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110 ГОДИНИ 
ОТ РОЖДЕНИЕТО НА 
ЛАМБИ ДАНАИЛОВ

КРАСИМИР ПРЕМЯНОВ СЕ СРЕЩНА С АНТОН КИССЕ
На 16 февруари председателят 

на Съюза на тракийските дружества 
в България Красимир Премянов се 
срещна с Антон Киссе – председа-
тел на Асоциацията на българите в 
Украйна  и депутат във Върховна-
та рада на Украйна. Бяха обсъдени 
въпроси, свързани с обстановката в 
Украйна,  с положението на българ-
ската общност там и някои пробле-
ми, чието решаване се нуждае от съ-
действието на българските власти. 
За тази цел А. Киссе имаше срещи 
с министър председателя Бойко Бо-
рисов, с депутати от различни пар-
ламентарни групи, с представители 
на БСП. В резултат на срещите бе 

решено да се създаде Координацио-
нен център в сградата на Държавна-
та агенция за българите в чужбина, 
който ще има за задача да осигури 
поддържането на постоянна връзка 
със сънародниците ни в Украйна.

Съюзът на тракийските друже-
ства в България с тревога следи 
развитието на събитията в Украйна 
и положението на българите. Съ-
трудничество между Асоциацията 
на българите в Украйна и Съюза на 
тракийските дружества в България 
има дългогодишна история и  до-
принася  активно за укрепване на 
връзките между българите, живе-
ещи  на територията на двете дър-

жави. Историческа основа за това е 
както факта, че близо 90% от бълга-
рите в Украйна са потомци на бежа-
нци от Тракия от времето на турско-
то робство, така и сродните цели на 
двете организации – съхраняването 
на българщината и утвърждаването 
на православието, патриотизма и 
родолюбието.

Централното ръководство и ре-
дакцията на вестник „Тракия“ се 
обръщат към всички тракийци с 
призив да се включат активно в 
благородната дарителска акция – 
чрез Българския червен кръст да 
се окаже хуманитарна помощ на 
българите в Украйна.  

Н 
 
 
ай-великият и най-

светлият ден в новата ни 
политическа история. В тоя 
ден в едно от предградията 
на Цариград – Сан Стефано 
се сключи Санстефанският 
договор между Русия и Тур-
ция, по който договор Дунав 
и Бяло море, Албания и сре-
дината на странджанския 
гребен бяха границите на 
възкръсналата като Феникс 
българска държава. В тия 
граници нашето племе се 
почти напълно обединяваше 
и, ако се запазеха, можете да 
си представите, какво би из-
глеждало то днес…, в култур-
но и национално отношение.

Щяха да се спестят неиз-

числимите жертви във въста-
ния, войни и вражди, щяха да 
избликнат като буен пролетен 
порой неизброимите цен-
ности на нашата благодатна 
земя; и най-важното: полетът 
на окриления още по Въз-
раждането ни народен дух не 
би срещнал съкрушителни-
те бури, които ни сполетяха 
след този Велик ден. А знае 
се, че всяко политическо по-
ражение дава своя отглас и в 
крушенията на духа и на по-
лета му.

Уви, враговете на българи-
те настръхнаха като хиени, 
пред виденията, че в среди-
щето на Балканите между 
тях, държавите – дребосъци, 
изникна една мощна държава 
с един неудържимо буен на-
род. Озадачиха се и враговете 
на великата ни освободител-
ка и зловещо ни разпокъсаха 
в Берлин. Разпокъсаха земята 
ни, но не и духа ни, волята 
ни. Това най-добре е изразено 
от народния поет в стиховете:

Балкан, Родопи,  
Шар, Пинд, Рила
напразно гордата съдба,
като прегради ви е турила…
Ний пак едно сме,  
пак сме сбрани
прегради няма зарад нас…
И ти берлински злобен съд
пред наший идеал свещини
ти пречка слаба си в светът…
Уви, можем ли и сега да 

кажем тия горди, пълни със 
самоувереност думи! В Бер-
лин ни разкъсаха великите 
завистници на Славянство-
то, а в Букурещ! В Букурещ 
живи ни ръхъфа злокобните  
жалки в борбата хиени. И то 
в името на някакво равнове-
сие, за което сега станили три 
пъти по-големи, не им се ще и 

