дервент; 
Кръстю Чекалов застрелян 22 го-
дишен между Дедеагач и Фере като 
караха населението за Фере. В едни 
храсти се укривал Вълчо Будев и 
жена му убити във Фере. Стайко Ки-
рев Педев, 12 годишен, застрелян в 
гр. Фере. Яно Делигеоргиев заклан 
в Ипцала. Груд Мажаров заклан в 

Ипцалско. Кирко Касов заклан в 
Ипцала овчар.

Сега бравите къде пасяхме  и как 
през зимата го искарвахме само с 
паша на изток от село Доганхисар. 
Наоколо 20-30 километра всичко е 
зеленика, дряналика, памук, бабо-
лик. Цяло зиме зеленина – листе и 

огини. Богата паша за зимата, труд 
голям от Димитровден до 1 март. 
Никаква сая на открито – все на дъ-
жда, на снега. На гърба взимахме в 
торбите брашно, сирене, трана (тра-
хана) и така 15 кила брашно на гър-
ба и го занасяхме на 30 километра 
далеко. Мъки голями и сами пра-
вехме хляба на пити. Нощем пасем 
стадото в 12 чеса на попаска. Като 
ги пасем на попаска 2 часа лягаме да 
спим около огина. Дърва има, мно-
го голям огин наклаваме. В 2-3 часа 
ставаме, пита да направим хляб за 
деня. Умисвахме я и се заравя в пе-
пелта. Великолепно се опица. Чорба 
си сваряваме с трана или каша чорба 
от брашно и сирене, турено да се за-
бели и туй ни беше храната. Също и 
на кучетата правехме чорба. Стадо-
то беше около 700 броя, голямо сто-
панство. Броим ги, дали са тук, да 
няма някоя открадната. И ако се ока-
же някоя я няма, дали я открадната, 
пребъркваме стадото и веднага узна-
ваме какъв добитък липсова. Мате-
матика голяма  - всичко наум. Сега 
ще ви разкажа как ги пасяхме, какво 
се е срещало. Гората голяма и гъ-
ста. Всичко прокара зеленика, гъста 
гора. Прасета диви, вълци на глут-
ници ходят опасни, нападат голями 
загуби ни нанасят. Също чакали и 
сърни в изобилие. С тях се разпра-
вяхме цяла зима. Мерията на село 
Доганхисар се намираше от 15-30 
километра източно от село Доганхи-
сар и граничахме с на 6 села мерия-
та. Първо река Гюмлю, там ни беше 
и кошарето, нивя, мерия имаше изо-
билие паша. На І март ги докарвахме 
на ягъла, в кошарето, там ги агнехме 
и ярехме 3 месеца до като пораснат. 
Най хубава стока като стопани ние 
вадехме, защото ги пасяме надалеко 
и пашата бе в изобилие. Като порас-

неха агнетата и яретата ущахме ги 
подир обед с майките на икиндия 
да се научат да пасат и ние с турски 
мавзер носех ази и българска бер-
дана ги пазехме от вълците. Турски 
мавзер имах от Енвер паша в гр. 
Фере, които го плениха българските 
войски. Ния 7 години от 1913 годи-

на до 1921 година агнеме ста-
дото в река Гюмлю, на 1 юни 
потеглювахме за планините 
на север от село Доганхисар. 
Хладни планини студена вода, 
оделяхме агнетата и ярета-
та от майките и почвахме да 
доим и  мандруваме майките. 
А агнетата и яретата и лански-
те ярета, агнета и кочовете и 
пърчовете и някои ялови съби-
рахме на едно и ги предавахме 
на най-коравия овчар от 25-30 
годишен и мавзере и 3 кучета 
на най високите планини ги 
закарвахме.

