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Уважаеми тракийци, по-
вод за настоящото отворено 
писмо е разпространена във 
Фейсбук на страницата на 
Тодор Ангелов информация, 
съгласно която на свое за-
седание НС на ТМСБ еди-
нодушно бил решил през м. 
януари 2018 г. да се проведе 
Конгрес на ТМСБ, на кой-
то да се избере ново ръко-
водство. Ръководството на 
ТМСБ уведомява, че тази 
информация е невярна и под-
веждаща. Такова заседание 
на НС на ТМСБ нито е било 
провеждано, нито е било взе-
мано такова решение.

В качеството си на ръко-
водители на ТМСБ изрично 
подчертаваме, че г-н Тодор 
Ангелов не е председа-
тел на ТМСБ, тъй като на 
13.05.2017 г., в гр. София, ул. 
„Стефан Караджа“ №7а, бе 
проведена конференция на 
ТМСБ, на която бе избрано 
ново ръководство, в което г-н 
Тодор Ангелов не влиза. Съ-
щият, считано от 8.04.2017 
г., с решение на Общото 
събрание на СТДБ е изклю-
чен от СТДБ като решение-
то е надлежно вписано в 

ÐÅÀÊÖÈÈ ÑÐÅÙÓ ÄÅÉÑÒÂÈßÒÀ 
ÍÀ ÎÒÖÅÏÍÈÖÈÒÅ

СГС. Със същото решение, 
Общото събрание на СТДБ 
насрочи извънредна изборна 
конференция на ТМСБ, която 
бе проведена на 13.05.2017 
г. До нас достигна информа-
ция, че на събора на Петрова 
нива, Тодор Ангелов, отново 
се е представил за председа-
тел на ТМСБ, за да може да 
се нареди на трибуната при 
официалните лица. Неясно 
поради какви причини То-
дор Ангелов продължава да 
се представя за председател 
на ТМСБ! Очевидно не съз-
нава, че носи отговорност 
за тези свои действия и та-
кава ще му бъде потърсена 
по надлежния ред.

Ние, обаче като ръковод-
ство на ТМСБ имаме задъл-
жението да уведомим всич-
ки вас, че Тодор Ангелов не 
само, че не е председател 
на ТМСБ, но е изключен 
от СТДБ и всички негови 
структури, включително и 
от ТМСБ, и всички пред-
приети от него действия 
във връзка с дейността на 
СТДБ и ТМСБ нямат ни-
каква правна стойност и 
са наказуеми по смисъла 

на закона. Апелираме към 
всички вас, не позволявай-
те да бъдете заблуждавани 
и мамени! Не се поддавайте 
на такива провокации и най-
важното, пазете името и дос-
тойнството си на тракийци 
като стоите далеч от подобни 
интриги и схеми.

С уважение: Десислава 
Костова и Цанко Атанасов, 
съпредседатели на ТМСБ

ОТ РЪКОВОДСТВОТО 
НА ТРАКИЙСКИЯ 
ЖЕНСКИ СЪЮЗ

Ръководството на Тра-
кийски женски съюз уведо-
мява всички жени, членове 
на тракийски дружества от 
СТДБ, че не е организатор 
на обявената Национална  
среща на жените тракийки 
във Варна на 18–19.11.2017 
г. Отново напомняме, че 
на проведената Национал-
на конференция на ТЖС 
на 09.09.2017 г. бе избрано 
ново ръководство на ТЖС. 
Г-жа Румяна Вълчева няма 
право да продължава да се 
обявява за председател на 
ТЖС при различни нейни 
изяви.

Уведомяваме, че на съща-
та дата 18.11.2017 г. от 11.00 
ч. Тракийският женски съюз 
организира среща на своя 
актив в гр. Стара Загора. 
Срещата ще се проведе в 

Тракийски дом на ул. „Ген. 
Столетов“ № 30. Поканени 
са да присъстват жените от-
говорници на женските сек-
ции и клубове и е отговор-
ниците за работа с жените 
от дружествата по места.

ДЕКЛАРАЦИЯ
на членовете 

на тракийското дружество 
„Капитан Петко войвода“ – 

Димитровград

Ние, членовете на Тра-
кийско дружество „Капи-
тан Петко войвода“ – Ди-
митровград с настоящата 
декларация остро осъжда-
ме действията на предсе-
дателите на дружествата в 
Пловдив, Варна, Бургас и 
Кърджали, предприети от 
тях за напускане на СТДБ и 
опитите им да всеят разкол 
в организацията. 

Заявяваме, че подкрепя-
ме ръководството на СТДБ 
и лично на нейния предсе-
дател г-н Красимир Премя-
нов в усилията му да съхра-
ни целостта на СТДБ. Ние 
знаем, че организацията е 
възникнала като единна и 
като такава ще продължи да 
съществува. Дали в нея ще 
членуват определени дру-
жества или не, това е техен 
избор. 

Отворено писмо 
от ръководството на 
Тракийския младежки 
съюз в България

Учениците и учителите в Бъл-
гарското неделно училище „Св. св. 
Кирил и Методий“ в Истанбул тър-
жествено отбелязаха Празника на 
народните будители. На тържеството 
в Българската Екзархия присъстваха 
и представители на българската общ-
ност в мегаполиса. Директорът на 
училището Невин Даудова припомни 
имената на българ-
ските възрожденци и 
будители, които с не-
преклонна воля да-
ват вяра и кураж на 
обикновените хора, 
за да осъзнават си-
лата на единението 
в името на България. 

Учениците и учителите в Бъл-

Етнографска сбирка в Българското 
училище в Истанбул

Âåñòíèê „ÒÐÀÊÈß”
Àáîíàìåíò 2018

Ìîæåòå äà ñå àáîíèðàòå 
â „ÁÚËÃÀÐÑÊÈ ÏÎÙÈ” ÀÄ 
äî 15 äåêåìâðè 2017 ã.

„Äîáè ïðåñ” ÅÎÎÄ 
äî 28 äåêåìâðè 2017 ã.

Äàðåòå àáîíàìåíò 
íà áëèçêèòå ñè!

Êàêòî íàïðàâèõà 
Õóáåí Ñòåôàíîâ, àáîíèðàë 

12 äóøè, è ïàðòèÿ ÀÁÂ, 
íàïðàâèëà äåñåò àáîíàìåíòà 

íà âåòåðàíè íà 
òðàêèéñêîòî äâèæåíèå.

„ÏÎÐÀÄÈ ÏÓÑÒÈÒÅ 
ÌÓ ÏÀÐÈ”

Отговаряме на читателски писма
Госпожа Хр. Стоева от Варна, член на СТДБ 

от 1991 г., в две последователни писма изразява 
несъгласие с две публикации в нашия вестник, а 
именно: „Варненското дружество оформи ка-
рето на отцепниците“ и „Отцеубийци“, които 
изразяват категорична позиция против решения-
та на четири тракийски дружества да напуснат 
Съюза. Като се извинява на своята читателка 
за закъснелия отговор, редакцията на вестник 
„Тракия“ би желала да я увери, че нейните при-
теснения, забележки и становища не са останали 
незабелязани. Напротив, приемаме ги с внимание и 
благодарност за загрижеността към Тракийска-
та кауза, която споделяме заедно.

Уважаема госпожо Стоева,
Вие твърдите, че Варненското дружество не се е 

„оцепило“ от Съюза, а е било „отблъснато“ поради 
желанието на Централното ръководство да получава 
20 процента от доходите на дружеството, а не само 
отчисления от членския внос. Отговорът ни се съдър-
жа в Устава на СТДБ, приет и неоспорван досега от 
всички негови членове: „Чл. 14. Членовете на Съюза 
на тракийските дружества в България – юридически-
те лица, превеждат по тримесечие в касата на съюза 
30 % от събрания членски внос и 20 % от приходите 
от собствените им имоти, както и доброволни вноски 
от допълнителната стопанска дейност“. С други думи, 
изискването не е приумица или произвол от страна 
на Централното ръководство, а на Устава на нашата 
организация.

Продължава на 2-а стр.

СЛЕД ОМИР 
И ОРФЕЙ 
СТАНА... 
ТУРЧИН

Българският генерален 
консул в Истанбул Ангел 
Ангелов изтъкна, че това 
е един от най-съкрове-
ните български празни-
ци и припомни ролята 
на личности като Петко 
Рачов Славейков и екзарх Йосиф, 
живели и работили в града край Бос-

фора. От началото на 
тази учебна година 
камерна етнографска 
сбирка краси недел-
ното училище.  Тя е 
дар от хасковското 
тракийско дружество 
„Георги Сапунаров“ и 
читалище „Тракия“. Те 

събраха и изпратиха ръчно изтъкани 
черга, месали и кърпи, плетива, бро-
дерия, дърворезба, керамика и други 
изделия на народните художествени 
занаяти, а също две детски народни 
носии, поставени върху манекени. 
Хасковските тракийци са удовлетво-
рени, че за пореден път подкрепиха 
традициите в образованието на на-
шите сънародници в Истанбул и съх-
раняване на българския дух.

Продължава на 2-а стр.



учудваща тишина публи-
ката изслушваше отчетния 
доклад. Всичко притихна, 
когато председателят за-
почна да разказва с какви 
средства, трудности и как 
бе завършена православна-
та църква „Цар Борис I По-
кръстител“. Как узрява и се 
сбъдва една мечта на дру-
жеството – до църквата да 
се издигне бюст-
паметник на ле-
гендарния траки-
ец Капитан Петко 
войвода. Всеки 
посетител и днес 
влизайки в двора 
на църквата, пър-
во ще съзре Капи-
тана, а в църквата 
може да прочете 
имената на всички 
спонсори, дарите-
ли, помогнали за 
изпълнението на 
мечтата на дру-
жеството. Мило 
и болно ти става, 
като прочетеш 
име дарило „ле-
вче“. Така е започ-

го опишем.
Присъстващите на съ-

бранието бяха запознати 
от председателя с някои 
промени в устава на СТДБ. 
Изясниха си причините за 
промяната. В този момент 
един тракиец на почетна 
възраст след дълго мъл-
чание и навярно мислене 
(Защо? Така?) възкликна на 
глас: „И ние тракийци ли 
се разцепихме? Разделихме 
се! Защо? Най-сплотената 
организация сме. Защо?“ 
Отговори има, но не се даде. 
Тракийци не забравят, но не 
отмъщават. С този девиз за-
върши събранието и се прие 
отчетния доклад.

