
хода на итлер и ашизма, с подно-
вяването на геополитическата битка 
ме ду ермания, Великобритания 
и  кой да бъде новия световен 
хегемон, дърпащ конците на света. 

вързана е с разделянето на алка-
ните в два различни военни съ за 
по време на Втората световна война. 
Краят на този процес на балканизация 
идва поради новото глобално прена-
реждане на силите в една биполярна 
геополитическа, идеологическа, соци-
ално-икономическа система. България 
и Румъния влизат в едната част на тази  
система, Турция и Гърция – в другата, а 
Югославия е някъде помежду им.

алканизация .  протича с ор-
бачовската перестройка, довела до 
разпад на източноевропейския со-
циализъм и биполярната система. 

ъздаденото от социализма е разгра-
бено и унищо ено, прави се преход 
към американизиран неолиберален 
капитализъм и в резултат на всичко 
това демогра ските и военни загуби 
на бившите социалистически стра-
ни на алканите са много по-големи 
отколкото при предишните балкани-
зации. Днес българската армия е по-
малка и в по-лошо състояние отколкото 
във времената след Ньойския договор. 
Демографските загуби и на България и 
на всички балкански страни са по-го-
леми от всякога преди това в истори-
ята. В Югославия между 1 1 и 001 
г. загинаха между 100 000 и 110 000 
души, а около 1.  милиона човека за-
губиха домовете си. Германия, която от 
възникването си се е месила в проце-
сите на Балканите, скоростно призна и 
подкрепи отделянето и независимостта 
на Словения, Хърватия, Босна и Хер-
цеговина, Косово. Отново разпадането 
не стана без намеси на големите евро-
пейски сили и на СА , а и на бойци от 

различни части на света, 
участващи във войната 
на Балканите. България 
пострада от обеднения 
уран, а подземният прес-
тъпен свят правеше пари 
по време на войната там. 
Броят на балканските 
държави се удвои.

В резултат на трите 
балканизации Балканите 
са единственият регион 
в Европа, в който е има-
ло толкова много войни 
през ХХ век и в който 
имаме такава държав-

на фрагментация. А след последната 
балканизация имаме и гигантски срив 
в демографско и икономическо отно-
шение, довело до промяна на баланса 
на силите между балканските държави. 
През 1 0 г. числеността на население-
то на Турция е 5  милиона, което е 75 

 от населението на останалите бал-
кански държави. През 015 г. тя е 0 
милиона и това е 1 5  от населението 
на всички останали балкански държа-
ви, които взети заедно са  милиона 
(1). България и Македония  са страни-
те, претърпели най-голяма демограф-
ска катастрофа.

алканизация .  започна през по-
следните години и е резултат на но-
вата геополитическа битка, свързана 
със загуба на хегемонни позиции на 

, с икономическите, технологи-
чески, хибридни, нови студени войни 
на американците с усия и итай, 
засилващото се разделение ме ду 

 и , кризисните процеси в  
и нова мултиполярна битка.

Турция с нейните неоосманистки 
амбиции се превърна в самостоятелен 
играч на Балканите и Близкия Изток, 
несъобразяващ се с никого. Води то-
тална пропаганда, подкрепя свои пар-
тии във всяка балканска страна. Исля-
мът е нейно бойно оръжие, с което се 
опитва да привлече под свой контрол 
цялото мюсюлманско население на 
полуострова, финансирайки го и под-
крепяйки множество ислямски учили-
ща в различните страни. Води война 
в Близкия изток. Неведнъж турският 
президент обяснява как един или друг 
български град е в сърцето му, а в Тур-
ция се публикуват карти с територии на 
България, превърнати в територии на 
Турция. Върви сблъсък на СА  с Ру-
сия на територията на всички балкан-
ски държави. 
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От Освобождението насам съд-
бата на България и на Балканите, 
пренаписването на тяхната история 
и смяната на „големите началници“, 
които дърпат конците на политици-
те, са били зависими от геополити-
ческите процеси. В периодите на 
нарастваща криза на капитализма и 
променящи се геополитически ба-
ланси на силите, при което протичат 
глобални войни или прокси войни за 
налагане на нечие превъзходство, се 
появява феноменът „Балканизация“, 
свързан с етнически и националис-
тически конфликти, войни, разпад на 
държави, убийството на стотици хиля-
ди хора, смяна на територии, бежански 
войни и поява на нови държави. ад 
това обаче стоят едни или други велики 
сили, които водят войните си с помо-
щта на балканските държави. Досега е 
имало три цикъла на такива балканиза-
ции, а сега навлизаме в четвъртия. Все-
ки от тях е свързан с вълна на ненавист 
и омраза, конструиране на истории и 
идентичности, промени в техните те-
ритории, умножаване на държавите. 

атова Балканите са и едно от местата 
в света, където през ХХ век са водени 
най-много войни и имаме най-много 
разпадни процеси.

алканизация .  протича от -те 
години на  век, когато Османска-
та империя алира, не мо ейки да си 
плаща външния дълг, а геополитиче-
ските баланси в вропа се променят 
поради появата на две нови дър ави 

 ермания и Италия. Освобождение-
то на България става възможно именно 
в периода на промени на такива геоико-
номически и геополитически балан-
си, когато Германия е заинтересована 
от пренареждането на зависимостите 
на Балканите и Бисмарк лобира пред 
Александър II Русия да се намеси след 
Априлското въстание в полза на бълга-
рите. Тази битка продължава след това с 
Балканската война, която е прокси вой-
на, свързана със засилващите се про-
тивопоставяния между Германия и Ве-
ликобритания. Преминава през първия 
геноцид в Европа през ХХ век – този 
над тракийските българи, и завърш-
ва с Първата световна война. Резултат 
от нея е Ньойският договор, първата 
национална катастрофа на България, 
окончателното разпадане на Османска-
та империя, появата на Югославия.

алканизация .  протича с въз- Продължава на 4-а стр.

На 23 декември 2019 г., в навечерието на големия 
християнски празник Рождество Христово, Негово Висо-
копреосвещенство Старозагорският митрополит Киприан 
отслужи празнична литургия в българския храм „Свети 
Георги“ в Одрин. В църковната служба участваха свеще-
ник Александър Чакърък, пазител на българската светиня 
в Одрин, свещенослужители от храма, български свеще-
ници от Стара Загора и хор от Старозагорската опера.  
В словото си Старозагорският митрополит Киприан под-
черта ролята на българската държава и на наследниците 
на българите, населявали тракийския регион на Турция 
за запазването на българските църкви в Одрин, както 
и съдействието на властите в Турция. Християните бяха 
поздравени и от Адрианополския митрополит Амфилохий.

Присъстващите получиха картички с благословение 
на митрополит Киприан за Рождественска радост. Поз-
дравление направи и гeнepaлният кoнcyл нa Бългapия в 
Oдpин Bacил Вълчев. Пожелания в навечерието на Коле-
да поднесе и заместник-председателят на Централното 
ръководство на СТДБ Краснодар Беломорски. Кметът на 
Свиленград арх .Анастас Kapчeв paздaдe подаръци нa 
дeцaтa от Одринското неделно училище.

ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÈ À ÍÎÂÈ 
ÂÎÉÍÈ ÍÀ ÁÀËÊÀÍÈÒÅ 
È ÁÀËÊÀÍÈ À È  

СТИХОВЕ И ЕСЕТА
ЗА КАПИТАН ПЕТКО ВОЙВОДА

Най-доброто в конкурса, 
организиран от 

литературния салон „Тракия“

ÏÐÀ ÍÈ×ÍÀ ËÈÒ ÐÃÈ  
Â ÑÂÅÒÈ ÃÅÎÐÃÈ  

Â ÎÄÐÈÍ

ЗАСЕДАНИЕ НА ЦЕНТРАЛНОТО 
РЪКОВОДСТВО

Този път заседанието на Централното ръководство на 
Съюза на тракийските дружества в България, състояло се 
на 9 януари т.г. в Тракийския дом в София бе изцяло ори-
ентирано към предстоящото важно събитие за тракийската 
организация – Общото събрание на 25 януари т.г. На засе-
данието, ръководено от председателя на СТДБ Красимир 
Премянов, бяха обсъдени проектите на Отчета за дейност-
та на СТДБ през 2019 г., на План-програмата за 2020 г., на 
Отчета на бюджета  за 2019 г. и на проектобюджета за 2020 
г. Решено бе да бъде направено предложение за промяна 
в Устава, свързани с електронното водене на документаци-
ята. Прието бе решение за награждаване на активисти на 
тракийското движение с юбилейния медал „175 години от 
рождението на Капитан Петко войвода“.
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 О
В ранния следобед на 1  декември 

01  г., тракийци от Стара агора и 
региона се събраха в голямата зала на 
ресторант „Империя“, за да отбележат 
началото на празненствата, посветени 
на 175 години от рождението на Капи-
тан Петко Войвода. Председателят на 
тракийското дружество Цанко Атанасов 
поздрави присъстващите и връчи юби-
леен медал „175 години Капитан Петко 
Войвода“ на Манол Милушев за дъл-
гогодишната му всеотдайност към тра-
кийската кауза.  а веселото настроение 
на  присъстващите се погрижи мъжката 
певческа група от село Тракия, община 
Опан с художествен ръководител Кирил 
Георгиев. Истинско празнично настро-
ение. Тракийци, пяха, играха и се весе-
лиха до късния следобед. 