дума да се продума.
Но след всички тия зло-

честини, които ни сполетя-
ха, какво е за нас тоя ден, 19 
февруари,  потулен от някак-
ва календарна неразбория  с 
нова дата 3 март? Дали само 
светла историческа дата или  
и нещо повече! Не, светлите 
велики дати, споменът за тях 
и честването им дават  свет-
ло озарение и на миналото, и 
на настоящето, и на бъдеще-
то. В тоя велик ден нашето 
съзнание, нашият копнеж се 
озарява с вярата и надежда-
та за достигане пределите 
на нашето народностно обе-
динение на държавната ни 
целокупност. И нещо друго: 
Сан Стефано и горчивини-
те в Берлин трябваше да ни 
поучат, че за постигане 

на такива върховни въжде-
ления не са достатъчни само 
мълниеносните бойни по-
беди и че много пъти след 
тях, след победите, идват 
политическите поражения, 
ако главната задача не е била 
добре обоснована и полити-
чески подготвена. И че ако 
в Берлин велика Русия, след 
големите си победи, претър-
пя политическо поражение, 
колко повече ние, усамотени 
и от най-близките си дори 
можехме да се подхранваме 
с илюзиите, че наведнъж ще 
постигнем националното си 
обединение, въпреки злата 
воля на всички малки и голе-
ми завистници.

Все пак ние богомолно 
празнуваме своя политически 
Великден и чувстваме, че оза-
рението, идващо от него топ-
ли сърцата ни и свети навред 
из тогавашните Санстефан-
ски предели на тъжното ни 
отечество.

В.„Бургаски фар“, 3 март 
1939 г., бр. 5184. Петко Росен 
пише за 3 март по стар стил 
19 февруари 1878 г. Заглавие-
то е на редакцията.

На 3 стр. четете за новите 
съчинения на Петко Росен

ПЕТКО РОСЕН

 Петко РОСЕН

Българският 
политически Великден

Продължава на 2-а стр.

Антон Киссе е предсе-
дател на Асоциацията на 
българите в Украйна и 
депутат във Върховната 
рада от 142 едномандатен 
избирателен район – Оде-
ска област, съпредседател 
на парламентарната група 
за приятелство с България 
в Украинския парламент.

- Г-н Киссе, какво се 
случи в Украйна?

- В Украйна се наблюда-
ва доста напрегната ситуа-
ция, на места демонстраци-
ите прерастват в безредици 
и окупация на обществени 
сгради в Киев и в някои 
областни центрове. Проте-
стите започнаха по иници-
атива на опозицията, след 
като Украйна отказа да по-
дпише споразумението за 
асоцииране на Украйна към 
ЕС по време на срещата на 

Българите в Украйна 
са за цивилизован 
изход от  
кризата 

„Източното партньорство“ 
във Вилнюс, мотивирайки 
се, че не може да прекъсне 
икономическите отношения 
с Русия.

- Това означава ли, че 
украинският народ не 
беше добре информиран 
както за съдържанието на 
преговорите с ЕС, така и 
за важността на връзките 
с Русия?

- В продължение на три 
години в Украйна се обсъж-
даше предстоящия процес 
на асоцииране на страната 
към Евросъюза, без да има 
широка дискусия в сред-
ствата за масова информа-
ция, че асоциирането не е 
равнозначно на членство в 
ЕС. А  покана за членство 
в ЕС не е отправяна към 
Украйна. На практика слу-
чилото се във Вилнюс беше 

изненада за украинския на-
род. От това се възползва 
опозицията, която органи-
зира протестите. Уместно 
е да припомня, че  Украй-
на поиска от Европейския 
съюз 20 млрд. евро помощ, 
за да подпише споразуме-
нието за асоцииране, за да 
се подготви по-добре за 
присъединяването към ЕС 
и да се справи с неотлож-
ните финансово икономи-
чески проблеми. Брюксел 
отказа с аргумент, че  дого-
ворените условия не могат 
да се променят. На украин-
ските неотложни потребно-
сти се отзова Русия, която 
отпусна 15 млрд. долара 
и намали с 40% цената на 

газа за Украйна. И по този 
въпрос нямаше  своевре-
менна информация.

- Според Вас, украин-
ските власти реагираха 
ли адекватно на проте-
стите?

- Отчитам като грешка на 
ръководството на Украйна, 
че не  реагира своевременно 
на протестите, а също така, 
че не предотврати тяхното 
разрастване. Нагнетената 
обстановка доведе и до чо-
вешки жертви. Допълнител-
но напрежение се създаде 
след приемането на закони-
те, регулиращи дейността 
по време на митинги. 