Планините на 6 села ме-
рията с богата паша и най ху-
бава стока излазя, но вълци 
върлуват на глутници и страх 
ги беше овчари да ходят. Само 
стадото на Кирю Ангелов Ка-
рамитрев ходеше там. На моя 
баща и аз син му Петко Кирев 
Карамитрев ходеме  с бердана 
и турски мавзер се справяхме с 
многото вълци, но пак големи 
загуби нанесоха. Аз бях лек, 

подвижен, добри кучета имахме и 
така зимния сезон на открито и студа 
ходехме, но най-хубава дебела стока 
вадехме. Сега ще ви разправям за 
вълците на глутници,  какви пакости 
ни правеха също и чекалите. Беше 
къде феврувари, когато се бесуваха, 
събират се на глутници много въл-
ци, нападат стадото и стреляме, но 
не бягат в планината. В Коилъ Бурен 
Пишменкювска мерия нападнаха ни 
с стадото. Върху стадото се нахвър-
лиха и кучетата бягат, те са само три 
кучета, а вълците глутница. Кой знае 
колко се стреляме с берданата не се 
плашат. Върху нази идват, не можем 
да ги прогоними да отървем стадото, 
не бягат. Почнахме главни огън да 
хвърляме и така от огъня бягат, при-
гонихме ги, но имахме един хубав 
катър.  Чуваме по една пътека голя-
ма гюрюлтия - троптет, свалят го в 
реката в Мавли дере, разкъсват и го 
изяждат. Друга пакост  овчарят Стай-
ко Гърко пределя козите в Кутелите 
Пишманкювска на нивята и нощя 
80 кози всички са жертва, голяма 
загуба. Сега ще ви разправям много 
интересно да вярвяте. Аз не лъжа та-
кава случка никога не се е срещнало. 
Как вълците убивам на планината 
Мандраляка къде 5 часа подир обед. 
Имаме нива около 10 декара. Аз и 
чирака Дюлжия Иван Мамирев на 15 
годишен  той отпреш възпира овците 
и аз отзад пазя вълците да не грабнат 
некоя овца. По едно време от южна-
та страна от планината Кел Стамови 
вризи скочи един вълк, грабна един 
коч ,бял карем с вакли очи и тогаз 
видях прегнати като волове бягат 
на юг къде Кел Стамовия вриз, но 
и аз не съм лесен. На 20 метра по-
дире му тичам силен, леку пъргав и 
сериозен, тичам подир вълка и ку-
четата по това време кучетата чуват 

гюрултията. На една полянка малка 
пресичам вълка и коча и малко 30 
килограма кучето Сер го наричахме 
– бяло с жълт косъм как от нищо не 
се плаши. Прасета, вълци хвърля ми 
се и лови. И така хвърли са на вълка,  
събари го и аз сварих вълка паднал 
на гърба и аз се хвърлих, нахванах 
вълка за задните крака. Дойде голя-
мото куче и дветего почнаха да давят 
вълка отпред и аз за задните крака го 
хванах. Кучетата отпред аз за задни-
те крака и го извивам на гърба като 
иска да се изправи, така да се отър-
ве. Но аз задните крака извивам ги, 
обръщам го на борба обезсилвам го 
на гърба да лежи. Обръщам задни-
те крака върху гърба и не му давам 
да се възправи, за се засили ида се 
отърви. Борба голяма. Аз за задните 
крака го държа, кучетата за главата 
го държат и давчет. По едно време 
вълкът хвана за устата малкото куче. 
Вълкът силен почна от устата му 
кръв да тече и аз с ножа голям удрям 
вълка по главата, отървам кучето, но 
то се не плаши наново почва да го 
дави и бори и така продължи дълга 
борба. Кучетата отпред го давят. Аз 
с задните крака го обръщам на гър-
ба. На всяка цена държа да го отреп-
ваме, изеде козите. По това време 
дойде Дюлжията Иван Мамирев с 
нож в ръката, гледа какво става как 
се борим на смърт. 15 годишен Иван 
казвам му Ела Иване, намушкай го 
по корема, изяде козите, но Иван го е 
страх да му буши ножа и да го отреп-
ваме. Дигна глава и мене да хване за 
лицето. Удрям го по главата с ножа, 
отървам се и аз. Иван като вижда как 
вълкът се нахвърля на кучетата и на 
мен страх го е да се намеси в борба-
та с вълка. И така дълго се борихме 
с вълка, докато сварих с ножа еднаж 
два пъти да го намушкам. Моя голям 
нож още еднаш го намушках рипна 
да бяга, но предаде душа. И така 
голяма борба беше. Такъво нещо с 
никого не се е срещнало жив вълк 
да хванеш. Аз отрепах вълка с го-
ляма борба, но кучетата го хванаха. 
Без тях аз не можех да го хвана и без 
мен кучетата не можеха да го удуят. 
С задните крака го обезсилвах като 
го извивах на гърба да лежи. Ако се 
изправеше на крака  щяхме да го из-
тървем и така моята помощ помогна 
на кучетата да го удушат. Той хвана 
кучето за устата и на мен за лицето, 
но нито кучетата се уплашиха нито 
аз докато не го удушихме. Иван чи-
рака не помогна нищо оплаши са 
но ние аз и кучетата го свършихме 
утрепахме го. Като одерах вълка раз-
порих го  видях обло сърце бяла лой 
тлъсто. Много мирише на лошо, на 
леш и напрещния ден една бяла бал-
за коза  на 2 ярета, която вадеше по 
2-3 килограма мляко – в корема му. 7 
кози оярени през пролетта  на 1919 
изядоха, голями загуби. Тия са били 
2 вълка като отидох да си взема шала 
и калпака, изкочи другият и  избяга. 
Чакал да му донесе месо за ядене и 
през нощта, цяла нощ търсеше дру-
гаря си от планината Мандрълъка 
до планината Карачоджук, движи се 
и търси другаря си. Картина голяма 
и интересна картина. Да се бориш с 
жив вълк.