На 17 декември, 01  г., в парк „Тра-
кия“ пред паметника на „Капитан Петко 
Войвода“, старозагорци отбелязаха 175 
години от рождението на Войводата.  
Организатори на честването бяха тра-
кийското дружество „Одринска епопея“ 
и Община Стара агора. На тържество-
то бяха председателят на Общински 

съвет Стара агора Мария Динева, за-
местник кметът на Община Стара аго-
ра  Иванка Сотирова, бригаден генерал 
Стоян опов – командир на Втора ме-
ханизирана бригада, общински съвет-
ници, представители на политически и 
граждански организации, десетки граж-
дани и потомци на тракийци, ученици 
от VI О  „Св. Никола“ – Стара агора.

Песента „Петко льо, капитанине“ из-
пълнена от Представителен женски на-
роден хор при дружеството и Вокална 
певческа група при VI О  с художест-
вен ръководител Петко Танев прикова 
вниманието на присъстващите. След 
това прозвучаха стихове на поета Иван 
Нанев, изпълнени с вълнение и гордост 
от потомката на тракийски българи Ни-
колина Атанасова. Последва заупокой-
на молитва, отслужена от старозагорски 
свещенослужащи.

Водещ на събитието бе Ивелин Ке-
ранов – актьор и директор на Драмати-
чен театър „Гео Милев“ – Стара агора. 
Прочувствено слово за Капитан Петко 
Войвода произнесе председателят на 
тракийското дружество Цанко Атана-
сов. Ораторът благодари на Община 

Стара агора за подкрепата, която оказ-
ва на тракийците и отбеляза, че на 1  
декември, на връх годишнината от рож-
дението на Войводата, местното тра-
кийско дружество ще участва в София 
в тържественото откриване на бюст-па-
метник на Капитан Петко в „Алеята на 
бележитите българи“ в Борисовата гра-
дина – София.

С почетни юбилейни медали „175 
години Капитан Петко Войвода“ бяха 
удостоени  кметът Живко Тодоров и 
ресорният му заместник Иванка Соти-
рова, Диана Атанасова, началник на от-
дел „Култура“ на Община Стара агора, 
Дарина Гайдарова, директор на VI О  
„Св. Никола“, Ивелин Керанов, дирек-
тор на Драматичния театър „Гео Ми-
лев“ и командирът на Втора механизи-
рана бригада – Бригаден генерал Стоян 

опов. Юбилейните медали бяха връ-
чени от Цанко Атанасов в качеството 
му на член на Централното ръководство 
на СТДБ. С военен ритуал за поднасяне 
на венци и цветя старозагорци изразиха 
своята признателност, почит и поклон 
пред великия Войвода. 

ИВ  
Слънчевият 1  декември 01  г. 

събра членове на тракийското дру-
жество „ азар Маджаров“, потомци 
на тракийски бежанци,граждани на 
Сливен и региона в китния двор на 
храм „Цар Борис I Покръстител“. 
Много почитатели на Капитана, 
много цветя за тракийски войвода,  
сякаш друг път не е било.
„Помним те, Капитане,
Тачим те.
Твоят тракийски дух и днес ни дава сили 
в зашита на справедливата тракийска 
кауза.“

О
1  декември 01  г. . рител-

ната зала на Военния клуб в гр. 
мбол отново е препълнена с 

членове на дружество „Тракия“ 
– мбол. По традиция те се съ-
бират тук, за да отбележат и тази 
година рождения ден на Капитан 
Петко войвода. С кратко слово 
тържеството откри Русанка и-
лиянова.

Председателят на дружество-
то Михаил Вълов връчи юби-
лейните медали „Капитан Петко 
войвода“, с които по предложе-
ние на управителния съвет, Цен-
тралното ръководство на СТДБ 
награди за активната им дей-
ност  Веска Наскинова, Мария 
Димитрова и Русат Русатев.

Със специално подготвена 
за случая програма тържестве-
ния концерт откриха жените от 
фолклорна певческа група „Тра-
кийски напеви“ при тракийско 
дружество „Капитан Петко вой-
вода“ с. Генерал Инзово с ръ-
ководител Маринка Василева. 
С бурни аплодисменти публи-
ката изпрати децата от детския 
танцов състав „Каргончета“ от 
народно читалище „Пробуда“ 
– ръководител Боян Николов. 
Последваха песните изпълнени 
от детската фолклорна певческа 
групи при Общински детски 
комплекс с ръководител Нанка 
Колева. Концерта закри дамски 
хор „Тракийска“ с ръководител 
Нанка Колева – към дружество 
„Тракия“ – мбол.

ОВИ
Изложба за Капитан Петко 

войвода бе открита в Регионална 
библиотека „Петър Стъпов“ в Тър-
говище. По покана на местното 
тракийско дружество „Стоян Мав-
родиев“ в Търговище гостува фото-
биографичната експозиция „Живот 
в името на хората, справедливостта 
и свободата“, дело на Регионалната 
библиотека „Христо Смирненски“ в 
Хасково. Изложбата е разположена 

в Арт-галерията на библиотеката в 
Търговище, а официално тя бе от-
крита от председателя на Тракий-
ското дружество Нели Анастасова. 
Пред присъстващите във фоайето на 
библиотеката бе представена и мул-
тимедийна презентация за изпълне-
ните с героизъм години на Капитан 
Петко войвода. А Светослава Русева 
запозна присъстващите с щрихи от 
житейския път на именития родо-
любец.  

Под знака на 175-та годишнина 
от рождението на Капитан Петко 
войвода преминават всички чества-
ния, празници и събития на тракий-
ците в страната, каза при откриване-
то  Нели Анастасова. 

А за да бъде вечерта по-тържест-
вена, но и защото няма тракийско 
честване без тракийска песен, дош-
лите в библиотеката бяха поздраве-
ни с две красиви песни в изпълне-
ние на ансамбъл „Мизия“.

Гости на празника бяха пред-
седателят на Съюза на ветераните 
от Втората световна война  Милко 
Тодоров, председателят на Съюза 
на офицерите и сержантите от за-
паса и резерва Милко Манев, пред-
седателят на сдружение „Активен 
гражданин“ Георги Божев, Пепа 
Карабаджакова, представител на 
читалище „Добри Чинтулов“.

Прозвуча вековечната песен
„Петко ле, Капитанине,
Петко ле, командирине.“

Отец оан отслужи заупокойна 
молитва пред бюст паметника на 

Петко войвода, който краси двора 
на църквата.

Слово за живота на войводата 
произнесе председателят на тра-
кийското дружество „ азар Ма-
джаров“ г-н Кирил Киряков.

олклорният певчески състав 
„Тракия пее“ с ръководител Илия 

нев и музикален съпровод Же-
лезчо Въндев изпълниха кратка 
програма, посветена на 175 годни 
от рождението на Петко Киряков, 
нашият Капитан Петко войвода.

Водещата на програма, младата 
тракийска потомка Татяна Казако-
ва и председателят на дружеството 
поднесоха венец пред паметника 
на войводата. Следваха цветя, пак 
цветя – много цветя от гостите, от 
тракийци, от граждани на града.

– Капитане, пазим твоята памет, 
пазим и девиза на тракийци „Не за-
бравяйте, но не отмъщавайте“. 



ЗЛАТКА МИХАЙЛОВА

Три хасковски фирми подкрепиха отпечатването на албу-
ма „Капитан Петко войвода – Закрилникът на Тракия“. Изда-
нието на Регионалния исторически музей в Хасково е пос-
ветено на 175 годишнината от рождението на героя, останал 
завинаги в народната памет.

Автор-съставител е д-р Красимира Узунова от отдел „Нова 
история“ на музея. Тя проследява пътя на Капитан Петко от 
родното му село Доганхисар (днес Есими, Гърция), действи-
ята на неговата чета, идеите му за общонародно революция 
под въздействието на Раковски и неговия вестник „Дунавски 
Лебед“, участието му във въстанието на остров Крит, много-
бройните битки с турски потери и войскови части. За ока-
заната няколкомесечна защита на местното население през 
1879 г 31 кметове в Хасковския край връчват на войводата 
„Благодарително“ за това, че със своята храброст е „прекъс-
нал всички злини“. Авторката припомня, че на 12 май 1896 г, 
подкрепен от родолюбиви българи във Варна, той създава 
емигрантско дружество „Странджа“ като организация на бъл-
гарите бежанци от Тракия, ратуваща за целокупна България.