Интервю с Антон Киссе, 
председател на АБУ  
и депутат във Върховната 
рада на Украйна
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чество на тракийска тематика. В нея има 
всичко: и география, и история, и мемоари, 
и народно творчество, изразено в народни 
песни, обичаи, спомени и много човешки 
съдби. Литераторът съвместява краеведче-
ското проучване – я, колко много ползвана 
литература е цитирана, колко много споме-
ни са разказани, колко много фотоснимки 
са показани, колко  емоционални преживя-
вания и сюжети за нови творчески прояви 
са подсказани. Ще дам за пример историята 
на хубавата Недялка Павлова, която е инс-
перирала към творчество не само един или  
двама майстори на словото: още от далеч-
ната 1861, та през 1881, когато пиесата на 
Костантин Арванитис, издадена в Браила е 
преведена, преработена и допълнена с още 
едно действие от варненския гимназиален 
учител Тодор Шишков. „С нейното издава-
не през 1881 г. се слага началото на добро-
волната подписка за събиране на средства 
за създаване на театър във Варна, който е 
построен и открит половин век след нача-
лото на подписката.“ – пише авторката. Ма-
лък пасаж от книгата, който ние прочитаме 
с удоволствие, а колко много труд, за да се 
добере до фактите, които цитира!

Съвсем не е било леко да се открие как-
во всичко за пръв път е било построено или 
открито в с. Голяма Франга – Надежда – Ка-
менар, Община Варна. „Първата безжична 
телеграфна станция „Франга“ е заглавието 

положен на хълма „Турна тепе“. 
Към това описание прибавям и емоцио-

налния спомен от детството на Маргарита 
Трошева, запазен в паметта ú като възпри-
ятие за цял живот“ – пише авторката. Не 
може да спреш да четеш. Интересно ти е 
описанието на ветровете, на животинския 
свят, обяснението  за името на селото КА-
МЕНАР.

Авторката поетеса и краеведка моли чи-
тателя за извинение, защото „иска  да напра-
ви малко отклонение и да включи моменти 
от историческия разказ за тази историческа 
битка“, Паметната битка на народите от 
1444 година. Тя знае, че това ще е много 
интересно за читателя и използва отклоне-
нието, за да премине от далечните 1444 г. и 
1828 г. към днешния ден, за  да вдъхне жи-
вот на едно предложение, съдържащо се в 
спомена на Иван Жеков – жител на Каменар, 
направено през 1973 г. „Уместно е за увеко-
вечаване на това историческо събитие да 
се постави на сградата  мемориална плоча, 
защото ще въздейства, както за патриотич-
ното национално самочувствие, а така също 
за дълбоките корени на българо-съветската 
дружба – обща историческа съдба.“  Става 
въпрос за къщата, в която е преспал руски-
ят цар Николай по време на Руско-турската 
война през 1828–1829 година.

Книгата е принос към неоценимото бо-
гатство на литературно-историческото твор-

РУСКА ДАСКАЛОВА ВЪРВИ 
ПОДИР СЪРЦЕТО СИ

ХРИСТИНА СТОЕВА

Очаквах издаването на поредната книга 
на Руска Даскалова с нетърпение. Интерес-
но ми беше да разбера КАК ПОЕТЕСАТА, 
каквато несъмнено Руска Даскалова е, ще 
съвмести поета с краеведа. Знаех, че тя умее, 
защото бях чела нейните „Тракийски напе-
ви“, където се докоснах до едни от най-ху-
баво написаните стихове и за тракийци, бях 
съпреживяла заедно с нея и благодарение на 
нея живота на Емануил Мутафов – един от 
последните варненски възрожденци, живеех 
със завета ú „ТИ КОРЕНА ПАЗИ“ и въпреки 
това чаках да прочета нейното „Завръщане 
към корените“. 

Още заглавната страница ме впечатли: 
РАЗКАЗ ЗА МИНАЛОТО… разказ, а не исто-
рия, не изследване, не проучване, а разказ… 
И още  на стр. 4 едно лирично отклонение, 
част от което е повторено и в уводните думи. 
Уводните думи – те са всъщност рецензия на 
това, което следва като съдържание на кни-
гата, завършвено с поетичното обобщение: 
„Стара истина е, че нашите родови корени 
са разковничето на личността ни, на всички 
онези „азове“, които живеят в нас, а ние се 
опитваме да предадем в единство със света. 
Те са гледецът ни, през който се научаваме 
да виждаме живота. Тъй като след нас идват 
децата ни, много е важно какво ще сложим 
вповече в  люлката им. Как добротата, чис-
тосърдечието, любовта ще докоснат невин-
ния детски свят? Така ще следваме завета на 
нашия мъдър народ: „Трябва да дадем криле 
на децата си, за да могат да летят, и корени, 
за да има къде да се върнат“.