Край

ПЕТКО КАРАМИТРЕВ ОТ ДОГАН ХИСАР 
ПИШЕ ИСТОРИЯ НА ТРАКИЙЦИ

  Петко Карамитрев 1944 г.



ка се проведе онлай, са Светов-
ната асоциация на фолклорните 
фестивали и Европейската асо-
циация на фолклорните фести-
вали с подкрепата на ЮНЕСКО. 
В него участваха музикални и 
танцови състави от Албания,  
Естония, Индия, Индонезия, 
Иран, Китай, Малайзия, Пол-

ша, Румъния, Русия, Танзания, 
Хърватия.

Отличното класиране ще 
даде възможност хасковският 
хор да ползва отстъпка от так-
сата за участие в следващия 
11-ти Световен шампионат по 
фолклор, съобщиха от читали-
ще „Тракия 2008“.

Женският хор към mредста-
вителния ансамбъл за народни 
песни и танци „Китна Тракия“ 
в Хасково  с диригент Тонка Ко-
лева спечели приз от 10-ия све-
товен шампионат по фолклор 
„World Folk 2020“. Лауреат пър-
ва степен, пише във връчения 
диплом. Журито е присъдило и 
специална награда на журито за 
техника на изпълнението.

Певческата формация е кла-
сирана в категория групи за 
народни песни с модерен аран-
жимент на фолклорна музика. 
Тя впечатлила с изпълнение на 
песента „Лем перо“ на компо-
зитора Александър Христов, в 
която се чува и ритмичното по-
тракване на дървени лъжици. 

Организатори на световния  
шампионат, който тази година 
заради пандемичната обстанов-

Председателят на СТДБ Красимир Премянов 
поздрави тракийци за Деня на независимостта. В 
приветствието му се казва: Обявяването на неза-
висимостта на България на 22 септември 1908 г., е 
сред паметните исторически събития, заели заслу-
жено място в историята на българската държава. 
Тази дата осмисля и борбите на тракийци. Като 
компенсация за отхвърлената васалност на Бълга-
рия, Русия плаща исканите от Турция 80 милиона 
златни франка, за да спаси страната ни от война 
с дотогавашния сюзерен.

Обявяването на независимостта е историческо 
събитие, което ни дава основание за национална 
гордост и самочувствие, но и повод за размисъл. 
Тъжно е, когато в ден като днешния трябва да кон-
статираме, че сме зависими и разединени от все-
възможни фактори. Тази констатация ни задължава 
да намерим обединителна кауза, да запазим Роди-
ната си като наш дом и да изградим независима, 
демократична и благоденстваща България, обеди-
нителка на българите в отечеството и по света.

Нека отдадем почит на онези, които през 1908 
година ни дадоха пример за държавническата 
мъдрост, отговорност и единство в съдбовни за 
нацията ни моменти при отстояването на нацио-
нални каузи.