В изданието са публикувани снимки на руините на род-
ната къща на Капитан Петко, родословното му дърво, пър-
вата му снимка,направена в лазарет в Одрин. Поместени 
са фотоси на паметниците в Хасково и в Рим – в алеята на 
гарибалдийците, репродукция на най-известния му портрет, 
нарисуван от художника Георги Сотиров.
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ОВО
Рождената дата на Капитан Петко войвода – 1  декември 

през 01  г. се превърна в емоционална и обединяваща дата 
за тракийци от Хасково. В ранния следобед в зала „Хаско-
во“ на Община Хасково се състоя награждаването на учас-
тниците в конкурса, посветен на 175 годишнината от рож-
дението на Капитан Петко войвода на тема „Капитан Патко 
войвода – революционер и мъченик за нова България“. а 
най- добри конкурсни разработки бяха отличени учениците  
Моника Джелепова – Х клас, при школата за „Етнография и 
история“ към ОП „Младежки център“ – Хасково с ръково-
дител Нели Арнаудова, ученици от О  Св. Климент Охрид-
ски“ – Хасково с ръководител Георги Илиев – „ акултатив-
ни учебни часове – история“ ,Теодор Тенев – V клас при О  
„ юбен Каравелов“ – Хасково, Антон Христев – VII клас, 
Ивайло Динев – VII клас, и двамата от О  „ юбен Караве-
лов“ – Хасково, Стефка Ройдева – VI клас при С  „ Св. Паи-

На 1  декември 01  г. в Гарнизонен военен клуб 
в Бургас се състоя регионален тракийски концерт 
„Мелодия от планината – песен за героя“, посветен 
на 175 годишнината от рождението на Капитан Пет-
ко войвода. Организатори на концерта бяха тракий-
ското дружество „Странджа“ и Съюзът на офицерите 
и сержантите от запаса и резерва. Всички секции на 
тракийското дружество „Странджа“ се включиха със 
собствени изпълнения в концерта. На концерта при-
съства г-н Гено Пухов, заместник председател на Вър-
ховния комитет на Съюза на тракийските дружества в 
България. Той се обърна към гостите с благодарност 
за присъствието им, с което почитат паметта на бор-
ците на националните идеали. Приветствено слово 
произнесе и Стефан Колев, председател на тракийско-
то дружество „Странджа“. Медиите в Бургас широко 
отразиха концерта и го нарекоха „урок по родолюбие“.

ОВ
Честването на 

175-ата годишни-
на от рождението 
на Капитан Петко 
войвода в Крумов-
град се състоя пред 
паметника на Ка-
питанина в родоп-
ския град – един от 
най-внушителните 
негови паметници. 
Имаше слова и пес-
ни за легендарния 
герой на Тракия и 
Родопите.

ИВ ОВ
Пред барелефа-паметник на Петко войвода в 

Ивайловград се събраха тракийци от дружество „ ни 
Попов“ и граждани – родолюбиви патриоти и подне-
соха цвета на Войводата.

О И
Вече цяла България знае – на 1  декември 01  г. Капитан 

Петко войвода влезе в „Алеята на бележитите българи“ в Бори-
совата градина. Президентът Румен Радев, кметът на Столична 
община орданка андъкова и председателят на Съюза на тра-
кийските дружества в България Красимир Премянов преряза-
ха лентата на новооткрития паметник на Войводата, който е в 
съседство с бюстовете на евски, Ботев и Раковски. Всъщност 
това беше кулминацията на националното честване на 175-ата 
годишнина на легендарния войвода и революционер. а него 
разказахме в предишния брой, но камерите ни са запечатали 
още други интересни моменти от този исторически ден.

сий Хилендарски, оан Божиков – VII клас при О  „ юбен 
Каравелов“ – Хасково. Гроздан Грозев – от село Книжовник.  
Отличените бяха наградени с плакета „Капитан Петко вой-
вода“, книга – разработка на РИМ – Хасково за делото на 
Капитан Петко, календари, сборник „Тракия“ – том девети.

В залата се проведе и представяне на новия сборник  том  
девети „Тракия“, издание на Тракийския научен институт – 
филиал Хасково, с участието на д-р Елена Алекова и Стоян 
Райчевски. След това участниците  поднесоха цветя и венци 
пред паметника на Войводата в Хасково.

Денят 1  декември завърши в празничен концерт посве-
тен на 175 годишнината от рождението на Капитан Петко 
войвода и за коледните и новогодишни празници за граж-
даните на Хасково. В концертната програма участваха фол-
клорната група „Тракийска дъга“ с ръководител Нели Де-
мирева, детският танцов състав „Пъстрица“ с ръководите  
Иван Иванов, представителният ансамбъл за народни песни  

и танци „Китна Тракия“ с главен художествен ръководител 
Руско Русев, диригент на хора е Тонка Колева, хореограф на

ансамбъла е Иван Иванов, а ръководител на оркестъра 
–  Стамен Костадинов. На концерта присъства и Радослава 
Кафеджийска вицеконсул на България в град Одрин, която  
поднесе приветствие към присъстващите на концерта.

Поздравителни адреси се получиха от кмета на Община 
Хасково Станислав Дечев и от областния управител д-р Сте-
фка дравкова.

На тържествения концерт бе награден директорът на теа-
тър „Иван Димов“ – Хасково Стелиян Николов с юбилейния 
медал „175 години Капитан Петко войвода“ за неговата ви-
сокопатриотична дейност.
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Продължава от 1-а стр.

Както по времето на Стамбо-
лов се арестуват русофили. Води се 
битка чрез православната църква и 
последните изяви на истанбулския 
патриарх, както и признаването на 
украинската православна църква от 
страна на гръцката са проявление 
именно на сблъсъка на геополитиче-
ски интереси.

В тези условия, заради вкарване-
то на Северна Македония и Албания 
като част от балканските държави 
във военен блок, като част от геопо-
литическата битка им бе обещано, че 
ще станат членове на ЕС. И те, а и 
нашите политици повярваха в това. 
Всъщност пълен наивитет беше да 
се смята, че ще има ново разширява-
не след Брекзит и след като започна 
разпадът на договорености от рода 
на споразумението за свободна тър-
говия между СА  и ЕС, а между 
СА  и ЕС започна икономическа 
война. Германия не се подчини на 
нареждането на СА  за Северен 
поток , а СА  от своя страна за-
почнаха поредица от атаки, удрящи 

най-големите германски компании. 
В тази ситуация политиците у нас се 
подчиниха на геополитическия на-
тиск да дадат зелена светлина на ма-
кедонците за влизане в ЕС, да почнат 
да купуват оръжие и възстановяват 
армията, свързано с новата геополи-
тическа битка. Всичко това се оказа 
обаче напразно и не доведе до подо-
бряване, а до влошаване на нещата.

Пожелателно, но нереалистично 
бе мисленето и у нас, и сред някои 
европейски кръгове, очакването за 
интеграцията на ападните Балкани 
във време, когато новата геополити-
ческа и геоикономическа ситуация 
и разпадът на системните партии 
във водещите западни страни правят 
това невъзможно. Всъщност проце-
сът на разширяване на ЕС завърши и 
петата икономика в света – Велико-
британия демонстрира, че няма нуж-
да от него. Турция вече няма илюзии 
за това и се занимава главно с шан-
таж, за да измъкне повече пари от 
ЕС, а украинците вече бяха прецака-
ни с надеждите им за влизане в него 
преди македонците. На украинците 
Майдана не им помогна за това, нито 

на македонците – преименуването 
в Северна Македония. В самия ЕС 
с напускането на Великобритания 
имаме ново разположение на силите. 

ранция по принцип винаги е била 
скептична към разширяването на 
изток, от което печели главно Гер-
мания. Сега, когато Великобритания 
си отива, тя показва ясно това, макар 
и маскирайки го с тезата, че първо 
трябва да се направят реформи, ста-
билизиращи ЕС. Новото разположе-
ние на силите на Германия с криза-
та на системните партии там води 
до парализа на нейните предходни 
амбиции за разширяване на Изток. 
Холандия и Дания също не гледат с 
възторг на Балканите, а вътре в тях 
големи политически сили демонс-
трират тревога от емиграцията и ид-
ването на престъпност от Балканите.

Разделението между бедни и бо-
гати региони в ЕС и държавите в 
него са предпоставка за разпад, а не 
за обединение. Разделението между 
Северната и Южна част на Велико-
британия бе предпоставка за Бре-
кзит. Икономическото разделение 
между Словения, най-богатият реги-

он в Югославия, и Македония, която 
бе няколко пъти по-бедна бе един 
от факторите за разпад. Отделянето 
обикновено започва от богатите ре-
гиони, които не искат да делят богат-
ството с по-бедните, а ако може да 
измъкнат ресурси от тях. В момента 
Каталуния, най-богатата част от Ис-
пания води битка за отделянето си от 
нея. Кой не иска Северна Македония 
и Албания – това са някогашните бо-
гати колониални империи ранция, 
Дания, Холандия.

Половината балкански държа-
ви са в ЕС, другата половина не са. 
Такива като нас, които са членове 
на ЕС в нарастваща степен са не-
глежирани за повече интеграция в 

енген и еврозоната, независимо че 
формално са изпълнили нужните из-
исквания за това. Богатите държави 
като Холандия, Дания, ранция не 
ни искат. ранция си гледа интереса 
и заедно с други като нея прокарва 
еврозакони, които биха били ката-
строфални за един от най-големите 
отрасли на българската икономия 
– транспорта. Богатите части на 
ЕС вече нямат нужда от по-бедните 

след като изсмукаха голямата част от 
техните ресурси. Отказът на ЕС да 
почне преговори вече намери израз 
в политическата дестабилизация и 
предсрочни избори в Северна Маке-
дония, които ще променят политиче-
ския пейзаж там. Кризата ще засилва 
и македонисткия национализъм.