Брой 21  17 ноември 2017 г.

ÒÐÀÊÈÉÖÈÒÅ Â ÑËÈÂÅÍ ÈÌÀ 
Ñ ÊÀÊÂÎ ÄÀ ÑÅ ÃÎÐÄÅßÒ
ЗЛАТКА ЯНЕВА

На 3 ноември т.г. се със-
тоя отчетното събрание 
на тракийското дружество 
„Лазар Маджаров“. Започна 
с художествена програма от 
фолклорния певчески със-
тав „Тракия пее“. След гла-
сувания ред на събранието, 
думата бе дадена на пред-
седателя на дружеството 
инж. полк. Кирил Киряков, 
който направи пълен обзор 
за петгодишната дейност на 
ръководството. Присъства-
ха много тракийци, които 
бяха гласували доверие на 
ръководството на друже-
ството преди пет години. 
В изчерпателния доклад 
на председателя се подчер-
та, че поставените задачи 
са максимално изпълнени. 
Налице е една уютна, ес-
тетично подредена клубна 
база. Подпомогнати са но-
восъздадените дружества в 
с. Червенаково и в гр. Нова 
Загора. Дружеството е рабо-
тило съвместно с читалище 
„Добри Чинтулов“, с регио-
налния исторически музей 

В ДИМИТРОВГРАД ПРИЕХА 
НОВ УСТАВ

гр. Сливен и пряка връзка 
от експерти при община 
Сливен – по образование, 
култура и връзки с общест-
веността. Това се потвърж-
дава от отрупаните витрини 
в клуба с грамоти, дипломи, 
награди, медали. Друже-
ството е участвало в тра-
кийски събори, надпявания 

и поклонения – на Петрова 
нива, Маджарово, Илиева 
нива, Богородична стъпка, 
Спасовден. Фолклорният 
певчески състав е участвал 
в редица градски меропри-
ятия. За добрата активна 
дейност на тракийското 
дружество е обществената 
признателност в града. С 

нато. Но днес сливенските 
тракийци може само да се 
гордеят от успеха си.

Изслушан беше и фи-
нансов отчет от отчетник-
касиер на дружеството о.з. 
полк. Кръстю Станчев. С 
какви финанси е разполага-
ло ръководството, как ги е 
ползвало и какво им остава 
наличие в касата е болно да 

ДЕСИСЛАВА КОСТОВА

На 27 октомври т.г. в сградата на дру-
жеството на ул.„Гросето“ 2, димитров-
градските тракийци проведоха общо 
събрание.Основната точка в дневния 
ред беше промяната на устава.Събра-
нието беше открито от председателя на 
дружеството Тодор Каваков.За предсе-
дател на събранието беше определена 
Недялка Карадимова, а за протоколист 
Николина Умурска. Бяха избрани и два-
ма преброители. Васко Чакъров и Милка 
Андонова.От общо 99 членове,на събра-
нието присъстваха 70.

Докладчик по основната точка беше 
секретарят на дружеството-адвокат Де-
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Централното ръководство 
просто спазва Устава и следи 
за неговото спазване от всички 
съюзни членове, което е него-
во задължение по същия този 
Устав.

Уставното изискване да се 
отчисляват споменатите сред-
ства е по две причини: първо, 
защото не всички дружества 
разполагат с такава  матери-
ална база и финансови въз-
можности като Вашето и се 
нуждаят от помощ, за да разви-
ват дейност в името на общото 
дело; второ, защото Съюзът 
организира общотракийски, а 
може да се каже и общонацио-
нални прояви, които изискват 
определени средства. Отново 
ще се позовем на Устава: „Чл. 
17. (1) Съюза на тракийските 
дружества в България израз-
ходва имуществото си за: 1. 

„ÏÎÐÀÄÈ ÏÓÑÒÈÒÅ...
Реализиране целите и задачите 
на съюза съгласно този устав. 
2. Развитие и утвърждаването 
на духовните ценности, граж-
данското общество, образо-
ванието, науката, културата и 
спорта. 3. Подпомагане на со-
циално слабите. 4. Защитата на 
човешките права.

Варненското дружество, в 
лицето на неговото ръковод-
ство и конкретно на Румяна 
Вълчева, реши да не спазва 
Устава. Защо? „Поради пустите 
му пари“, както сама се изра-
зявате. За да може да се вози 
в служебен автомобил, да на-
значава шофьор, да начислява 
заплати на приближените си, а 
такива като Вас, т.е. редовите 
верни на каузата тракийци, да 
залъгва с екскурзии и други ин-
цидентни културно-(не)масови 
прояви, имитиращи дейност. А 
какво да кажем за превръща-
нето на дома на бургаските тра-

кийци, бившето кино „Тракия“, 
в казино? Същото искаше да 
направи в Пловдив тамошната 
„ръководителка“. Е, не е това 
каузата на нашите деди, гос-
пожо Стоева! Поискайте отчет 
за дейността на дружеството и 
за разходването на приходите, 
съпоставете ги и си направете 
сама изводите, ако въобще Ви 
дадат такава информация!

От своя, страна, редакция-
та остава на мнението си, че 
става дума не за друго, а за от-
цепничество, продиктувано от 
користни интереси, и подкрепя 
решението на Централното ръ-
ководство да изключи от Съюза 
отцепническите ръководители, 
което всъщност е потвърждава-
не на тяхното самоизключване. 
В подкрепа на това решение се 
изказаха публично голяма част 
от дружествата в страната, ре-
дица общественици и множе-
ство български граждани.

Редовите тракийци, чест-
ните радетели на Тракийското 
движение и български патриоти 
никой никога не е изключвал 

нито отблъсквал. Ако сте се 
почувствала лично засегната 
от авторската метафора за от-
цеубийството, то, вярвайте, тя 
не насочена срещу хора като 
Вас, за които СТДБ остава ви-
наги отворен. С общи усилия и 
подкрепа ще можем по-бързо 
и успешно да придвижим ре-
дица благородни инициативи, 
по които работим в момента, 
като издаването на английски 
език на настолната за всички 
нас книга на проф. Милетич 
за разорението на Тракийски-
те българи, на енциклопедия 
„Тракия“, поставянето в София 
на паметник на Капитан Петко 
Войвода редом до тези на Лев-
ски и Ботев, даването на името 
„Тракия“ на една от бъдещите 
метростанции в София и др. 
Езиковите, стилистични и други 
добронамерени забележки към 
нас приемаме с благодарност и 
ще се постараем да не допус-
каме повече подобни грешки.

Надяваме се, че ще остане-
те наша вярна (по)читателка. С 
уважение!

Ние обаче се обръщаме към всички тракий-
ци с изричната молба да проверяват действи-
ята на техните председатели, защото те са ги 
избрали и да изразяват личната си позиция. 
Не разбираме как е възможно председателят 
да определя делегати за общо събрание и да 
лишава другите от право на глас. Не разби-
раме и защо членовете на тези дружества 
го търпят и позволяват. Не разбираме защо, 
когато не са членове на СТДБ, продължават 
да посещават мероприятията,организирани 
от съюза. Подкрепяме и действията на ръко-
водството насочени към събиране на дължи-
мите средства. Ние сме едно от сравнително 
малките дружества в страната. Въпреки това 
и въпреки затрудненията, които имаме, защо-
то ние нямаме приходи, нито представителни 
разходи, си плащаме отчисленията съгласно 
устава.

Обръщаме се към всички тракийци незави-
симо дали са членове на организацията или 
не: Помнете-няма ненаказано предателство! 
Бъдете съвестни, бъдете почтени, бъдете тра-
кийци и българи!

сислава Костова. Тя обясни на членове-
те на дружеството, че с оглед предстоя-
щи промени на ЗЮЛНЦ, уставът трябва 
да се преведе в съответствие със зако-
на. Каза също, че тъй като дружество-
то е колективен член на СТДБ, уставът 
трябва да е синхронизиран с устава на 
СТДБ и приетите вътрешни правила или 
поне да има вписване в него,че друже-
ството приема всички вътрешни прави-
ла, приети от СТДБ. В новия устав беше 
прието, че мандатът на управителния 
съвет, председателя и контролния съ-
вет е 5 години, отпадна задължението 
за публикация в ДВ на поканата за об-
щото събрание. Беше вменено право-
мощие на общото събрание да взема 

решение за сделки с недвижими имоти 
и беше прието, че липсата на такова 
решение води до нищожност на сдел-
ката. Беше прието и квалифицирано 
мнозинство при вземане на решение 
за напускане на други организации, на 
които дружеството е член, както и че 
уреждането на финансовите отношения 
с тези организации трябва да предше-
ства решението.

Членовете на дружеството бяха уве-
домени и за новосъздадената дамска 
формация при дружеството с името 
Вера Маджарова.

Членовете на дружеството се обеди-
ниха около становището,че дружеството 
остава в СТДБ и всячески ще подкрепя 
ръководството в усилията му да съхрани 
целостта на СТДБ. Беше приета и на-
рочна декларация в горния смисъл.

ÐÅÀÊÖÈÈ 
ÑÐÅÙÓ 
ÄÅÉÑÒÂÈßÒÀ ÍÀ 
ÎÒÖÅÏÍÈÖÈÒÅ
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ДАЯНА СПАСОВА КАРАДЖОВА, 
6 – Д КЛАС, 2. 
СУ,,АКАД. ЕМИЛИЯН СТАНЕВ”, 
СОФИЯ

Нашата експедиция за-
почна късно вечерта, ко-
гато тръгнахме от София 
към границата с Република 
Гърция. Преминахме през 
ГКПП „Капитан Петко вой-
вода“, а оттам започна ис-
тинското пътешествие по 
пътя на дедите ни.

По пътя към град Димо-
тика минахме покрай зе-
мите, където се е състояла 
Черноменската битка (с. 
Орменио). Битката започна-
ла на 26.09.1371 г. на брега 
на река Марица, водена от 
османския султан Мурад 
Първи. Това било първият 
опит за навлизане на Осман-
ската империя на Балкан-
ския полуостров. Битката 
била предшествена от опита 
за завладяване на Созопол, 
Драма, Кавала, Серес, което 
e било нощно нападение. 