Брой 19  16 октомври 2020 г.
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ЧЕСТИТО!  
МАРИЯ МИНЧЕВА  

НА 80 ГОДИНИ

ПРЕДСТОЯЩО

ПРИВЕТСТВИЕ ЗА ДЕНЯ 
НА НЕЗАВИСИМОСТТА 

ТРАКИЙСКИЯТ ЖЕНСКИ ХОР – 
ХАСКОВО С ПРЕСТИЖНА НАГРАДА

На 26 септември т.г. 
бургаският квартал Лозово 
отбелязва своя 100-годи-
шен юбилей и 90 години от 
създаването на читалище 
„Тракия – 1930“. Празни-
кът беше организиран от 
Община Бургас, кметство 
Лозово и читалище „Тракия 
– 1930“ – Лозово.

Лозово е основано 
след Балканските войни 
от 1912-13 година, когато 
тук пристигат бежанци от 
Беломорска Тракия. Пре-
ди 33 години Лозово става 

квартал на Бургас. Името 
на населеното място идва 
от многобройните лозови 
масиви, които някога са се 
намирали западно от него.

Тържествата започнаха 
със забавни игри за децата 
и продължиха с откриване 
на битова изложба в чита-
лище „Тракия – 1930“. На 
нея бяха показани снимки 
и предмети на първите за-
селници – бежанци от Из-
точна Тракия, в земите на 
Лозово, като Марко Кара-
кехайов – Назъра, който е 

първият човек пристигнал 
и установил се в Лозово. 
Сред битовите предмети 
можеха да се видят бяха 
керамични съдове, носии 
на 100 години и стан за 
тъкане на черги и килими. 
Признателни лозовчани 
присъстваха на заупокойна 
молитва в храма „Св. Геор-
ги Победоносец“ и подне-
соха цветя пред паметната 
плоча на основателите на 
Лозово.

Празникът на квартала 
и на читалището уважи-

ха зам.-кметът Йорданка 
Ананиева, която поднесе 
поздравленията на кме-
та Димитър Николов към 
лозовчани, тракийци от 
тракийското дрлужество 
„Странджа“ с председател 
Стефан Колев и граждани 
на Бургас.

Оркестър „Жарава“ със 
солисти Александра Дими-
трова, Ирена Станкова и 
Лазар Налбантов доприне-
соха за доброто настрое-
ние на всички с много пес-
ни и хора.

Популярен телевизионен канал за-
сне в Хасково приготвянето на ястия, 
характерни за тракийската кухня. В 
ролята на домакини влязоха дами от 
читалище „Тракия 2008“ с председа-
тел инж. Димитрийка Христова. Пред 
обективите на двете камери те пока-
заха как се точи баница и тракийски 
зелник, как се прави кокошка върху 
катми, как на огъня бавно къкрят ях-
нии от булгур и от нахут. Потомките 
на тракийските бежанци разказаха за 
обичая смигал, с който само в жен-
ско обкръжение със сладка почерпка 
се отбелязвал 40-ия ден от раждането 

на детето, с благословии за здраве и 
късмет. Не по-малък интерес предиз-
вика ушмара, поднасян на кумове и 
на други важни гости. Апетитно ухание 
се разнесе и от тенджерата с поза-
бравеното днес ястие от лук и суше-
ни сини сливи. Всичко бе направено 
по рецепти, донесени от Одринска и 
Беломорска Тракия от майки и баби 
и предавани на следващи поколения. 
Заради голямото кулинарно многоо-
бразие телевизионният екип засне не 
един, а два епизода за своето преда-
ване, което връща на зрителите вкуса 
на бабините гозби и на детството.

В БУРГАСКИЯ КВАРТАЛ ЛОЗОВО 
ПРАЗНУВАХА ДВА ЮБИЛЕЯ

80 години живяни – щаст-
ливи в земята на майка Бъл-
гария. С тези думи започва 
поздравителният адрес на 
тракийското дружество „Ла-
зар Маджаров“ в Сливен до 
тракийката Мария Минчева, 
подписан от председателя на 
дружеството инж. Кирил Ки-
ряков. В него се казва още:

В спомени детски щом се 
завърне, / навярно тя спомня живота си свой /

Със сълза гореща понявга, / но тайно полива 
своята съдба / 

на жена. / Духът є тракийски e у нея /и години 
наред активно се включва /

в любимия си тракийски клуб. / Тракийската пе-
сен за нея е лек / повече от четвърт век.