 нас непрофесионализмът и 
примерното изпълнение на указани-
ята на „големите началници“ доведе 
на практика не до подобряване, а до 
влошаване на отношенията ни с Ма-
кедония. а разлика от Гърция у нас 
договорът с Македония бе направен 
толкова некадърно, че сега македон-
ците гледат много повече със страх и 
като на врагове на българите в срав-
нение с времето преди това. А уж до-
говорът беше за засилване на нашето 
приятелство. Получи се обратното, 
засили се неприятелството. Спо-
ред проучване на изследователския 
център „Евротинк“ в Северна Маке-
дония броят на хората, посочващи 
България като „враждебна“ страна 
през миналата година е бил 0.5 , а 
след като сключихме споразумението 
за приятелство делът им е скочил на 

.1 . Гърците сключиха договор 
с Македония, с който бяха удовлет-
ворени всичките им искания и про-
мени в отношението към тях няма. 
България сключи договор, в който 
липсват исканията ни за признаване 
на истината за българската история, 
а след това политиците ни почнаха 
да правят изявления с такива иска-
ния, и резултатът е рязко скачане на 
враждебността към нас. Все повече 
македонци ни смятат за врагове, а 
перспективите те да видят ЕС в усло-
вия на криза и разпад на системните 
партии във все повече страни в него 
се минимизират. Това поставя нача-
лото на нов етап на балканизация, на 
нови прокси войни и намеса отвън в 
засилващата се мултиполярна битка. 
Албания досега пазеше поведение, 
но загубата на перспектива за ЕС с 
голяма вероятност може да завърне 
амбицията й за Велика Албания, в 
която негласно може да се включи и 
Турция, която ще се надява да спече-
ли от това. Вече се говори за нов етап 
на противопоставяне и битка в Косо-
во, Сърбия, Северна Македония, а и 
на други места.

В момента имаме съвпадение на 
две геополитически драми – новата 
студена война и краят на разширя-
ването на ЕС. Това води и ще води 
до засилването на амбициите на 
Албания за национално обединение 
на всички албанци, до нарастващ 
стремеж на босненските сърби да 
се присъединят към Сърбия, на ал-
банците от Северна Македония да 
се присъединят към Албания. Този 
процес може да бъде насилствен в 
контекста на нарастващите битки 
между великите сили, които така 
ще воюват с чужди ръце. Деглоба-
лизацията, забавянето на световна-
та икономика, очакваната нова гло-
бална криза, войната за енергийни, 
човешки, производствени, инте-
лектуални ресурси, възобновената 
надпревара във въоръжаването и 
новите сфери на битки, каквито са 
киберпространството и космоса, са 
индикатор за процесите, типични 
за предходните три балканизации 
от XIX век насам. А битката за гло-
бална хегемония тепърва ще се раз-
гръща. От тук с голяма вероятност 
да последва и екстремен стадий на 
Балканизация .0.  Кл   ма
Чл. кор. про . д н Васил Проданов 

е изтъкнат учен, университетски 
преподавател и директор на 
ракийския научен инститет 

ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÈ À ÍÎÂÈ 
ÂÎÉÍÈ ÍÀ ÁÀËÊÀÍÈÒÅ

МИМИ МИХАЙЛОВА 

Българската история трябва да се учи от 
литературата. Така е.

И както помним Април 1876 г. от „Под 
игото“ на Иван Вазов и „Цената на златото“ 
от Генчо Стоев, така до по-късните събития, 
до съдбата на българските бежанци можем 
да се докоснем чрез книгата „Кървав пе-
лин“ на Иван Енчев.

„Кървав пелин“ излиза от печат за първи 
път през 1988 г. като самостоятелна повест, 
по-късно писателят продължава повество-
ванието и творбата става роман (УИ „Кли-
мент Охридски“, 2008 г.), т.е. творбата има 
сходна съдба с романа „Цената на златото“ 
на Генчо Стоев, роман, положил началото 
на една поредица. И това е логически обос-
новано, защото не може къс от история-
та да се затвори между две корици. Всяка 
стъпка води след себе си друга. 

Съвсем съзнателно, говорейки за твор-
бата на Иван Енчев, споменавам „Цената 
на златото“ на Генчо Стоев. Двете произ-
ведения са сходни като поетически изказ, 
като авторово осмисляне и пресътворяване 
на историческия факт. Стремежът на бъл-
гарския дух към свободата в повествова-
нието на Генчо Стоев намира своето худо-
жествено продължение в романа на Иван 
Енчев. Но думата ми е за „Кървав пелин“.

На национално равнище някак незабеля-
зана и недооценена остава тази книга, каква-
то е и трагедията на българите от Беломорска 
Тракия, описана в нея. Вярно е, историческа-
та ни памет е преситена от кървави събития 
в края на османското робство, но не бива да 
се забравя съдбата на бежанците, платили 
цената на българското единение.

Българският народ е търпелив, българ-
ският корен е държелив – две качества така 

необходими преди да 
избухне протестът, 
преди да се вдигне 
бунтът, борбата за от-
стояване на личността 
и народността. Книга-
та „Кървав пелин“ на 
Иван Енчев зачеква 
част от нашето исто-
рическо битие, за кое-
то досега сме слушали 
малко разкази, възбу-
дили любопитството 
ни като спрян шепот. 
И ето тази историче-
ска книга ни предста-
вя събития, видени 
и чути с душата, дообогатени от поетично 
вдъхновение. Проявяват се двете противос-
тоящи страни, на насилниците и на обез-
правените, и взаимоотношенията между тях 
извират и хукват като река, която шуми и 
се извива, поспира и се отприщва кървава 
и пенлива в коритото на жестокост и фана-
тизъм. Редят се като броенични зърна епи-
зоди на издевателства и зверства, познати 
от петвековното ни робство, епизоди, които 
биха могли да се взаимозаменят, но повест-
вователната нишка в своя ход е повлякла 
зърната и ги е подредила, както би било 
най-вярно. Движението е механично – път 
през мъчението, мъченичество за свобода-
та. И не тук е силата на Иван Енчев, а в 
действеността на неговия език. Той е богат, 
обагрен, поетичен, пищен като празнична 
дреха, пазена за сватба и хоро, чист като 
моминска риза, динамичен със своите пов-
торения, които тръгват като концентрични 
кръгове, за да се увличат и повтарят един 
друг. Песента на петела трябва да се затво-

ри в чувал, но песента не може да се 
крие и зароби. Тя избликва в тракий-
ска ръченица, която свири на кавал 
полуделият Кольо, преминава в пе-

сента на чучулигите, вдълба-
ни в дървото на прозореца 
на Яна. Цялата история на 
тази повест е като песен-из-
повед на българската душа. 
От пъстрата цветна градина 
на българите Иван Енчев е 
избрал пелина – горчив и 
ароматен – да бъде пробен 
камък за неговите герои. 
Усеща ли се пелиновият 
вкус, реагира ли се на него, 
значи човекът е жив. Срав-
ненията са богати, не допъл-
нени просто с една дума, а 
определени с цели изрази, и 
тежат като „топуз на камба-
на“. Изразявани с първични 
чувства и усещания, те са 
психологически обосновани: 

„И една радостна надежда, че се е спасил, 
се прокрадваше в сърцето му (на Андрей, 
б.м.) като тъничка струйка водица изпод зи-
мен лед, близнат от беломорския вятър“. 

Злото се представя във всички свои 
разновидности: нощ с остри писъци, не 
слънцето радва земята и хората, а луната 
осветява пустотата и ножовете на нейната 
светлина блестят като „остри пламъци“, дър-
ветата не дават плодове, те дават своите 
клони за изкупуване на осквернена чест. 
Явяват се двата полюса: на луната – дъното 
на небето, осветила целия ужас на хиляди 
съдби, и на водата в кладенците, която бли-
же сърцето на земята и пречиства душите 
на жертвите, подирили в нея спасението си.

Нужна ни е тази книга, която ни обога-
тява душевно, изостря нашата историческа 
чувствителност и със своя пелинов дъх и 
вкус пренася мерилото за човечност и родо-
любие от онези времена, останали далечни 
като в приказките, в днешното, за да бъде 
по-добро.

ПЕЛИНОВИ Т ОРЕН 
НА ПА ЕТТА



                            

                            

неговите рани.
Петко Киряков един-

ствено като хайдутин 
е запазил разменени с 
турците хайдушки пис-
ма, преди Освобожде-
нието на България. 

И каква самоирония 
на съдбата  Каква кре-

щяща несправедливост носи фактът, че 
Петко Киряков е единственият хайдутин 
доживял свободата, на когото не е дадена 
поборническа пенсия.

Като по някакъв неписан закон, още 
достойни хора в нашата история са били 
лишени от това, което по право им се по-
лага. Нима ще подминем Венета Ботева, 
на която е отказана пенсия, сякаш вели-
кият Ботев се е сражавал единствено за 
себе си.

Но точно тези факти доказват чисти-
те помисли на борците – те просто са се 
борили за идеали, а не за облаги. Дори 
и най-малкото, което им се полага за да 
осигурят битуването си.

а сетен път можем да се уверим в 
уникалността на личността на капитана 
- чист до дъното на душата си, без при-
вилегии за разлика от други поборници, 
били те истински, или фалшиви.

Ако някои, които са гледали филма за 
Капитан Петко войвода и след това са 
ставали свидетели на всенародната лю-
бов, може би са оставали с впечатление, 
че сценаристът Н. Хайтов е много щаст-
лив човек, че всички го носят на ръце. 

ви, това е голяма грешка. Колкото по-
хубаво и въздействащо е едно произве-
дение на голям писател, толкова повече 
расте завистта им към него от колеги, от 
уж приятели и „доброжелатели“. Освен 
многобройните срещи с почитатели на 
филма за Капитана, Хайтов имаше срещи 
и с филмовата критика, на която трябва-
ше да разяснява, да обяснява и да защи-
тава своя сценарий. И в повечето случаи 
тези срещи никак не бяха радост за него.

Главното, което той обясняваше беше 
това, което доразкрива още повече ка-
чествата на героя му. Ето едно от негови-
те тези

„ илмът за Капитан Петко войвода се 
отнася за тези, които се чувстват българи 
на първо място, но той е и за тези, които 
не се чувстват достатъчно българи“.