При пристигането в Ди-
мотика веднага видях бога-
то украсения патриархален 
храм ,,Света Богородица 
Всеспасителка“, постро-
ен през 1994 г. от местното 
общество. Там научих, че 
градът до 1914 г. е част от 
България, но след Втората 
световна война става част от 
Гърция. В четата на Хаджи 
Димитър и Стефан Караджа 
има българи от Димотика. 
В Софлу някога основният 
поминък е копринарство-
то заради отглеждането на 
копринени буби. До 1919 г. е 
част от България. Днес е по-
братимен град с Кърджали.

По пътя към следващата 
ни дестинация – град Фере 
минахме през Пишманкьой 
в търсене на Армаганската 
долина, още наричана До-
лината на смъртта. По вре-
ме на бягството си много 
бежанци са убити в Арма-
ганската долина, а телата им 
са хвърлени в близката река. 
От толкова много кръв, 
пролята за свобода, реката 
потича червена за няколко 
дни. Над 36 000 бежанци 
откриват смъртта си в Ар-
маганската долина, затова 
днес с болка, страдание и 
носталгия я наричаме Доли-
ната на смъртта.

Пристигнахме в град 
Фере и се озовахме пред 
църквата ,,Света Богоро-
дица“, която зад белите си 
стени крие дълбока исто-
рия. През 1913 г. тръгват 
бежанци (главно жени и 
деца) от град Фере и околи-
ята и решават да се укрият в 
църквата, като се заключват. 

ÄÎÊÎÑÍÀÕÌÅ ÑÅ ÄÎ ÒÐÀÃÈ×ÍÀÒÀ 
ÑÚÄÁÀ ÍÀ ÒÐÀÊÈÉÖÈ

МИЛОСЛАВА СОФИЯ ЦВЕТАНОВА 
МИХАЙЛОВА, 8 Б КЛАС, 
1 СУ „ПЕНЧО П. СЛАВЕЙКОВ“ – СОФИЯ

На 29 и 30 септември 
2017 година, потомци на 
тракийските бежанци и 
ние, децата, наградени 
в конкурса на СТДБ „За-
връщане към корените“, 
вървяхме по стъпките на 
бежанците от Беломор-
ска Тракия – „По обра-
тния път на дедите ни“.

Беше облачен септем-
врийски ден. Пресякохме 
българо-гръцката грани-
ца. Пътувахме... Слушах 
в автобуса разказите на 
потомци на бежанци от 
Беломорска Тракия. Беше 
ми тъжно...Мислех си за 
човешката мъка и траге-
дия, сполетяла толкова 
много мои сънародници, 
за безумията и жестоко-
стите, които тези нещаст-
ни мъже, жени и деца е 
трябвало да преживеят. 
Да изоставят родните си 
къщи, ниви и гори – там 
където са се трудили и 
живяли, където са оби-
чали и създавали семей-
ства. Хиляди бежанци, 
прокудени и гладни, тръг-
нали да търсят спасение 
при своите сънародници 
в България. 

Автобусът вървя из 

БАЩИНАТА СТРЯХА НАСЕЛИХ С БЕЗСМЪРТНИ ДУШИ

МНЕНИЯ НА МЛАДИ УЧАСТНИЦИ В ЕКСПЕДИЦИЯТА „ПО ПЪТЯ НА ДЕДИТЕ“

Но турците забелязват, че 
няма никого в градчето, за-
това след около две седмици 
решават да го изпепелят. А 
през тоза време укриващите 
се българи в църквата жи-
веят без вода и храна, а по-
малките деца умират. Идва 
денят, насрочен за опожа-
ряването на Фере, и тогава 
всички бежанци биват жес-
токо убити или изгорени. 

В Александруполис  по-
сетихме морския фар, който 
служел за ориентир на ос-
манските кораби. Научих, че 
Дедеагач е сравнително нов 
град, който е основан през 
1847 г. Там са били и най-го-
лемите ,,касапници за хора“, 
но и най-дейните борци за 
свобода. През 1888 г. гра-

дът става част от България 
заедно с първия си българ-
ски кмет – Никола Табаков. 
През учебната 1905–1906 г. 
работят три български учи-
лища. В днешно време е за-
пазено само едно такова. 

След това уморително 
пътешествие ние се запъ-
тихме към Ивайловград, къ-
дето местното население ни 
посрещна с местни гозби, 
песни и хора. Аз също бях 
представител и участник на 
Шопска фолклорна област и 
им представих няколко пес-
ни, които те много харесаха.

На следващия ден посе-
тихме Античната вила ,,Ар-
мира“ и се отправихме към 
Националния тракийски 
събор във втория най-малък 

град в България – Маджаро-
во. Там се запознах и с част 
от историята на града – при 
преминаването на четата 
на Димитър Маджаров и 
Руси Славов, заедно с мно-
гобройна група бежанци на 
4.09.1914 г. са избити над 1 
800 бежанци. Днес на мяс-
тото е издигнат Тракийски 
пантеон. В китното градче 
се насладих на вкусните им 
гозби и на характерните ме-
лодични тракийски гласове. 
След посещението си отпъ-
тувах за София.

Хубаво е да се организи-
рат повече такива експеди-
ции, за да може всеки бъл-
гарин да разбере и открие 
корените си! Аз съм горда, 
защото съм потомка на оце-
лели бежанци!

южните склонове на  Ро-
допите. Планината ни 
омайва с красотата си, 
девствените гори и зеле-
ните поля.

Приближихме морето и 
град Александропулис. В 
този град са живеели и 
са се трудили много бъл-
гари. Оттук и от околните 
села през кървавата 1913 
г. се събират повече от 40 
000 души българи , които 
тръгват за България с на-
деждата да се спасят и 
оцелеят. Хората вървят по 
пътя Дедеагач-Фере – Ар-
маганската долина, като 
целта е била България.

Преминахме през 
гръцките села Софлу, 
Фере, Димотика и аз ся-
каш „виждах“ отчаяните 
и уморени хора, вървя-
щи през прашните пъти-
ща,  през балкана и баи-
рите. Изморени, гладни, 
ужасени, изоставящи де-
цата си.

Много от хората успя-
ват да се спасят и на-
мират убежище в Бълга-
рия. Случайно прочетох 
от Константин Петканов, 
който е оставил голямо 
литературно наследство 
– една негова мисъл:

„Насилници ми отнеха 
бащината стряха, но аз 

не я откъснах от сърце-
то си, а я населих с без-
смъртни души, които жи-
веят и ще живеят докато 
има слънце над равнина-
та, ниви по земята и обич 
между хората.“  

Вечерта, изпълнена с 
много емоции и сълзи 
от пътуването през Бе-
ломорска Тракия, прис-
тигнахме в Ивайловград. 
Там, с много обич и 
тракийски песни, ни по-
срещнаха от тракийско-
то дружество. Толкова 
любов, толкова гордост, 

толкова родолюбие има-
ше по лицата на тези 
хора. Песните, които за-
едно пяхме, ни накараха 
да заплачем от умиление 
и гордост затова, че сме 
българи. Усетих огромно 
щастие, че съм се роди-
ла в тази малка и пре-
красна страна.

На сутринта се запъ-
тихме към град Маджа-
рово, където се състоя  
националният събор на 
тракийските дружества 
в България. Времето 
беше студено, дъждов-
но, но хиляди хора от 
цялата страна се бяха 
събрали да почетат па-
метта на избитите бе-
жанци. Над 1 800 души, 
търсейки спасение, са 
били убити и посечени.

Пътувайки от Маджа-
рово към София си ми-
слех, че нищо и никой не 
е забравен. Потомците 
на беломорските тра-
кийци  пазят спомена за 
родния дом, за родно-
то място, за загиналите 
близки.

Щастлива съм и бла-
годаря на Съюза на тра-
кийските дружества, че 
ми дадоха възможност да 
посетя тези свети места 
за всеки българин. Милослава

 В Димотика



РАЛИЦА КАРАДЖОВА, X КЛАС,  
91 НЕГ „ПРОФ. КОНСТАНТИН 
ГЪЛЪБОВ“, ГР. СОФИЯ

На 29 септември 2017 г. 
родолюбиви българи, обеди-
нени от любовта към исто-
рията, съпричастни към съд-
бата на прадедите ни, взеха 
участие в организираната за 
поредна година от Тракий-
ското сдружение „Национал-
на инициатива „Завръщане 
към корените“ експедиция 
„По обратния път на дедите 
ни“. Съставът на ентусиас-
тите беше пъстър – награде-
ните участници в конкурса 
за есе или разказ на тема: 
“Завръщане към корените“ 
(Родовата памет е жива), по-
томци на преселници и дру-
ги привърженици на каузата 
на Съюза на тракийските 
дружества в България. 

Пътят на експедицията 
започна от гр. София в ран-
ните часове на 29 септември, 
петък, но въпреки умората 
всички бяха много ентуси-
азирани, щом достигнаха 
гръцката граница. Друж-
но потеглиха към първата 
спирка – с. Черномен (дн. 
Орменио), в околностите 
на което се е състояла Чер-
номенската битка на 26 сеп-
тември 1371г. между силите 
на османския военначалник 
Мурад I и сборна войска под 
предводителството на бра-
тята Мърнявчеви. Въпреки 
победата на османците и 
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СПОДЕЛЕНО СЛЕД ПЪТУВАНЕТО:

експедицията „По обратния 
път на дедите ни“ в продъл-
жение на два дни, и въпре-
ки краткия период от време 
всеки успя да се докосне, да 
разбере и да почувства си-
лата, мъката и страданията, 
скрити в названието „бело-
морски българин“. Можем 
само да си пожелаем повече 
подобни инициативи да бъ-
дат предприети в близкото 
бъдеще, за да могат повече 
българи да опознаят про-
изхода си, предците си и 
многовековната българска 
история.

ÃÎÐÄÅß ÑÅ, ×Å 
ÑÚÌ ÒÐÀÊÈÉ×Å

Това, което остава не-
забравимо, всъщност 
бяха чувствата, които 
изпитаха всички след 
трогателния край на 
един от разказите. 