Уважаема г-жо Минчева, 
От името на УС и членовете на тракийското дру-

жество „Лазар Маджаров“, от тракийци във Сливен 
и от мое лично име Ви поздравяваме най-горещо по 
случай 80-ят Ви рожден ден.

Благодарим Ви за Вашата неуморна енергия, за 
силния Ви тракийски дух, с който отдавате сърце и 
душа в отстояване на тракийската кауза. 

Бъдете здрава, с неукротим тракийски дух.
Честит юбилей! 
Сливен, 29.IХ. 2020 г.

ПОКАЗВАТ НА МАЛКИЯ ЕКРАН ТРАКИЙСКИ ЯСТИЯ



Вицепрезидентът Илияна Йотова участва в традиционното Национално 
тракийско поклонение в град Маджарово, посветено на 107 години от разо-
рението на тракийските българи и избиването на близо 2000 души, предимно 
деца, жени и възрастни хора.

„Днес е ден на поклон, памет и признателност. Клетата съдба на тракий-
ците никога няма да потъне в забвение. Събираме се заедно, за да почетем 
паметта и да повторим силния завет на тракийците „Прощаваме, но не за-
бравяме“, заяви вицепрезидентът Йотова пред събралото се множество хора 
пред пантеона на загиналите тракийци в Тракийския мемориален комплекс.

„Когато сме заедно, сме силни, рамо до рамо в добро и зло, никоя криза не 
може да ни победи. Даваме си клетва – никога няма да допуснем трагичната 
история на тракийците да бъде пренаписвана и децата ни да я забравят“, из-
тъкна Илияна Йотова.

В словото си вицепрезидентът подчерта, че никакви интереси – нито гло-
бални, нито двустранни, нито национални, не се оправдание за смъртта на 
невинни хора. „Напоената с кръв земя помни и рано или късно дава своята 
присъда на онези, които са дръзнали да го допуснат“, заяви Илияна Йотова.

Вицепрезидентът подчерта, че българската държава е в дълг пред тракий-
ските бежанци, които трябва да получат справедливост. „Аз и президентът 
Радев винаги при двустранни срещи поставяме въпроса за обезщетенията 
на тракийските бежанци. За съжаление, тази тема през последните години 
излезе от дневния ред на българското правителство“, изтъкна Илияна Йотова 
и отбеляза, че с енергията и волята на тракийците въпросът няма да бъде 
забравен. От своя страна, председателят на Съюза на тракийските дружества 
в България Красимир Премянов благодари на президентската институция, че 
не изоставя въпроса за справедливостта.

„Няма нищо по-ценно от човешкия живот, от любовта към род и родина. 
Това ни завещаха героите, които почитаме днес – Димитър Маджаров, Руси 
Славов, Капитан Петко войвода“, заяви вицепрезидентът.

Илияна Йотова каза, че народ, който има памет, има и бъдеще, и разка-
за за инициативата „Будната България“, която вицепрезидентът започна със 
сънародниците ни зад граница. Всеки – деца, младежи, възрастни, може да 
изпрати не по-дълго от 3 минути видео, в което да разкаже или покаже как 
пази в душата си образа на България, макар и далеч от нея. „Убедена съм, че 
и потомци на тракийски бежанци, които не живеят в България, ще ни изпра-
тят част от своята тракийска памет“, отбеляза Илияна Йотова.

По-късно през деня вицепрезидентът поднесе цветя и пред паметника на 
Капитан Петко войвода на едноименния гранично контролно-пропускате-
лен пункт. Монументът, изграден по инициатива на Съюза на тракийските 
дружества в България със съдействието на община Свиленград, бе открит 
от Илияна Йотова през ноември 2019 г.

Брой 19  16 октомври 2020 г.

„ДЕН НА ТРАКИЙСКАТА ПАМЕТ”  
В МАДЖАРОВО

ИЛИЯНА ЙОТОВА: ДЪРЖАВАТА Е В ДЪЛГ КЪМ ТРАКИЙСКИТЕ БЕЖАНЦИ