С това свое обяснение и констатация 
авторът Хайтов издига високо личността 
на героя си. Този, който е готов да изтър-
пи всичко в името на родината си и са 
стотици писмата, които Хайтов получи, 
и в които пишещите му изказваха благо-
дарност, че след този филм, те наистина 
са изпитали чувството за горда българска 
принадлежност.

Но има и писма от този род, че макар и 
лично да не са срещали Хайтов, гледайки 
филма, тези българи смятат, че са много 
общите качества между писател и герой 
т.е. между Хайтов и Петко войвода.

Народът ни обаче е дарен не само с 
чувството на признателност към хуба-
вото, народностното, българското. Той, 
българският народ, умее да дава своята 
защита на твореца, който го е възхитил. 
Творецът, който не получава заслужена 
оценка от критиката, нещо повече – вмес-
то похвала, получава отрицание.

И тогава искам да запитам доморасли-
те ни „демократи“ защо обичат да отпра-
вят остри критики към българското мно-
зинство, че не е борбено, че е търпеливо 
до леност, че чака всичко наготово.

Не, „уважаеми“ отрицатели. Това е 

груба лъжа. Просто българите, тези кои-
то оценяват твореца, създал ненапудрен 
и лъжлив борец за правда, го обикват, 
защото е правдив, истински и самоотвер-
жен защитник на въжделенията им. 

Тогава българите застават и зад автора 
и зад героя и дават своята защита с дос-
тойнство и с борбеност.

Бяха десетки писмата, написани до 
БНТелевизия с  изказана възхита от об-
раза на капитана и от майсторството на 
сценариста Хайтов.

Освен, че се показва борбен народът 
ни, той се оказва и действен, убеден в 
това, което прави и в защитата на голяма-
та истина, голямата правда. Ах, тази пра-
вда, която не винаги идва навреме. Дори 
не успява да възнагради героя си.

Но той, Петко капитан, напуска този 
свят с една усмивка на лицето си, защото 
въпреки всичко се усеща победител.

Такива са големите личности – борци. 
бедени в своята правота, те са защитили 

достойно правдата, облекли са й нов ко-
жух и вярват, че в бъдещето ще имат свои 
последователи.

„Петко льо, капитанине“
„Петко льо, командирине“ извади бай-

рака си, скрит в Родопите  и го развей от-
ново. Ние, българите и днес имаме нужда 
от тебе. И гората „ситна и зелена“, ще те 
приюти, и сърцата ни – също.

Брой 1  17 януари 2020 г.
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Колкото пъти зачета 
написаното за капитан Пе-
тко Киряков и гледам фил-
ма, по сценарий на Нико-
лай Хайтов и режисьора 
Неделчо Чернев, толкова 
повече се уверявам, че 
битките и полемиките на 
големия писател го добли-
жават до живота и битките 
на безстрашния Петко ка-
питан. Нещо повече, съд-
бите и на двамата борци за 
човешка правда се преливат, събират се 
както притоците на река и потичат буйно, 
за да залеят с устрема си блатната тиши-
на и еснафско спокойствие, което ги зао-
бикаля.

Няма спор, че народът ни научи повече 
за легендарния герой от филма „Капитан 
Петко войвода“ и го обикна със силата и 
всеотдайността, с които обичаше евски.

Истина е, че през 0-те години на мина-
лия век повечето българите бяха опияне-
ни от великия образ на Петко от Мароня. 
Песните „Горице ситна зелена“ и „Петко 
льо, капитанине“ се пееха и от турчетата 
в училищата. Магията на личността на 
Капитана омайваше българските домове 
и то така, че дори бомба да бе избухнала 
в онези мигове и часове, не би могла да 
отклони зрителите от малкия екран.

Но каква бе тази магия, която повсе-
местно властваше в България? Безспорно 
тя се заключваше в качествата на капи-
тан Петко Киряков. А те не са едно и две 
само. И смайват с фактологията, която 
носят.

На първо място  Капитан Петко вой-
вода е пример за човешко и гражданско 
поведение, което не губи способностите 
и сега и няма да я загуби и за в бъдеще.

Капитан Петко войвода е единстве-
ният двоен капитан в нашата история, 
тъй като той е и гарибалдийски капитан 
и руски капитан. Петко войвода е един-
ственият българин, на когото е дадено 
званието капитан с императорска запо-
вед, без той да има военно образование. 
Той е и единственият хайдутин, който ос-
тава жив след като е бил хайдутин цели 
17 години и се е сдобил с  рани. Наис-
тина това е негова голяма „привилегия“, 
като  други лъжепоборници се сдобиват 
с нашивки и придобивки дори повече от 

 ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС
посветен на 175 години от рождението 

на Капитан Петко войвода 

Петър Динчев

  СВЯТО ЗНАМЕ

Де се е чуло, видяло,
в едно царство – два царя?
Във Стамбул султан царува,
в Марония – Петко войвода.

Народна песен

Султанът има кървава държава.
Върти закона остър ятаган.
С наведена глава се оцелява,
а вдигнеш ли очи си вече зян.

Раята трябва всичко да понася.
Безропотно, без право на протест.
Раята е една безлична маса,
която няма име, нито чест.

Ужасно е проточеното време
и страеш е озъбеният ад.
Но българинът няма да приеме
ни ден дори жестокия диктат.

Хайдушки чети, буни и завери
ще пълнят тишината с боен вик.
Покой султанът няма да намери
в държамвата си кървава и миг.

А цялата Родопа е свободна
в широка песен – като Божи дар.
И Петко е великият войвода,
наречен от народа свиден цар.

Защото правда винаги раздава
и гони тиранията навред.
Върви след него неизменна слава,
пред него хуква кървавият гнет.

Трендафил Василев

    БЕЗСМЪРТНА ПЕСЕН
На капитан Петко Войвода
и бойните му другари

Родолюбие и вярност – вашето безсмъртие!
Подвигът ви свети, вписан е в свещено слово.
Как във схватка с поробителя – живи или мъртви – 
и тъй млади, влюбени, венчахте се с олово.

Дом ограбен, поруган, без хляб деца замръкват.
Брат погубен без вина, сестра озлочестена.
Кърви сърцето ви, гори от чест, от мъст, от мъка,
че Родината ни цялата от болка стене.

Между ятагани и срещу зли куршуми
тръгнахте след Войвода – земен и небесен.
За победен бой намира той и път, и думи,
път и думи – вплетени в една безсмъртна песен.

Сергей Комитски

ХАЙДУШКА ОРИС

„Петко льо, капитанине,
Петко льо, командирине,
яла са, Петко, откажи
от сванка пусто хайдутство...“ 

Народна песен

Недей се, войводо, отказва
от пустото твое хайдутство!
Народа и днеска се жалва
за дните живени напусто.

И днеска го грабят велможи,  
и днес го товарят лихвари. 
Свличат му няколко кожи  
алчни, безмилостни твари.

Грабят го чужди и свои,
вземат му хляба измъчен.
Злобно го мачкат копои
в робство да бъде приучен.

Селата му те умъртвиха –
къщи порутени зеят,
дворовете змии нароиха,
църковни камбани не пеят.

Децата му в ред попиляха 
неради в далечна чужбина;
оставили бащина стряха,
да скитат без род и родина...

Смазан е вече народа
под туй мъчително бреме.
Тебе се нада, войводо,  
и на хайдушкото племе.

Пушка да хванеш „за роду“,
чета да водиш с юнаци.
С тебе да тръгнем, войводо,
и да развеем байраци! 

Христина Борисова

   КАТО ПЕСЕН

Песен е. Мъжка.
А след мъката се върви
като по било озъбено.
Времето още кърви.
Семето пада в пепелище
и не пониква трева,
а в пръстта разорана
синор няма,
златен кичур коса –
жар – разгоряла се слама.
Петко льо, капитанине,
тътен да падне диво, 
да измете пепелищата
и нека да им прости,
а свобода да покълне
край синора...
Песента още звучи.

ПЕТКО ЛЬО, КАПИТАНИНЕ, 
РАЗВЕЙ БАЙРАКА СИ ОТНОВО...



ПЕТКО МАНГАЧЕВ

Всяко проучва-
не, посветено на 
дадена историческа 
личност и което има 
претенциите да бъде 
компетентно по съ-
държащото се в него 
послание, трябва да 
се опре поне на два 
стабилни източни-
ка. От едната страна 
това е съхраненото в 
народната памет. Тя 
отдавна е доказала, 
че е  много по-издръжлива във вре-
мето от архивите. От другата стра-
на са безспорните исторически фа-
кти. Опрял се на тези два солидни 
стълба на познанието пред изследо-
вателя се откриват възможности, с  
чиято помощ могат да се осветлят 
от съвсем друг ъгъл, твърде много 
детайли от близката и далечната 
история. И преди всичко – опреде-
лящата роля на отделната личност в 
станалите събития. Героите от ми-
налото са недосегаеми. Те са защи-
тени от крепостните порти на вре-
мето. Това се отнася в пълна степен 
за историческото наследство на 
всеки народ по света. Да вземем за 
пример епоса на британците. И по-
конкретно времето, когато през XII 
век надълго и нашироко с упование 
се изговаряло името на митичния 
герой Робин Худ. Още тогава, през 
ранното английско Средновековие, 
никой никога не бил в състояние да 
каже дали такъв човек е съществу-
вал в реално време. Достоверна ин-
формация липсва. Но, често мечти-
те обрастват така плътно в душите 
на хората, че те съвсем естествено 
стават за тях свършен факт. Тък-
мо поради тази причина подобна 
харизматична личност останала 
трайно в народните предания на 
острова. Самият живот изисквал да 
има все пак някой, който да възсъ-
здава справедливост. Робин Худ не 
само ограбвал богатите. С това се 
занимават разбойниците. Неговото 
благородство и чувство за спра-
ведливост имали други измерения. 
Придобитото имане той го разда-
вал на бедните. Това било напълно 
достатъчно основание сказанието 
за Робин Худ да надживее векове-
те и поколенията. а да стигне и до 
наши дни. 