Отново в пределите 
на българската държа-
ва се озоваха екскур-
зиантите малко след 
залез, където ги очак-
ваше богата трапеза, 
приготвена от членове-
те на тракийското дру-
жество в Ивайловград. 
С песните на хора на 
тракийското друже-
ство „Яни Попов“, гр. 
Ивайловград атмос-
ферата стана още по-
тържествена и всички 
заедно запяха химна 
на борещите се за сво-
бодата на Одринско и 
Странджанско, по-къс-
но превърнал се и в химн на 
Тракия – „Ясен месец“, съз-
даден през далечната 1903 г. 
от тракийския революцио-
нер Яни Попов. 

Основното събитие, за-
ради което всъщност беше 
предприета експедицията, 
се състоя на 30 септември 
във втория най-малък град 
в България – Маджарово. 
Всеки един от участва-
щите в нея поднесе свои-
те почитания и уважения 
към загиналите тракийски 
българи през 1913 г. на из-
дигнатия край града памет-

ник-костница „Тракийски 
пантеон“. Търсейки своето 
спасение от османските ба-
шибозуци, над 1800 невин-
ни беломорци загиват, като 
единствената защита полу-
чават от четите на Димитър 
Маджаров и Руси Славов. 
В самия град беше органи-
зиран тържествен концерт 
с участието на местни фол-
клорни състави, представи-
тели на традиционния тра-
кийски фолклор. 

Неусетно настъпи краят 
на магията, в която бяха по-
топени всички участници в 

който печели много привър-
женици по цял свят. 

Продължим ли още на юг, 
няма как да не забележим 
хълмистия релеф, който ни 
обгражда. Това е така наре-
чената Армаганска долина, 
където подслон са търсели 
много бежанци през 1913 г. 
За съжаление, много от тях 
са били убити, като българ-
ското село Пишманкьой е 
опожарено до основи. Един 
от най-големите градове в 
Северна Гърция е Дедеагач 
(на гр. Александруполис), 
който е дом на хиляди бълга-
ри в продължение на стоти-
ци години. Интересен факт 
е, че дълго време в града е 
била действаща българска-
та църква „Св.св. Кирил и 
Методий “, след което е пре-
кръстена с гръцкото име „Св. 
Елевтериос“. Освен от църк-
ва живеещите там българи 
се нуждаели и от училище, 
така че цели три български 
училища се радвали на пре-
пълнени класни стаи чак до 
окончателното приобщаване 
на Дедеагач към гръцката 
държава през 1947 г. с Па-
рижкия мирен договор. 

Още едно малко българ-
ско по манталитет градче с 
името Фере беше посетено 
в късния следобед, като пъ-
туващите можеха по пътя да 
се насладят на вълнуващите 
разкази на потомци на бежа-
нци от Беломорска Тракия. 

последвалото приобщаване 
на селото към пределите на 
Османската империя то ус-
пява да запази българското 
съсловие и през 19-20 век е 
изцяло българско село. 

Няма как да не споменем 
и следващата важна дести-
нация – Димотика (на гр. 
Дидимотихо), един град, 
част от българската държа-
ва от времето на хан Крум 
(813 г.) до падането му под 
османска власт през 1361 
г. Независимо от това той е 
родно място на видни бъл-
гари като Начо Димитров, 
участник в четата на Хаджи 
Димитър и Стефан Караджа. 
Ако някога предприемете 
пътешествие в този край, 
не пропускайте да посетите 
православния храм „Св. Бо-
городица“, чиито иконостас 
би могъл да накара всеки 
ценител на изкуството на 
притаи дъх пред него. 

Какво очаква по-нататък 
участниците в експедицията 
– един от най-впечатляващи-
те музеи в Гърция, пресъзда-
ващ с подробности начина, 
по който хората в този район 
са изкарвали прехраната си. 
Сигурно се досетихте, че 
става въпрос за Музея на 
коприната в гр. Софлу (на гр. 
Софли), който е способен да 
разкрие тайните на занаята 
„копринарство“. За заинте-
ресованите ще споделя, че 
всяка година в града се про-
вежда Панаир на коприната, 

ÑÚÏÐÈ×ÀÑÒÍÈ ÊÚÌ ÑÚÄÁÀÒÀ
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ЯНИЦА СТОЯНОВА ОТ ГРАД БУРГАС НА 9 ГОДИНИ  

Имам грамота за участие в национална-
та инициатива „Завръщане към корените“ С 
мама бяхме поканени да се включим в екс-
педицията „По обратния път на дедите ни“. 
Тръгнахме по тъмно от Бургас. 

Автобусът беше двуетажен и в него бяха 
вече тракийци от Варна и Несебър. По пътя 
за границата към Гърция се качиха тракий-
ци от Ямбол, Казанлък, Стара Загора, и Ди-
митровград. На границата ни чакаше друг 
автобус с тракийци и заедно потеглихме по 
обратния път на дедите ни. В Гърция посе-
тихме една голяма и много кра-
сива църква в Димотика, музея 
на коприната в Софлу. В Алек-
сандруполис разгледахме прис-
танището и фара. Посетихме 
„Боогородица Всеспасителка“ 
във Фере, където направихме 
панихида. Вече се беше стъм-
нило, когато се отправихме 
към Ивайловград. Въпреки че 
пристигнахме късно, там ни по-
срещнаха тракийци от тракий-
ското дружество в града. Бяха 
ни подготвили вечеря и много 
сладки неща – всичко домаш-
но приготвено от тях. Имаше 
мого песни и хора. На сутринта 
закусихме и тръгнахме за Ма-

„Изживяването беше невероятно, да поче-
теш предците си на лунна светлина, да пееш 
тъжните песни на бежанците и да съпрежи-
вееш мъката им, бягайщи към България! Ис-
торията трябва да се помни и почита, коренът 
трябва да се тачи, за да ни има като народ!“

Вайолет Чаушева, Фолклорна формация 
„Българка“ – Несебър.

„Да тръгнеш по обратния път на дедите 
си…една нелека и изпълнена с трудности 
задача, защото никой от нас не би могъл 
да изпита истинските препятствия, споле-
тели хиляди българи, живели в района на 
Одринска и Беломорска Тракия в периода 
след Освобождението. Въпреки това аз съм 
щастлива, че имах честта да се запозная с 
тази изключително трагична и достойна за 
възхищение част от българската история и 
че успяваме да приобщаваме и все повече 
млади хора към подобни инициативи.“ – 

Лилия Караджова, майка на Даяна Ка-
раджова, носител на Голямата и Специал-
ната награда на конкурса за есе „Завръщане 
към корените“,и на Ралица

„Благодаря за пре-
красното изживяване!“

Петя Дерменджи-
ева, преподавателка 
по български език и 
литература, 1-во СУ 
„Пенчо Славейков“, 
София

„За мен бе удо-

джарово. Там присъствахме на тържество 
в чест на загиналите тракийци. Леля Юлия 
от тракийска фолклорна група “Българка“ от 
Несебър ме облече в носия и бях в ролята 
на малко тракийче, което бяга с роднините 
си от Беломорска Тракия. Поднесохме цветя 

и венци пред паметници-
те на войводите Димитър 
Маджаров, Руси Славов 
и Капитан Петко войво-
да.  Запознах се с госпо-
дин Красимир Премянов, 
председател на СТДБ, 
който държа реч. След 
това имаше концерт в чи-
талището, в който участва 
и тракийската фолклорна 
формация „Българка“ от 
Несебър. След концерта 
се отправихме към Бургас. 
Беше много хубаво. Гор-
дея се, че съм тракийче 
и видях от къде са дошли 
дедите ми.

волствие да съм част от това невероятно пъ-
туване!!!“

Златина Карабелова

От името на бургаските участници в На-
ционалната експедиция "По обратния път 
на дедите ни" ви благодаря за възможността 
да участваме в тази инициатива на СТДБ. 
Думите не могат да опишат емоциите и чув-
ствата, които предизвика у нас посещение-
то на местата, свързани с нашата история и 
най-вече спомените  за тъжната съдба на де-
дите ни, бягайки към свободната българска 
земя. С благодарност към организаторите на 
тази инициатива.

Янка Шурелова, Бургас

„Три поколения с една обща цел! Да па-
зим тракийската памет! „Щом корена си в 
жива памет носим, ще бъде българско доде-
то свят светува“

Стоя Янчева, Бургас

Всички от групата на тракийско друже-
ство Казанлък са много доволни и благо-
дарни на организаторите за преживяното 
и за възможността да се запознаем с много 

участници в експеди-
цията, разменим те-
лефонните си номера 
и продължим нашите 
контакти по въпроси-
те за тракийци и пото-
мците на тракийските 
бежанци. 

София от Казанлък

 Фарът в Александруполис



между Османската и Визан-
тийската империя, можем 
да заключим, че османската 
култура е също неразривна 
част от западноевропейска-
та цивилизация“. 

И още по-ясно: „Визан-
тийската империя е била 
преди всичко една анадол-
ска държава. В IX век пр.н.е. 
в Анатолия (Анадол)  поет-
ът Омир – нашият велик съ-
народник – турчин, поставя 
началото на това, което ще 
бъде наречено по-късно съв-
сем неправилно и неспра-
ведливо „гръцко чудо“.

 Тези нелепости, раз-
бира се, будят смях, но и 
известна тревога. Защото 
политиката на неоосмани-
зма бе затвърдена с идеи-
те на Ахмет Давутоглу за 
„меката сила“. Турция вече 
повече от две десетилетия 
настъпва в България (чрез 
противоконституционно-
то ДПС, напоследък – чрез 
още по-наглата ДОСТ). По-
следиците са тъжни и след 
време ще бъдат фатални! 
В Анкара вече подготвиха 
модел на „знаме на турците 
в България“! А България, 
за разлика от всички други 
съседни държави, все още 
няма национална доктри-
на. У нас дори учебниците 
по история и литература се 
осакатяват и извращават в 
угода на чуждите интереси. 
А политиците нехаят. 