Такава е щастивата съдба на ми-
товете и легендите. Казват че, те 
се намират по средата между исто-
рията и поезията. Сигурно е така. 
Да  не забравяме, че онова, което е 
бърз процес за историята, то за чо-
века той е много дълъг. Мярката е 
добре известна  един единствен не-
гов живот.  Но, какво е бъдещето на 
действителните събития, които са 
оставили трайна следа в българска-
та история е въпрос, върху който си 
заслужава усилието да спрем вни-
манието си на страниците по-до-
лу. Още повече когато следващото  
повествувание до самия му край, 
ще се опира изключително на дей-
ствителни дати и факти, които имат 
пряко отношение към Капитан Пе-
тко войвода. И за да не бъдем го-
лословни ще посочим, че тяхната 
реалност е намерила достатъчно 
много място в стотиците доку-
менти както в българските, така и 
в османските, гръцките и руските 
архивни масиви. 

Събитията и съпътстващите 

ги процеси, 
ставащи по 
нашите земи 
по времето на 
Петко войвода 
през втората 
половина на 
XIX век, са 
оставили своя 
отпечатък вър-
ху формира-
нето на него-
вата личност, 
светоусещане, 
начин на ми-

слене и почерка му на поведение. 
Но, следва ли да разглеждаме всяка 
част от неговата биография само в 
тогавашия  исторически контекст? 
Трябва ли, застанали от дистанци-
ята на времето, да оставим праха 
на забравата да покрие неговите 
ярки дела и да не направим пара-
лел между тях и съвременните ни 
мерки за стойностно поведение? 
Петко войвода не е бил само лич-
ност, застинала в своята епоха. Тя 
ни е необходима и през нашия ХХI  
век. Неговото богато обществено-
политическо наследство трябва да 
бъде постоянно изследвано  а на-
чинът на живот, който е водил, да 
бъде съхранен за пример. ащото 
смислът на всичко онова, което той 
направил, е било в името на народ, 
който на всяка цена е трябвало да 
бъде защитен.

На  май 1 1 г. – Гергьовден 
– Петко войвода излиза за първи 
път с дружина за борба против по-
робителя. И оттогава е защищавал 
самоотвержено и вяра, и отечес-
твена земя. Правел го е наистина 
с мащабен размах. Когато съеди-
ним на картата крайните точки на 
периметъра на неговите военно-
политически действия през след-
ващите шестнайсет години, т.е. 
до Руско-турската освободителна 
война, ще се получи една наистина 
впечатляваща панорама  на север – 
до крайните поли на Родопите дето 
се губят в Пловдивско-Пазарджиш-
ката плодородна равнина  на изток 
-до долното течение на р.Марица  
на юг – Беломорска Тракия  на за-
пад – долината на р.Места що от-
деля Родопите от могъщата гръд на 
Рила.С други думи казано погле-
днато от птичи поглед, под крилата 
се е ширила територия, равняваща 
се приблизително на половината от 
Южна България. И в която в про-
дължение на всичките тези години 
капитан Петко войвода е бил без-
компромисен защитник на всичко, 
което се е ползвало от българската 
реч. Послужихме си с географията. 
Има моменти когато тя играе опре-
делено политическа роля.

Едва ли има някаква потребност 
специално да се отбелязва, че всич-
ко онова  което Петко войвода е на-
правил, е оставило дълбоки следи 
и в историята, и в народната памет.  
Неговите постъпки по отношение 
на степента на тяхното въздействие 
върху онеправданите го възправят 
пред нас в целия му ръст на вое-
вода от друго измерение. Нека да 
вземем за пример една от неговите 
най-прочути прояви. Тя е осъщест-
вена над железопътната станция 
в Дедеагач. Поводът е бил съвсем 
конкретен. Това са многобройните 
оплаквания на работниците, наети 
в построяването на железопътна-
та лиия ере-Дедеагач. И които в 

по-голямата си част били българи. 
Основните им протести и тегоби 
имали един единствен адрес  на-
чалникът на изграждането на тази 
жп отсечка германеца Хумберт. 
Той се отнасял крайно унизител-
но и несправедливо към всички 
тях  постоянен психически тор-
моз  словесен водопад от ругатни 
и псувни  принуждаване със за-
плахи да се работи в празнични и 
неделни дни  при заплащането на 
труда им чужденецът извършвал 
една от друга по-нагли финансови 
спекулации, като винаги удържал 
под формата на несъществуващи 
глоби, суми от скромните работни-
чески надници. Държал се със за-
висимите от него хорица буквално 
като с роби.  Цялата тази тирания 
станала известна на капитан Петко 
войвода. Дълбоко възмутен той без 
колебание взел своето окончателно 
решение. Приличало на вердикт на 
военен трибунал  „Този човек, ос-
вен че постоянно зле се обръщаше 
с работниците–българи – споделил 
той с приятеля си Ст. ишков – но 
и всякога се подигравал с българ-
щината, наричал ме кокошкар и 
много други подобни думи. Мене 
ме страшно изяде на тоя надменен 
немец и исках да му дам да разбере 
какви са българите и кои са кокош-
карите“. Такива думи може да из-
рече само личност, в която винаги 
е трептяла, здрава като  стомана, 
струната на правдата. 

Така един ден, било някъде по 
обяд на  юни 1 7  г., Петко вой-
вода обкръжил с дружината си Де-
деагачката жп станция. Влезнал в 
Хумбертовата канцелария все едно 
че прекрачва прага на къщата си. 
Без никакво насилие и с тон не до-
пускащ възражения поискал ключа 
от касата на побелялия от страх  
специалист по кражбите и жп лни-
ите. И взел оттам всичките налич-
ни 50 златни турски лири. Обявил 
на треперещия началник, който 
приличал на човек стоял няколко 
часа под леда, че част от сумата 
представлява глобата заради не-
човешкото му отношение към ра-
ботниците. А с другата, по-голяма 
част от останалите пари, капитан 
Петко войвода възстановил както 
всички неизплатени надници, така 
и удържаните неправомерно суми 
от работниците. Преди да излезне 
от въпросната канцелария войво-
дата поискал от Хумберт да даде 
обещание никога вече да не се от-
нася така жестоко с работниците. В 
интерес на истината, като се бази-
раме на архивните източници, не-
меца действително спазил до край 
поетия от него ангажимент.

В личния архив на капитан Пе-
тко войвода се пазят множество 
писма от най-различни селища ад-
ресирани до него. Съдържанието 
им едва ли се нуждае от някакъв 
коментар. ащото в техните редо-
ве е събрано и казано от все сърце 
всичко  „10-ий февруарий 1 7  г. 
Ний, отдоле подписаните ти дава-
ме това благотворително писму на 
негово високо благородию г.Петка 
Киряков заедно с дружината му. а-
щото ненадейно като нападнаха на 
нас бесните и кръвопийци турци 
за да ни секат и нази и децата ни 
и да изгорят селото ни, нас най-бе-
дните ти ни избави някак. Ти, като 
пристигна в същото време отгоре 
написаното, ти прочутий герой. 

Като бедни няма с какво да му пла-
тим и да му благодарим, даваме му 
настоящето благодарително писму 
за спомен да се споменува вечно в 
историята“. Ето още няколко реда 
от едно друго писмо  „Настояще 
благодарствено списание говорим 
що долуподписающиеся жители 
из Дервентское окружие, селение 
Дервент и околоността его м  вси 
православни християни исповеду-
вами что наший брат православен 
християнин похвалний и прочутий 
предстоятел Господа Петку Ки-
ряков биде в селение Дувантар от 
долгое время трудился да избави 
наше селение и околности ему от 
нападение и разорение варварско-
му“. Така над своите изтерзани 
сънародници Петко войвода въз-
дигнал небесния свод на надеж-
дата за по-честити дни. ад тези 
редове обаче стои и още нещо. То 
е многократно по-значимо. И да-
лече не само за това, че там има 
така вълнуващо дълбока и искрена 
благодарност за оказана защита. А 
защото няма дори и една дума за 
отмъщение. Нито една  дума Това 
е в състояние да направи само един 
велик народ като българския.  

а добро или за лошо, това все 
още не е края на нашия разказ. 
След Освобождението уважение-
то към  Петко войвода нито за миг 
не спаднало. Тъкмо напротив  По-
крилият се със слава по време на 
сраженията в тила на османските 
войски през Руско-турската вой-
на войвода бил поканен не от кой 
и да е, а лично от генерал Михаил 
Скобелев да му гостува в Русия. 
Там българският герой бил приет 
на лична аудиенция от император 
Александър II и заедно с връчва-
нето на Георгиевския кръст за хра-
брост и произвеждането му в чин 
капитан от руската армия, му по-
дарил имение от 1 0 000 декара в 
Киевска губерния. а сравнение ще 
посочим, че тази площ се равнява 
едно към едно на днешната тери-
тория на европейска държава като  
Княжество ихтенщайн. Петко 
войвода обаче не се задържал дъл-
го време там. Носталгията силно 
го теглела към България. аселил 
се във Варна и се оженил повтор-
но. Животът му започвал като че 
ли да тече в нормалното си русло. 