Турция отделя много 
средства за своята пропа-
ганда в чужбина и особено 
в България, която счита за 
своя провинция. В послед-
ните години се издадоха с 
турско финансиране някол-
костотин турски книги, по-
вечето от тях, като изклю-
чим Орхан Памук, разбира 
се, са типични образци на 
третокласната литература. 
В България вече нахлуха и 
турски издатели като „Ерен 
Медия Груп“ с целта да за-
леят нашия книжен пазар 
предимно с турски „шедьо-
ври“. Голяма, непростима 
грешка правят някои наши 
издателства, че приемат 
тези пари и произвеждат 
подобна книжнина. Издадо-
ха се хвалебствени книги и 
за реформатора Кемал Ата-
тюрк, в които естествено не 
се споменава, че през 1938 
г. той е провел Втори ар-
менски геноцид (след като 
е подпомагал младотурците 
и в Първия през 1915 г.) – в 

гр. Дерсим лично по негова 
заповед са били зверски из-
бити над 100 000 арменци. 
Ататюрк е бил любимият 
политик на Адолф Хитлер, 
който съхранявал бюста му 
в кабинета си!  

Още по-голяма е вината 
на няколко телевизии, които 
вече години излъчват маси-
рано турски сапунени сери-
али, които откровено се оп-
итват да излъскат образа на 
тази азиатска държава и да 
ни я представят като близка 
в културно отношение. Но 
и с просто око се вижда, че 
това е нереален, идеализи-
ран образ на една държава, 
в която са потъпкани чо-
вешките свободи, в която 
биват убивани с камъни от 
близките им стотици „прег-
решили“ млади момичета и 
жени. Да се чуди човек защо 
имаме този скъпоструващ и 
безсмислен орган СЕМ!

В бившия български гр. 
Одрин (в древността Адри-
анопол) на огромна държав-
на субсидия се радва т.нар. 
Тракийски университет, 
чиято основна задача е про-
пагандирането на турска-
та култура в България и на 
Балканите. В него редовно 
се канят срещу щедро запла-
щане наши преподаватели, 
приемат се за студенти наши 
младежи. Целта е проста и 
ясна: „меко“ разширяване на 
турската културна инвазия 
за сметка на българската ду-
ховност.

Пак с турски пари някои 
наши безродници, като на-
пример историчката Теодо-
ра Бакърджиева от Русен-
ския музей, пишат и издават 
книги в прослава на убиеца 
Мидхат паша, като го срав-
няват с... Петър Велики. 

Други – пак срещу добри 
суми, пропагандират измис-
лицата за т.нар. помашки 
етнос в Родопите, като се 
опитват да отродят стотици 
българи от родината им. Но 
явно ние сме доста търпе-
лив народ, може би и заради 
това сме оцелели през онези 
ужасяващи пет века на ди-
вашко робство, насилие и 
геноцид. Като държава ние 
не сме казали едно твърдо 
„не“ на това посегателство 
върху нашата история, кул-
тура и духовност. 

Недоумявам защо се 
мълчи, че в страната ни се 
строят безконтролно джа-
мии, те никнат като гъби, в 
Родопите има села с по 20-
ина жители и с по две джа-
мии! Излъчват се новини на 
турски език по централната 
ни телевизия, все още се 
издържат и два турски теа-
търа в Разград и вече почти 
турцизирания Кърджали – 
държавни и уж, професио-
нални, но със самодейци, 
за кючеци и маанета и за 
предизборните кампании на 
протурските партии!

Нашите безхаберни уп-
равници от ГЕРБ стигнаха 
дотам, че  позволиха Тур-
ция да преустрои  древните 
Тракийски римски терми 
„Аква калиде“ край Бургас в 
музей на... хамама (баните) 
на турския султан Сулей-
ман Великолепни – един от 
най-страшните главорези 
в световната история, при 
когото тъмните векове на 
геноцид над българите сти-
гат една от връхните си точ-
ки. А джамията в центъра 
на опожарената от турците 
Стара Загора с избитите 14 
500 българи, сега е обяве-
на за Музей на религиите, 

по-точно на... исляма. И 
всичко това е дело на Бойко 
Борисов, Вежди Рашидов и 
кмета на Бургас Димитър 
Николов.

Кърджали все още носи 
грозното си име от робство-
то – българското трябва да 
се върне и то е Вишеград, 
което означава „горна кре-
пост“. Преди време тук се 
проведе поредната среща 
на писатели от Балканите, 
организирана от някаква 
си „академия“, назована 
гръмко... „Орфеева лира“! 
Турски „писатели“ и „кул-
турни“ дейци се свързват с 
тракийския певец на Родо-
па – Орфей, и правят нес-
копосан опит под турския 
полумесец да обединяват 
интелигенти от полуостро-
ва. И всичко това се прави с 
пари на българските данъко-
платци – от фонда на Общи-
ната, Съюза на българските 
писатели и най-вече от Ми-
нистерството на културата, 
което субсидира българ-
ските народни читалища. В 
грубо нарушение на Закона 
за българските читалища, 
според който тези уникални 
институции трябва да слу-
жат на българската култура. 
Срещата – пета, юбилейна, 

беше повод да се рекламира 
кандидатът на ДПС за кмет 
на този изстрадал български 
град Хасан Азис. А повече-
то от писателите, с някои 
изключения, бяха от „втора 
ръка“ и, разбира се, не от 
всички страни на региона. И 
на мястото, където се прове-
де, е окачено турското знаме 
с полумесеца!

Погледнах листата на 
читалищата от Кърджалий-
ския район – 20 от тях, т.е. 
повечето, са вече напълно 
турцизирани, въпреки че но-
сят имената на Ботев, Вазов, 
Славейков. С турци  секрета-
ри – директори, управителни 
съвети с по един-двама бъл-
гари (купени?), с дейност, 
свързана почти изцяло с тур-
ската пропаганда. Там дори 
се правят по цели седмици 
тържества, посветени на... 
Турската република; чест-
ва се „великият“ Ататюрк; 
пропагандират се турските 
обичаи и език. В същото вре-
ме това население, особено 
младите, вече не може да го-
вори български и целенасо-
чено и упорито се турцизира. 
Невръстни деца пеят химна 
„Турция е в сърцето ми!“... 
Пропагандира се открито 
дори радикалният ислям.

А после се чудим защо 
тези райони вече не прили-
чат на райони от европейска 
и християнска  България. 
Никой ли не мисли как не-
щастното Косово бе отцепе-
но от Сърбия и защо в селата 
между Охрид и Скопие са 
нацвъкани навсякъде нович-
ки джамии – като извадени 
под калъп? Никой не обръ-
ща внимание на турската 
политическа, ислямистка и 
„културна“ инвазия у нас, 
на масовото турцизиране 
на българите помаци, които 
доскоро не знаеха, а и днес 
все още не знаят, турски! Це-
ленасочено се изтрива бъл-
гарската историческа памет, 
а това отслабва имунната 
система на нацията. Нещо, 
което нашите мъдри управ-
ници не са разбрали или пък 
просто не искат да разберат. 

Наистина, какво да оч-
акваме от тях, след като 
преди няколко години на 
Втори юни телевизионен 
журналист (може да го ви-
дите в Интернет) попита 
Цветан Цветанов срещу 
кого се е сражавал Христо 
Ботев на Вола и отговорът 
след пауза, цитирам буквал-
но, беше: „Ботев се е сража-
вал на Вола... срещу турски-
те представители... тогава в 
България.“(в.„Дума“)
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ОГНЯН СТАМБОЛИЕВ

Преди време медиите 
оповестиха поредната про-
вокация на скандалния Ке-
мил Рамадан от Пазарджик, 
който обяви, че внася в Сто-
личната община документи 
за строеж на грамадна джа-
мия на мястото на извест-
ните Царски конюшни. В 
нея щели да се инвестирт 
30 млн. лв. и тя непременно 
трябвало да е в центъра на 
столицата. Мюфтийството, 
разбира се, веднага се дис-
танцира от провокацията. 
Но случката отново ни връ-
ща към темата за турската 
инвазия у нас, която е офи-
циална политика на южната 
ни съседка.

Доктрината „Йозал“, дело 
на турския политик Тургут 
Йозал, за която можем да 
прочетем в книгата му „Тур-
ция в Европа“ (преведена с 
турски пари с пропагандна 
цел на основните езици в 
Европа). Тя представя неле-
пите претенции на Турция 
да стане „световна сила“ и 
да „възстанови Османската 
империя“. Чрез груба, еле-
ментарна манипулация и 
най-безцеремонно фалшифи-
циране на фактите от истори-
ята, авторът й се опита без-
успешно да защити тезата, 
че мястото на тази азиатска 
държава е в културна Европа. 
Според неговите „доказател-
ства“ нашата европейска ци-
вилизация била всъщност... 
турска! Турция била „майка, 
начало на много други ци-
вилизации от... „най-дълбока 
древност“, дори на древног-
ръцката и йонийската, чието 
правилно име било „анадол-
ска“, т.е. „турска“. 

Според Йозал: „Европе-
изацията на турците започва 
с приемането на исляма, с 
приноса на великите турски 
философи и теолози (инте-
ресно кои, не открих такива 
дори в Енциклопедия Бри-
таника!). В средните векове 
Европа познавала Аристо-
тел и Платон, но това ста-
нало само благодарение на 
турците. В наши дни това 
може би изглежда странно 
за някои, защото в тяхното 
съзнание имало пропаст, 
разделяща Запад от Изток, 
Велика Турция от Европа. 
Днес византийската култу-
ра се приема за част от за-
падната цивилизация. След 
като посочихме сходствата 

ÑËÅÄ ÎÌÈÐ È ÎÐÔÅÉ 
ÑÒÀÍÀ... ÒÓÐ×ÈÍ!
Турската „културна“ 
инвазия в България върви 
с ускорени темпове

  За кратко време Родопите се осеяха с джамии – Рудозем

  Макет на строящата се 
огромна джамия в „българ-
ския град“ Кърджали, който 
преди се е казвал Вишеград



ле и като такъв е ръководел 
строителството на пътища и 
мостове в тази област. Имало 
и няколко дюкяна за бакалия 
и платове. Освен дюкяни в 
селото е имало и една лукан-
та (сладкарница) и няколко 
кръчми, от които най-голями 
са били Дармадановата и Па-
пазовата.

Буларкевци са полагали 
много грижи за образова-
нието на децата си. Те са 
изградили и издържали го-
лямо начално училище с 9 
учители. Започнали са да 
строят и голяма сграда за 
прогимназия, но събитията 
от 1913 г. стават причина тя 
да не бъде завършена. Ос-
новите и част от стените ù 
все още бяха запазени през 
м. Юли 2008 г., което видях 
лично при посещението ми 
в селото. По-известни от 
местните учители са били 
Вълчо Попдимчев, Георги 
Мекенчев, Георги Коста-
динов и Ламбо Мърдев. 
Л. Мърдев е бил и голям 
общественик, развивал е 
активна просветителска, па-
триотична и революционна 
дейност сред населението. 
Блгодарение на тази му дей-
ност през 1897 г. жителите 
на Булгаркьой отхвърлят 
гръцката духовна патриар-
шия и се присъединяват към 
българската екзархия. Зара-
ди революционната си дей-
ност против турската власт 
Ламбо Мърдев през 1904 г. 
е осъден на 2 години затвор.

Булгаркевци се отнасяли 
с голяма почит към христи-
янската религия. През 1859 
г. построили  в центъра на 
селото голяма църква и я на-
рекли „Св. Св. Константин 
и Елена“. Богослужението 
се извършвало от двама све-
щеници – Георги Далов и 
Павел Николов, а преди тях 
свещеник е бил моят прадя-
до по бащина линия. С го-
лямо внимание се отнасяли 
към религиозните празници 

и обреди като коледуване. 
Сурвакане, лазаруване и др. 
Масови и любими обичаи 
са били хората в неделните 
дни. На двата мегдана Голя-
мото и Малкото бърце под 
звуците на гайдите на Бог-
дан Перлев, Тодор Гаджо-
лов, Димитър Мирчев и на 
гъдулките на Тодор Янев и 
Стефан Бояджиев булгарке-
вци виели кръшни хора.

Жителите на с. Булгар-
кьой са били със силно 
развито национално-патри-
отично чувство. На това се 
дължи фактът, че селото 
им в продължение на мно-
говековното турско робство 
е успяло да запази българ-
ския си облик, език, обичаи 
и вяра. В селото никога не е 
имало турци и турска упра-
ва. За кметове са били изби-
рани само българи - местни 
хора. Например един от тях 
е бил Иван Качикозов (пра-
дядо ми по майчина линия).
Той многократно е бил из-
биран за кмет.

Булгаркевци активно са 
участвали в борбата срещу 
турското робство. Много от 
мъжете са учствали в бой-
ни акции, провеждани от 
Капитан Петко войвода и в 
Илинденско-Преображен-
ското въстание през 1903 
г. Активно участие вземат 
булгаркевци в помощ на бъл-
гарските войски през Бал-
канската война. Още преди 
идването на настъпващите 
български войски в селото те 
организирали бойни групи,  
които извършвали съботаж-
ни акции в тила на турската 
армия. Тяхно дело е прекъс-
ването на добре охранявана-
та телеграфна връзка между 
Ипсала, Кешан и Галиполи. 
Това силно затруднило Ен-
вер паша в управлението на 
неговата 12-хилядна армия, 
в резултат на което тя била 
разбита от отряда на Маке-
доно-одринското опълчение. 
Около стотина младежи, въ-

оръжени с пушки, са охраня-
вали селото до идването на 
българската войска, а непо-
средствено след приключва-
нето на войната над 180 мъже 
от селото са били включени 
в българската армия и са 
участвали във втората фаза 
на Балканската война.

На 17 май 1913 г. с под-
писването на Лондонския 
мирен договор се слага край 
на войната, край на турското 
робство. Над Тракия изгрява 
дълго жадуваната свобода. 
Българското население лику-
ва. Огромна е радостта и на 
жителите на с. Булгаркьой, 
най-после са свободни. Но 
за съжаление много кратка е 
била радостта им. 

След спешното изтегляне 
на българските войски от 
Източна Тракия към запад-
ната граница на България 
българското население в 
Тракия останало незащите-
но. Скоро след това плъз-
нали слухове, че Турция 
отново ще нападне току що 
освободената област. И тези 
тревожни слухове се оправ-
дали. В първите дни на м. 
юли 1913 г. турските вой-
ски по заповед на турското 
правителство предприемат 
масирано настъпление за 
реокупация на Тракия, което 
предварително е било пла-
нирано. Булгаркьой става 
една от първите жертви на 
тази коварна и жестока аг-
ресия. На 2 юли 1913 г.една 
дружина от 94-ти турски 
пехотен полк под командва-
нето на Кадри бей (майор от 
турската армия) се настаня-
ва на  палатков лагер край 
селото и завардва всички из-
ходи, за да не може никой да 
бяга. Още същия ден Кадри 
бей нарежда на кмета да съ-
бере всчки първенци на се-
лото и пред тях той заявил, 
че неговата войскова част 
ще остане в селото само ня-
колко дни,че идват с добри 
намерения, че хората трябва 

да бъдат спокойни и 
че нищо лошо няма 
да им се случи. След 
тези успокояващи 
думи, той със строг 
заповеднически тон 
разпоредил селото да 
осигури прехраната 
на турските войници; 
селяните да докарат и 
предадат на войскова-
та част всичкия ялов 
добитък – овце, кози 
и крави, а също така 
да се събере и сдаде 
всичкото оръжие, на-
миращо се у селяните. 
Накрая заплашително 
заявил,че за неизпъл-
нилите тези заповеди 
ще последва смъртно 
наказание. През сле-
ващите няколко дни, 

докато турците събирали 
добитъка и оръжието, много 
от мъжете, предчувствай-
ки заплахата, успели не-
забелязано да се измъкнат 
от селото и да се укрият в 
околните гори. Турците раз-
брали това със закъснение 
и за да ги върнат си послу-
жили с измама. На 6 юли 
турската войска се вдигнала 
и се насочила към Кешан, 
инсценирайки напускане на 
селото и след като се отда-
лечила на половин час път 
спряла далече от селото. Из-
бягалите в горите мъже като 
узнали,че турската войска 
си е заминала, се успокои-
ли и се прибрали в селото. 
Булгаркевци след някол-
кодневни тревоги и мъчи-
телни съмнения прекарали 
една сравнително спокойна 
нощ, мислейки, че лошото 
вече е отминало.Те съвсем 
не подозирали, че това е 
последната им спокойна 
нощ, че следващият ден ще 
бъде жесток и кървав за тях. 
През нощта, докато селото 
спяло, турската войска се 
върнала и заградила селото 
отвсякъде. На разсъмване, 
когато булгаркевци разбра-
ли, че са обкръжени, не са 
могли нито да бягат, нито да 
се съпротивляват, тъй като 
оръжието им е било отнето. 
Някои от мъжете се опитали 
да се измъкнат от обсадено-
то село, но малцина са ус-
пели (между тях е бил моят 
дядо по бащина линия Иван 
Коняров), повечето са били 
убити. Към 10 часа на същия 
ден (7 юли) била издадена 
заповед от Кадир бей всич-
ки мъже от 15 г. нагоре да се 
съберат на Буйдиновия мост 
край селото, където щял да 
им бъде разяснен новия ред, 
който трябвало да се спазва 
в бъдеще във взаимоотно-
шенията между жителите 
на селото и турските влсти. 
Освен това в заповедта се 
казвало, че хората трябвало 
да бъдат спокойни, че нищо 
лошо нямало да им се слу-
чи. Малка  част от мъжете 
наивно повярвали в „искре-
ността“ на турската заповед 
и доброволно се отправили 
към сборното място. По-
вечето от мъжете обаче не 
повярвали на коварната из-
мама и си останали по до-
мовете си. Тогава турските 
войници плъзнали из селото 
и насилствено ги събрали и 
ги подкарали като стадо до-
битък към Буйдиновия мост.
Тези, които отказали да се 
подчинят, са били убити на-
място. Били събрани около 
350 души – почти цялото 
мъжко население на селото 
от 15 години нагоре. 
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ПЕТЪР ЩИЛЯНОВ, 
ЧЛЕН НА ТРАКИЙСКО ДРУЖЕ-
СТВО  „ОДРИНСКА ЕПОПЕЯ” – 
СТАРА ЗАГОРА  

На около 90 км. южно 
от Одрин между градове-
те Кешан и Малгара са се 
намирали  няколко села, 
които до 1913 г. са били с 
чисто българско население. 
От тях най-голямо е било с. 
Булгаркьой. В него са роде-
ни моите родители – баща 
ми Щилян Иванов Коняров 
(род. в 1898 г.) и майка ми 
Димитрина Димитр.Качико-
зова (род. в 1904 г.); тук са 
родени, живели и починали 
и техните предци.Тук са ко-
рените на двата рода-Коня-
рови и Качикозови.

Според проф. Милетич 
в книгата му „Разорениетто 
на тракийските българи през 
1913 г.“, това население се 
е заселило в Кешанска око-
лия от преди 300 години, 
идвайки по тези места от 
Среднородопската област. 
Според булгаркьойци (те 
предпочитали да се наричат 
булгаркевци) селото им е 
било създадено около 1600 
г. от двама братя от с. До-
ганхисар, които намерили 
тук много добри условия за 
стадата си и се установили 
тук за постоянно със семей-
ствата си. В последствие 
към тях се присъединили и 
други български семейства.
Така с течение на времето 
се образувало цяло селище, 
което отначало се наричало 
Новоселци, а по-късно било 
преимеувано на Булгаркьой. 
Благодарение на добрите 
природни условия и посло-
вичното трудолюбие на бул-
гаркевци, селото им бързо се 
замогнало и развило и в на-
чалото на ХХ в. станало едно 
от най-големите села в този 
район с чисто българско на-
селение. През 1912 г. то има-
ло 412 къщи и 2132  жители.