анизали се изпълнени със спокой-
ствие радостни дни. Но, това не 
било за дълго. Съдбата за сетен път 
се намесила и решила съвсем дру-
го. Случило се нещо, което българ-
ският Робин Худ дори и на сън не 
би могъл да допусне. Макар че, ако 
трябва да сме конкретни, по наши-
те балкански географски ширини 
всичко може да се очаква. България 
точно по това време имала странна 
държавна форма, изразяваща се в 
народовластие умъртвено от мно-
зинството в парламента и разки-
сната в политическа саламура въз-
можно най-простовата демагогия. 
През 1 1 г. обаче върху Капитан 
Петко войвода, подобно като в кла-
сическа трагедия,  паднал изненад-
ващо гръм. Не идвал от небесата 
господни. Бил злорадо оклеветен. 

амислял организиране на атентат 
срещу върховния жрец на новата 
политическа църква министър-
председателя Стефан Стамболов. 
Така войводата изневиделица по-
паднал в заплетените възли на жи-
тейските несгоди. Синът от първия 

му брак, който семейството приело 
охотно и устроило във Варна, бил 
екстрадиран от България. А всички 
имоти, купени с парите на баща му, 
били конфискувани. а съжаление 
има ситуации при които децата 
напълно незаслужено понасят жи-
лото от обвинения срещу родите-
лите им... А при проведения обиск 
в дома на капитан Петко войвода 
лично градоначалникът откраднал 
спестяванията му. Те възлизали на 
110 акции с номинална стойност 

 000 златни лева и други ценни 
книжа за още около 1  000 златни 
лева, придобити от продажбата на 
руското му имение. Така човекът, 
който приживе станал категория 
за гражданска съвест и се ползвал 
с невъобразим и невиждан кредит 
от народно доверие, бил ограбен по 
най-брутален начин. От един нагъл 
овластен разбойник, чийто пейзаж 
би трябвало да бъдат единствено 
затворническите решетки. 

Името на този жалък крадец 
много отдавна е забравено. Докато 
благородните дела на капитан Пе-
тко войвода ще се помнят докато 
свят светува. В България памет-
ниците въздигнати в негова чест 
са точно . А броят на народните 
песни – това несметно безимен-
но богатство което е притежание 
на всички и на никой – в които 
се споменува името му е трудно 
да бъдат изброени. По света не-
гови паметници има в центъра на 
Рим (Италия) –редом до този на 
Гарибалди, в Демир Хисар (Гър-
ция), Киев ( крайна) и в Чикаго 
(СА ). На името на бележития 
българин е именуван връхПетко 
войвода (  V  ) на 
остров ивингстън,Антарктида. 
Извън възможностите е да бъдат 
посочени всички български градо-
ве и села в които има улици, носе-
щи името на тази прославена лич-
ност. Две училища – във Варна и 
в Димитровград – носят с гордост 
неговото име.

Обич към отечество и народ са в 
състояние да не признават само оне-
зи люде, у които не е останал и грам 
от богатството на националната ни 
памет. найно е, че патриотизмът се 
състои в това да не мълчиш когато 
в страната ти се ширят безчестие и 
арогантност. Капитан Петко войво-
да още преди около век и половина 
е показал какво трябва да се прави 
при подобни ситуации. Бил е колко-
то идеалист, толкова и прагматик. 
Имал е ясна визия за високите си 
общочовешки идеали, които прила-
гал и защищавал успешно в живота. 

топическа мечта и здрав смисъл 
 може би именно това петковой-

водово съчетание на качества сега 
ни е необходимо повече от всичко 
друго. а съжаление в наши дни не-
глижирането на закона и моралната 
разруха ерозираха обществото ни. 
Но най-страшното е, че ни  отнеха 
упованието да бъдем закриляни от 
талантливи и умни хора. Всичко 
споделено в предишните страници 
е скромен опит да бъде разкрито 
нещо колкото обикновено, толкова 
и показателно, когато става дума за 
извоюване на народни правдини. 
Всяка победа, свързана с тяхното 
устояване, винаги е бележила трай-
на следа в историческата памет на 
всяка нация, превръщайки митове-
те в действителност, а истинските 
събития – в легенди.
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ПЕТКО ВОЙВОДА – ГЕРОИЗЪМ ПРЕВЪРНАЛ СЕ В ЛЕГЕНДА



на тракийската организация  ра-
симир  Премянов  председател на 

ъ за на тракийските дру ества в 
ългария, раснодар еломорски  

заместник-председател на ентрал-
ното ръководств на ъ за и пред-
седател на о ийското тракийско 
дру ество, д-р Ваня тоянова - на-
учен секретар на И, потомци на 
тракийски бе анци.

а  януари  т. г. се 
навършиха   години 
от ро дението на ристо 

отев (  декември 
нов стил -  януари ). 
Поет, публицист, револ -
ционер, той оставя трай-
на следа в българската 
национална памет както 
с творчеството си, така и с 
револ ционното си дело. 
Животът и делото на о-
тев са вдъхновявали тра-
кийци в борбите им за на-
ционално освобо дение. 

ехните потомци, обеди-
нени в ъ з на тракийските дру е-
ства в ългария, се поклониха пред 
делото на поета-револ ционер в 
цялата страна. Пред паметника на 

отев в орисовата градина в гр. 
о ия, се събраха много гра дани, 

политици, общественици. ветя 
пред паметника на поета револ -
ционер в орисовата градина в сто-
лицата поло иха     представители 

та започнаха с камбанен звън и 
благодарствен молебен в черквата 

„Св. Неделя“ 
и продължи-
ха с литийно 
шествие до 
п а м е т н и ц и -
те на генерал 
Гурко, цар 
Освободител 
и Българския 
опълченец.

Т ъ р ж е -
ствата бяха 
организирани 
от Столична-
та община, 
Софийскат а 

митрополия, фондация „Герои-
те на България“, Сдружението на 
приятелите на Русия „Александър 
Невски“. На честването присъст-
ваха орданка андъкова-кмет на 
София, Дончо Барбалов, зам-кмет, 
проф. Ваня Добрева, заместник-
председател на Сдружението на 
приятелите на Русия „Александър 
Невски“, Красимир Премянов, 
председател на Съюза на тра-
кийските дружества в България, 
депутати, представители на по-
литически партии и признателни 
граждани. 

Венци от името на президен-
та Румен Радев, кмета на София 

орданка андъкова, дипломати и 
граждани бяха поднесени пред Па-
метника на българския опълченец.

Представителите на СТДБ пред-
седателят Красимир Премянов и 
Краснодар Беломорски – зам-пред-
седател на Централното ръковод-
ство и председател на дружество 
„Тракия“ в столицата, заедно с 
представители на Тракийския на-
учен институт участваха в благо-
дарствения молебен и в литийното 
шествие. От името на тракийци те 
положиха венци и цветя пред па-
метниците на генерал Гурко, Цар 
Освободител и Българския опъл-
ченец.

На  януари, пре-
ди 1  години Со-
фия е освободена 
от турско робство. 
Освобождаването 
на София е от ре-
шаващо значение 
за изхода на Руско-
турската освободи-
телна война. Преди 
1  години в храм 
„Света Неделя“, в 
присъствието на 
генерал Гурко се е 
състояла първата за-
упокойна служба в 
памет на загиналите.

1  години по-късно тържества-
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Централното ръководство на 
Съюза на тракийските дружества в България 
и редакционната колегия на вестник „Тракия“ 

честитят на рождениците:

Честито!ÒÐÀÊÈÉÑÊÀ ÊÎËÅÄÍÀ 
ÂÅ×ÅÐ Â ÏÎÌÎÐÈÅ

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА УЧЕНИЦИ
Национално тракийско сдружение „Завръщане към 

корените“ и „По обратния път на дедите ни“ с подкре-
пата на Съюза на тракийските дружества в България 
и Тракийския научен институт обявява конкурс за есе 
и разказ на тема: „Завръщане към корените“ 2020 (Ро-
довата памет е жива). Конкурсът се посвещава се на 
тракийци и малоазийци, на тракийските и малоазийски-
те бежанци от Беломорска и Одринска Тракия и Мала 
Азия, на дедите ни.

Основннте цели на конкурса са да засили интереса 
на учениците към родовите им корени, да държи жива 
родовата памет и чувството на гордост и достойнство, 
че са наследници на тракийци и малоазийци, наслед-
ници на дедите си; да се активизират младите хора в 
изследването и запазването на родовите корени; да 
представят авторски идеи и интерпретации по темата, 
въз основа на разкази и преразкази от членовете на 
изследвания род и да покажат оригинално мислене.

Участието в конкурса е индивидуално, могат да 
участват ученици от I до ХII клас. Текстът трябва да е 
набран на компютър в обем не повече от пет стандартни 
страници. Желателно е да се изпише името на родителя 
или консултанта, подпомогнал автора при разработва-
нето на проекта. Класирането ще става по-отделно в 
три възрастови групи: 1-ва група: от първи до четвър-
ти клас; 2-ра група: от пети до седми клас; 3-та група: 
от осми до дванадесети клас. При оценката се вземат 
предвид следните критерии: оригиналност,  творчески 
подход, стил и език. Всички участници ще получат гра-
моти и подаръци. На авторите на отличените творби ще 
бъде връчена „Голямата награда“.