Село Булгаркьой е било 
разположено в северното 
подножие на едно планин-
ско възвишение, обрасло с 
вечно зелена растителност 
(зеленика, парнар и хвой-
на) и обширни гори от дъб, 
габър и бряст. На север и 
запад от селото местността 
е равнинна и с плодородна 
почва. Там са били нивите, 
зеленчуковите и овощните 
градини, лозята и ливадите 
на булгаркевци. Мерата на 
селото е била толкова голя-
ма, че дори и „два часа не 
стигали да бъде обходена 
с кон от единия до другия 
й край“ (според разказа на 
дядо Димитър пред проф.
Милетич). Дядо Димитър 
(Димитър Ангелов Кири-
чев) е бил два пъти кмет на 
селото. Той е дядо по ба- Продължава в следващия брой
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щина линия на моя първи 
братовчед от Тополовград 
Димитър Ангелов Киричев. 
Климатът на селото е бил 
мек, снежна покривка през 
зимата не се е задържала 
дълго. Булгаркевци са си 
изградили много чешми и 
кладенци, някои от които и 
досега са запазени. Селото 
е разполагало с десетина 
вятърни мелници и две во-
деници. Булгаркевци били 
главно земеделци и скотовъ-
ди. Имали са над 15000 гла-
ви дребен добитък (овце и 
кози) и над 1000 глави едър 
(говеда и коне). Почти всич-
ки семейства са притежава-
ли домашен добитък. Имало 
и такива, които са притежа-
вали много големи стада от 
овце и кози като: Мърдеви – 
1400 гл., Кандилови – 1000 
гл, Върбанови, Каракашеви 
и др. – по над 400 гл. Се-
лото е имало няколко ман-
дри. Булгаркевци са били 
и много добри земеделци. 
Произвеждали са пшеница, 
ечемик, ръж, сусам, лен и 
др. Добре били развити зе-
ленчукопроизводството и 
лозарството.

За задоволяване на би-
товите потребности на жи-
телите били развити някои 
занаяти като шивачество, 
бръснарство, бояджийство, 
коларо-железарство, бъч-
варство, каменоделство, 
дюлгерство и др. Много до-
бри майстори-каменоделци 
са били Коста Цилев, Па-
вел Мостралиев, Костадин 
Мишкалов и др. Селото 
добило широка известност 
със своите майстори-дюлге-
ри. Много от тях отивали на 
гурбет из обширната турска 
империя. Те са построили 
църквите „Св.Георги“ и „Св.
Константин и Елена“ в Од-
рин. Много известен май-
стор е бил Киряк Терзиев. 
През 1912 г. той бил назначен 
за главен майстор в турското 
инженерство в гр. Чанакка-

  Бежанци от с. Булгаркьой



МАРИЯ НИКОЛОВА

На 26 октомври, навръх Ди-
митровден,   залата на тракий-
ското дружество в гр. Ямбол се 
изпълни с членове на дружество-
то. С тази сбирка започна новия 
творчески сезон, който тракий-
ци откриха с две интересни съ-
бития. С въвеждащо си слово 
председателят на дружеството 
Михаил Вълов, представи на 
присъстващите се гостенката на 
сбирката доц. Тонка Василева 
и нейната  книга „Незаличима 
диря. Съдбата на малоазийските 
българи. “ След това авторката 
разкри не само целите, които 
си е поставила с написването и 
издаването на книгата си, но и 
много интересни случки и от-
крития по време на участието 
си в експедицията „По следите 

От няколко години тракийското дружество „Г. Са-
пунаров“ и народното читалище „Тракия – 2008“ ор-
ганизират в Хасково честване на Деня на народните 
будители, като за целта се канеха днешните будители: 
поети, писатели, историци, краеведи, учители, худож-
ници и граждани. 

Тази година, поради големия интерес на гражда-
ните към  нетрадиционата инициатива на тракийско-
то дружество и читалището  Денят на народните бу-
дители бе отбелязан с голям концерт на централният 
площад на града с изпълнения на представителния 
ансамбъл за народни песни и танци „Китна Тракия“,  
фолклорната група „Тракийска дъга“ и детския танцов 
състав „Пъстрица“.
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КОНЦЕРТ В ДЕНЯ НА 
НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ

СРЕЩА НА РОДОВЕТЕ 
КАСАБОВИ И КАРАСАНОВИ

на дедите ни -2009 г “. Открива 
много нови факти от историята 
и участта на малоазийските бъл-
гари, чийто потомка е тя.   Дари 
на дружеството за библиотеката 
своя книга  и много от членовете 
проявиха интерес и я закупиха с 
автограф .

Във втората част на сбирката 
присъстващите отбелязаха 90-я 
рожден ден на дългогодишния 
член  на тракийското дружество 
– Елена Георгиева. Председа-
телят Михаил Вълов поздрави 
юбилярката с цветя и подарък, а 
секретарката Русана Щилиянова 
прочете и поднесе поздравите-
лен адрес.

Певиците на хор „Тракий-
ка“ поздравиха доц. Василева 
и юбилярката с народни песни, 
описващи тежката съдба на бъл-
гарите-бежанци. Тържеството 
продължи и с нови музикални 
изпълнения.

Книгата „Незаличи-
ма диря“ на доц. Тонка 
Василева е не само 
ценно изследване, но 
и  своеобразен поклон 
на авторката, потомка 
на малоазийски бежа-
нци към дедите си, към 
малоазийските бълга-
ри. В Тракийския дом 
в София дойдоха пото-
мци на тракийски и малоа-
зийски бежанци, членове на 
софийското тракийско дру-
жество и млади историци. 
Искаха да се срещнат с доц. 
Тонка Василева, да я чуят, 

да научат повече за мало-
азийските българи. Предсе-
дателят на СТДБ Красимир 
Премянов изпрати поздра-
вителен адрес до Тонка Ва-
силева с призанние за ней-

ния труд. Възхитително 
слово произнесе Йор-
данка Дичкова. А Тонка 
Василева отговори на 
многобройните въпро-
си. Разказите на Рай-
на Ангелова и Христо 
Христов, потомци на 
малоазийски българи 
бяха изслушани с инте-
рес. Изправени на кра-

ка разговорите продължиха. 
И недоизказини останаха. 
Времето не стигна... Накрая 
някои си направиха снимки 
с авторката. Добър спомен, 
какъвто е и автографът.

ПОКЛОН КЪМ ДЕДИТЕ

ЯМБОЛЦИ ОТКРИХА 
НОВИЯ ТВОРЧЕСКИ 
СЕЗОН

АНЕТА ГЕОРГИЕВА

След близо 60 години на 28 октомври т.г. в Хасково се  събра-
ха на родова среща двата рода Касабови и Карасанови с корени 
от село Доганхисар, Беломорска Тракия. Инициатор  и органи-
затор на срещата бе Атанас Касабов – дългогодишен финансов 
ревизьор в Хасково. Срещата на двата рода е породена от факта, 
че с течение на времето в Тракия и България моми и момчета 
от двата рода са се женели. На родовата среща за изненада на 
всички се събраха заедно второ, трето и четвърто поколение, 
което говори недвусмислено, че родовата памет е запазена и 
тя се предава от поколение на поколение. Присъстващи бяха 
поздравени с програма от позабравени тракийски песни и хора. 
Родовете си обещаха тази среща да се прави по-често, за да се 
подържа духа и патриотизма в младите поколения.

На 14 октомври т.г. в село Добрич, област Хасково 
се състоя Третият международен фолклорен фестивал 
„Вяра в доброто и надежда в бъдещето“. Във фестива-
ла участвуваха повече от 60 певчески групи, което пре-

дизвика изключителна 
конкуренция сред из-
пълнителите. В свое-
то второ участие във 
фестивала представи-
телите на тракийското 
дружество „Георги Са-
пунаров“ и народното 
читалище „Тракия – 

2008“ – Хасково спечелиха награди в своите жанрове, 
като фолклорната група „Тракийска дъга“ спечели сре-
бърен  медал, детският танцов състав „Пъстрица“ – зла-
тен медал и танцьорите от представителния ансамбъл за 
народни песни и танци „Китна Тракия“ – златен медал.

ФЕСТИВАЛНИ 
НАГРАДИ ЗА 

ХАСКОВСКИТЕ 
ТРАКИЙЦИ
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       ОСЪЗНАТА ОБЩЕСТВЕНА МИСИЯ

ИВАНКА АНГЕЛОВА, 
ДЪРЖАВЕН АРХИВ – КЪРДЖАЛИ

През годините на Първата 
световна война Западна Тракия 
е заселена от компактно бъл-
гарското население. Българска-
та власт подкрепя създаването 
и укрепването на българските 
културни институции – учили-
ща, църкви,  вестници, читали-
ща, юнашки и благотворител-
ни дружества.  Това се случва 
и в град Гюмюрджина под ръ-
ководството на Българската 
Екзархия.

Най-интересното в култур-
ния живот е създаването на об-
щински театър в Гюмюрджина. 
Във вестниците „Народни пра-
ва“, бр. 189 от 22 август 1915 
г., и „Нова България“, бр. 5, 19 
април 1914 г., се  отбелязва, че 
в града се е събрала „група от 
най-добрите наши свободни 
артистични сили“, които са по-
ложили основите на тамошния 
театър. Документите за негова-
та дейност са съвсем оскъдни.

Интересен е светогледът на 
артистите от това време. При-
емат работата си в театъра като 
своя лична кауза за облагоро-
дяване на човешката природа. 
По думите на един артист от 
Гюмюрджинския театър, теа-
търът е „светилище, където се 
облагородява човешката душа 
и се подтиква към творчески 
устрем. Това е най-висшият 
институт, където с общи уси-
лия на всички членове в него 
се творят духовни ценности, 
необходими така много за нас 
и подрастващото поколение.“

Изграждането на Гюмюр-
джинския театър е под ръко-
водството на един уважаван и 
високо ценен театрален деец 
– Георги Донев, наричан често 
„актьорът-скитник“. Много-
кратно е обикалял със свои-
те трупи всички паланки на 
България, като винаги е давал 
известно предпочитание на 
Гюмюрджина. Роден в София 
на 4 март 1884 г., завършил 
Търговската гимназия, още 
като ученик играе на сцената. 
Истинският му дебют е през 
1901 г. в пътуващата трупа 
„Любител“. През 1902–1903 
г. учи драматическо изкуство 
първоначално в Загреб, после 
и в Милано. Поради липса на 
средства се връща в България 
и играе в театъра на Роза По-
пова, в „Борба“, в „Съвременен 
театър“ на Матей Икономов, в 
Пловдивския градски театър, 
в Популярен театър на М. Гер-
джиков, в Нов народен театър, 
в Русенски градски театър, в 
„Народна студия“ на Георги 
Костов, в Силистренски теа-
тър. Създава свои собствени 

ИВАНКА АНГЕЛОВА, 

пътуващи театри – Модерен те-
атър, Популярен театър. Освен 
на Гюмюрджинския общински 
театър, по-късно е директор и 
режисьор на Варненския об-
щински театър, Хасковския 
театър, театър „Комедия“, 
Плевенския областен театър. 
Като театрален деятел, режи-
сьор и актьор, Георги Донев по 
случай своя юбилей получава 
златния пръстен на изкуството. 
Умира в село Хитрино на 25 
април 1948 г.