Есетата и разказите трябва да се изпратят на елек-
тронен или хартиен носител до 31. III. 2020 г. на един от 
адресите: София 1527, ул. “Кешан“ 3, ап. 18

ТС „Национална инициатива „Завръщане към корени-
те“ и „По обратния път на дедите ни“ Божана Богданова, 
председател или

е-mail: bojana.bogdanova@gmail.com

„Св. Неделя“ На  януари, пре-

ÏÎÊËÎÍ ÏÐÅÄ ÏÎÄÂÈÃÀ 
ÍÀ ÎÑÂÎÁÎÄÈÒÅËÈÒÅ

Игнажден. Празнично 
украсената зала очаква 
своите гости. Те присти-
гат с много настроение, 
с много смях и веселие. 
Вече 20 години  Управи-
телният съвет на тракий-
ското дружество „Одрин-
ска епопея“ в Поморие 
организира тракийска 
коледна вечер. Това, кое-
то я отличаваше от дру-
гите коледни тържества 
бе коледната трапеза 

„По рецептите на 
баба“. Представе-
ни бяха много ста-
ри тракийски го-
зби - баници, пити, 
сладкиши, ястия, а 
дегустацията им 
създаде много настрое-
ние. Всеки разказа как е 
съхранил своята рецепта 
и настояваше да опитат 
от неговите гозби като 
след това очакваше с 
нетърпение оценка. Така 

се роди идеята за раз-
говор на тема „Традици-
ята в моята в фамилия“ 
и за издаване на книжка 
„С рецептите на баба“. 
Празникът се превърна в 
тържество за съхранява-

не на старите традиции 
и приложението им в 
днешно време. Коледна-
та тракийска вечер про-
дължи до късно вечерта 
с пожелания за успешна 
и щастива нова година.

ПОЧИТ ПРЕД ДЕЛОТО 
НА ХРИСТО БОТЕВ
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На лов за долмени между
ВЕНЦИСЛАВ СТАЙКОВ

Обичам есенните дни, в кои-
то цветове, мъгла и препускащи 
облаци се появяват като в някоя 
приказка за големи деца. В такова 
време единайсет герои от новата 
Шехерезада потеглихме към село 
Пелевун в Ивайловградска общи-
на. В този ден бяхме решили да тър-
сим долмените (скални гробници), 
открити преди години до селата 
Пелевун, Железино и Черничево. 
Не че няма и около други селца в 
този район, но бях набелязал тези. А 
защо трябваше да ги търсим, въпреки 
че те вече са намерени? Ами защото 
почти всичко, свързано с дълбоката 
древност в България, тъне в забрава и 
разруха. Най-жалкото е, че в туристи-
ческите портали на общините е пълно 
със забележителности, а когато хора-
та тръгнат към тях, няма указателни 
табели или са потънали в храстите и е 
много трудно да се забележат от пътя. 
Светилища и старини, издържали на 
природните катаклизми през векове и 
хилядолетия, сега се разрушават бла-
годарение на неадекватното отноше-

ние на държавата.
Ето ни в нача-

лото на нашето 
пътешествие. С 
две коли, пълни с 
ентусиазирани пъ-
тешественици, стиг-
нахме до Плевун, 
както го пишат по 
табелите на пътя. А 
истинското му име 
е Пелевун и така го 
знаят и изговарят 
всички в този край. 
Името има гръцки 
произход и означава 
„Стара гора“. Прис-
тигнахме по обед. 
До нашите коли 
спря мотоциклетист 
и ни упъти за дол-
мена.

В селото има 
стари гръцки къщи, 
някои от тях необи-
таеми. Само една, която се намира в 
центъра, изглежда добре поддържана. 
На площада е издигнат голям памет-
ник на Капитан Петко войвода, който 

е символ на селото. По вре-
ме на Руско-турската осво-
бодителна война именно 
той с малка група от хората 
си се качва на камбанари-
ята на църквата „Св. Св. 
Пантелеймон и Елена“, 
унищожават главатарите 
на башибозука, обсадил 
селището, и спасяват насе-
лението от клане. Църквата 
е запазена и е най-голямата 
в община Ивайловград.

Първият долмен е само 
на петдесетина метра от 
пътя. Намерихме го благо-
дарение на нашата прия-
телка Дарина, а не на табе-
лата, толкова миниатюрна 
и закрита от клони, че си 
е направо откритие да се 
забележи.

Тази скална гробница 
е със сложна конструкция. 
Няма друга подобна в Бъл-
гария. Можем да я опреде-
лим като древен архитекту-
рен шедьовър. И наистина, 
дължината е голяма, както 
се посочва в проучванията 
– 7.50 м. Състои се от го-
ляма гробна камера, пред-
дверие, предгробна камера 
и дромос.

Направихме много 
снимки на това свещено 
място. Тълкувахме пред-
назначението на тази гроб-
ница. Гледаме само с очите 
на любознателния човек, а 
историята и проучванията 
казват, че става въпрос за 
„паметник, вероятно изгра-
ден и използван от траките 
след V в. пр.Хр. (Късноже-
лязна епоха). Планът му 
е близък до градените от 
обработени камъни подмо-
гилни тракийски гробни-
ци, популярни по времето 
на неговото изграждане. 
Служел е за погребения на 
тракийската родова ари-
стокрация“.

След сложния долмен 

край Пелевун продължаваме към село 
Железино. Не се наложи да търсим 
дори невзрачна табела. Двама гра-
нични полицаи ни посрещнаха още 
на входа за селото. Гледаха ни доста 
учудено и невярващо, когато им раз-
казахме къде сме тръгнали и какво 
искаме да видим. Все пак единият от 
тях се сети за „нещо, което се намира 
в края на селото“. „Нещото“ се оказа 
долменът, който търси-
хме. Обрасъл в тръни и 
драки.

Виждали сме какво 
ли не по време на мно-
гократните си пътешест-
вия. И вече се движим 
оборудвани с ножици за 
рязане, с брадвички и 
всичко, което ще помог-
не не само на нас, а и на 
хората след нас да раз-
гледат по-добре старини-
те. Направихме набързо 
оборка на мястото и за-
почнахме снимки, които 
да го документират.

Този долмен е дати-
ран към второто хилядолетие преди 
новата ера. Археолозите го описват 
като правоъгълен, еднокамерен, без 
преддверие и дромос. Гробната ка-
мера е ориентирана в посока изток – 
запад. Съоръжението е изградено от 
големи грубо 
оформени вер-
тикални гнай-
стови плочи, 
вкопани в 
предварител-
но подготвен 
изкоп. Добре 
запазени са се-
верната стра-
нична и запад-
ната напречна 
плочи, докато 
южната е по-
луразрушена, 
а източната и 
п о к р и в н а т а 
липсват.

Долменът 
се е използ-
вал активно 
през цялото I 
хил. пр.н.е., а 
по-късно, по 
време на ос-

манското владичество е превърнат в 
светилище. При археологическите 
изследвания на обекта са открити раз-
лични керамични фрагменти от брон-
зовата, желязната епохи и Среднове-
ковието – железни сечива, накити и 
различни видове монети от периода 
XIII–XVIII в., които се съхраняват в 
Историческия музей в Хасково.

Направи ни силно впечатление 

не само долменът, а и оградената му 
част. Прилича на кромлех. Малък, но 
забележителен. Някъде бях прочел, че 
става въпрос за укрепителни камъни, 
поставени, за да не се разруши напъл-
но долменът.

Ако древните са мислили за разру-

шаване на техните 
гробници, щяха да 
поставят такива 
овални структури 
около всеки дол-
мен. А такива няма.

Третата ни дес-
тинация беше група 
от четири долмена, 
посочени близо до 
село Черничево. 
Краеведът Георги 
Кулов предполага, 
че на този обект е 
имало седем дол-
мена, но след като 
разгледахме мяс-
тото, ми се струва, 
че ако се проведат 
сериозни разкопки, 
може да се окаже, 
че са и повече.

Хората, които 
ще искат да ги на-
мерят, не бива да се 
доверяват на интер-

нет информации, че долмените са до 
Черничево. Те са на 15 км от селото. 
Открихме ги трудно. Дори почти се 
бяхме отказали, след като два пъти 
обходихме безрезултатно гората . Но 
когато човек е упорит, желанията се 
осъществяват. Разпръснахме се за 
трети път и в един момент нашият 
приятел Юмер се провикна, че е на-
мерил това, което търсим.

Някои от долмени-
те са с обърнати пло-
чи, други – частично 
запазени, а има един 
с половин оцеляла 
плоча отгоре. Инте-
ресно е, че между два 
големи долмена, които 
са частично запазени, 
открихме и един на 
дете. Бяхме попад-
нали на некропол, в 
който са били погреб-
вани представители 
на местната тракийска 
аристокрация. Чувст-
вахме се като открива-

тели. Макар че мястото е разглеждано 
и документирано от археолози, сега 
то тъне в разруха, а иманярите са ос-
тавили страшни и неизличими беле-
зи. („Нов живот“)

Снимки: Венцислав СТАЙКОВ

На лов за долмени между
Крумовград и Ивайловград

 Паметникът на Петко войвода в Пелевун Един от долмените близо до Черничево

 Долменът край Пелевун

 Един от долмените на Черничево

 Долменът близо до Пелевун