Неотменно до Георги Донев 
в живота му и в театралната му 
дейност е и неговата съпруга 
– артистката  Бояна Георгие-
ва Донева, родена на 7 януари 
1886 г. в Русе. Участва в пред-
ставленията на Гюмюрджин-
ския театър, после дълго време 
е актриса в Русенския общин-
ски театър. През 1941–1944 г. 
играе на сцената на Скопския 
народен театър. Почива на 5 
октомври 1954 г. в Русе.

Сред артистите от Гюмюр-
джинския театър в периода 
1915–1920 г. е и Кина Казан-
джиева – Герджикова, родена 
на 6 януари 1884 г. в Търново. 
Усвоява френското театрално 

майсторство и сценично изку-
ство в Париж през 1912–1915 г. 
заедно със съпруга си. Двамата 
се завръщат в България и по-
стъпват в Държавната трупа на 
Народния театър, където Кина 
дебютира в ролята на Нора от 
едноименната пиеса на Ибсен. 
Представлението има голям 
успех и тази роля я прави из-
ключително популярна. През 
1919 г. тя играе в Общинския 
театър в Гюмюрджина. За 
Кина Герджикова известният 
музикант – проф. Павел Гер-
джиков разказва: „…склоннос-
тта ми към музиката и театъра 
идва от баба ми Кина. Дядо ми 
Николай също е бил актьор, но 
не мога да кажа, че е бил от 
най-големите, по-скоро е бил 
изкушен от перото и се е зани-

мавал с журналистика. Изклю-
чителна фигура е неговата съ-
пруга, баба ми актрисата Кина 
Герджикова. Тя е от Търново, 
по баща Казанджиева, и по 
тази линия е роднина с Петко 
и Пенчо Славейкови. Аз баба 

ми Кина не помня на сцената. 
Родил съм се през 1938 г., ко-
гато тя е направила прощалния 
си спектакъл в Пловдив… Баба 
ми е била един апостол, аркаш-
ка в рокля, посветила живота 
си да сее театрално изкуство в 
провинцията, и то в най-глад-
ните и трудни години на Бъл-
гария – в началото на века, вре-
мето на Балканската война…“

На сцената на Гюмюрджин-
ския театър играят още артист-
ката Мила Петрова Димитрова 
и нейният съпруг Петър Дими-
тров. Мила е родена на 19 март 
1896 г. в село Новоселци. Ар-
тистичната ù дейност започва 
в Гюмюрджинския театър през 
1919 г. Между 1946 и 1960 г. 
играе на сцената на Народния 
театър на младежта. През 1967 
г. за цялостната си дейност е 
удостоена с орден „Кирил и 
Методий“ I-ва степен. Почива 
в София на 16 декември 1983 г.

Известен артист на Гюмюр-
джинския театър е и Никола 
Гандев. Роден е в Котел през 
1880 г. Завършва гимназия в 
Добрич, след което е учител. 
Дебютира като актьор през 
1905 г. в „Съвременен театър“. 
От 1907 г. до 1911 г. играе на 
сцената на Народния театър в 
София. През 1911–1912 г. рабо-
ти в Нов народен театър, а през 
1913 г. е в пътуващия театър 

„Барабанистите“. По време на 
Първата световна война вече 
е в Гюмюрджинския театър, а 
по късно – в театрите в Русе, 
Варна, Бургас. През 1928 г. 
ръководи Плевенския общин-
ски театър, от 1936 г. до 1938 

г. играе в Пловдивския облас-
тен театър. Неговата съпруга 
Стефана Гандева е родена в 
Търново през  1889 г. Завършва 
стопанско ръкоделно училище. 
През 1905–1906 г. е стажант-
актриса в Свободен театър. От 
1908 г. до 1910 г. играе на сце-
ната на Народния театър. От 
1910 до 1946 г. е в Нов народен 
театър, Съвременен театър, 
Софийски пътуващ театър, 
общинските театри в Гюмюр-
джина, Русе, Варна, Пловдив, 
Плевен, Бургас. През 1946 г. 
основава театър в Сливен, в 
който играе до 1959 г. Била 
висока, стройна, мургава, ху-
бава жена. Мъжът й я наричал 
„моята Фатме“. Първокласната 
актриса след 9 септември 1944 
г. играе в Сливенския театър и 
е съветник в Градския съвет на 
Сливен – 4 години. Носител е 
на орден „Кирил и Методий“ 
1 степен, на Златната значка 
на Народния театър, връчена ù 
по случай 50-годишнината на 
театъра. Пенсионира се през 
1969 г. Почива на 8 юни 1977 
г. в София.

По-конкретна информация 
за семейство Гандеви дава тех-
ният син проф. Христо Гандев. 
За Никола Гандев той разказ-
ва: „През 1902 г. работи като 
вестникарче, след това като 
словослагател. Приютяват го в 

социалистическия клуб, участ-
ва в художествени вечеринки 
и постепенно става техен гла-
вен организатор и изпълнител 
в различните представления. 
Сам рисувал много добре деко-
рите, рецитирал, съставял тек-
стове на сценки и пр. По пътя 
на самообразованието и чете-
нето на прогресивна литерату-
ра се превръща в интелигент с 
висше образование – литера-
тор. От 1907 г. е таксуван като 
анархолиберал и по настояване 
на Димитър Благоев – в едно 
писмо до Варненската органи-
зация – е изключен от партията. 
Но по мироглед си остана марк-
сист. Участва в Управителния 
съвет на Съюза на артистите и 
всъщност е един от инициато-
рите за създаването му.“

Проф. Христо Гандев обръ-
ща внимание на една особено 
силно изразена черта от харак-
тера на баща си: „Много оби-
чал да учи младите артисти. 
Затова са го наричали „татко 
Песталоци“ (по името на Йо-
хан Хайнрих Песталоци (1746–
1827) – швейцарски хуманист, 
педагог, философ, създател на 
първата система за начално об-
разование)“.

С бъдещата си жена Стефа-
на Никола се запознава в Тър-
ново. Тогава тя е 17-годишна 
и избягва с него. По време на 
Балканските войни Стефана 
Гандева е медицинска сестра 
в организирана и финансирана 
от руснаци болница, а Никола 
участва в партизанска (разуз-
навателна) част по посока на 
Гюмюрджина (днешно Комо-
тини, Гърция). През Първата 
световна война е началник-
гара в Лудово – Македония, 
после е прехвърлен като на-
чалник-гара в Гюмюрджина. 
Същевременно Гандев играе и 
в театъра. Проф. Гандев опре-
деля баща си като интелигент 
– самоук, ентусиаст, енцикло-
педически осведомен, артист, 
художник, преводач. Никола 
Гандева умира през 1938 г. в 
София на 58-годишна възраст.

Особено пристрастни към 
театралната дейност са учи-
телите и учениците от българ-
ската гимназия в Гюмюрджи-
на. Много от тях участват в 
представленията на театъра. В 
училището съществува трупа, 
подготвят постановки, с кои-
то гостуват на други градове 

в Беломорието. По това вре-
ме директор на гимназията в 
Гюмюрджина е уважаваният 
Павел Ковачев, по-късно до-
принесъл много за просветата 
и обществения живот и в Кър-
джали.

Прави впечатление, че ар-
тистите от Гюмюрджинския 
общински театър са получили 
добро за времето си образо-
вание.  Някои от тях са учили 
драматургия. Били са проник-
нати от разбирането, че из-
пълняват висока обществена 
мисия. Приемат ролята си на 
лечители на обществото, стре-
мят се с личен пример да пока-
жат какви достойнства трябва 
да притежава всеки човек. 
Вярват, че „със своя духовен 
мир артистът упражнява влия-
ние върху душата на отделния 
индивид“. Много от тях изкар-
ват препитанието си с друга 
професия, а в театъра участват 
като любители. Като общински 
театърът е на самоиздръжка.

Гюмюрджинският общин-
ски театър просъществува с 
тези артистични сили до 1920 
г., когато по силата на Ньойския 
договор Западна Тракия е даде-
на на Гърция и българските ад-
министративни власти са при-
нудени да я напуснат. А заедно 
с тях са ликвидирани за дълго 
и изградените и утвърдили се в 
този район под влияние на Бъл-
гарската Екзархия културни 
институции. (в.„Нов живот“)

в Беломорието. По това вре-

в Гюмюрджина

 Постановка „Душата на обществото“, представена от учители от На-
родната смесена гимназия в Гюмюрджина. Снимката е от фонда на 
Държавния архив – Кърджали, съхранявана в личния фонд на учител-
ката и театрален деец Надежда Дацова – тогава ученичка и участнич-
ка в постановката

 Никола Гандев – артист от Гю-
мюрджинския общински театър Георги Донев

 Писмо от юбилеен комитет, 
председателстван от министъра 
на народната просвета, директо-
ра на Народния театър в София 
и заслужил артист Кр. Сарафов 
за честване на 35 години сце-
нична дейност на създателя на 
Гюмюрджинския театър Георги 
Донев в София. София, 1937 г.

 Театралната трупа на Георги Донев от 1924 г. в Поморие

 Стефана Гандева – артистка в 
Гюмюрджински градски театър

 Постановка на „Душата на обществото“, представена от учители от 
Народна смесена гимназия в Гюмюрджина. (1918-1919 г.) Снимка-
та е от фонда на Държавен архив – Кърджали. От ляво на дясно: 
Вера Бояджиева – режисьор, Надежда Иванова Гъркова, Никола 
Перелингов, Мария Шибойкова, Георги Вулев, Райна П. Христова, 
Урумов, Петко Георгиев, Благородна Момчева

Българският театър