Чух гласът на поетесата, който продължи 
на следващата страница да прави описание 
на с. Каменар: „От всяко кътче на селото 
можеш да се наслаждаваш на великолепната 
гледка на Варна, на необята на ширналото 
се море и нос Галата.  Да галиш с поглед 
гористите възвишения на юг, между които 
се вие бялата лента на пътя за Бургас. А 
обърнеш ли се на изток, пред погледа ти се 
откроява величествен монумент – Паметни-
кът на българо-руската бойна дружба, раз-

на един от разделите в книгата. А „Първият 
войнишки паметник на територията на Об-
щина Варна?“ с подзаглавието: „Истински-
ят патриотизъм е любовта към миналото, 
почитта към поколенията, които са ни пред-
шествали?“ Може ли спокойно да се чете за 
такива похвални дела и за такава съпричаст-
ност на достойни граждани на Отечеството 
ни, без да изпиташ желание да станеш на 
крака и да се поклониш пред наглед незна-
чителната постъпка, която обаче зарежда, 
зарежда с положителна енергия и със стре-
меж  да следваш примера и на тези, които 
са дали живота си за свободата на родината 
ни, и към тези, които оценяват подвига им.

Новата є книга „Завръщане към 
корените” е  пълна с открития в миналото 

Такива закони съществуват 
в редица европейски страни, но 
при нас не  трябваше да се при-
емат в този момент,  защото пре-
дизвикаха противопоставяне, а 
опозицията получи подкрепата 
на много негативно настроени 
хора. Голяма част от законите, 
които бяха приети от началото на 
годината, отнасящи се до правото 
на хората да участват в митинги 
и наказанията,  свързани с на-
рушения по време на протестни 
демонстрации, се отмениха. Но 
напрежението вече беше голямо.

 - Може ли да се очаква, че 
от протестите ще се възползват 
крайно десни националисти, 
ксенофоби и антисемити?

- Малко известен факт е, че в 
протестите участват крайнодес-
ни националисти и антисемити, 
които са в основата на нападени-
ята срещу правителствени сгра-
ди. Има много хора с крайни въз-
гледи, които не признават  и не се 
съобразяват с ничия воля – нито 
на властта, нито на опозицията. 
Диалог между управляващите и 
опозицията има, но между тях 
и крайните – не, което заплашва 
ситуацията да излезе от контрол. 
В този случай международната 
демократична общност и ис-
тинските патриоти за единна и 
демократична Украйна, трябва 
да неутрализират тази опасност, 
позовавайки се на Конституцията 
и законите на страната, и на нор-

Българите в Украйна...
мите на международното право.

- Поводът за протестите е 
ясен, но кои са причините, до-
вели до тази ситуация?

- Права сте, повод за проте-
стите се намери. Но причините 
са доста по-сериозни и могат да 
бъдат групирани като социално 
икономически, вътрешнополи-
тически и външни. Политическа 
система на Украйна е оформена 
от партии, които нямат сериозни 
идейно програмни различия. На 
практика украинските политиче-
ски партии са участници в състе-
зание кой да има по-голямо ико-
номическо влияние и права. По 
това кой управлява се ориентират 
олигарсите, които също влияят 
на сегашните събития. Нито една 
от съществуващите партии няма 
виждане за решаване проблемите 
на хората. Външните причини са 
свързани с геополитически инте-
реси на Великите сили и опита да 
се намали  влиянието на украин-
ско-руските отношения.

- До каква степен влияят 
външни фактори на протести-
те?

- Трудно измерима е степента 
на влияние на външните фактори, 
но тя е  факт, защото Украйна е 
страна със стратегическо место-
положение – граничи с Русия, с 
ЕС, а през Черно море с Турция. 
Искам да припомня, че в нача-

лото на ХХI век тя беше част от 
т.нар. цветни революции, рази-
грали се в държавите от постсъ-
ветското пространство, за да се 
намали руското влияние, но и те 
не промениха в положителна по-
сока положението на украинския 
народ.

Стратегическата линия, която 
е поела Украйна, е поетапно при-
съединяване към Европейския 
съюз, но пътят ще бъде много дъ-
лъг, защото трябва преди всичко 
да защитим своите икономиче-
ски въпроси. А стратегията на 
Европейския съюз остава неиз-
менена – да откъсне Украйна от 
икономическо пространство, към 
което принадлежи и да обезпечи 
пазари за своите продукти. Ико-
номиката на Украйна е зависима 
от Русия, защото след разпадане-
то на Съветския съюз, останаха 
много смесени предприятия, 
които трябва да работят. Така на-
пример за един самолет се пра-
вят части и в Украйна, и в Русия. 
Ако двигателите са от Украйна, 
другите части са от Русия. Ма-
шиностроенето  на двете страни 
е обвързано, то е комплексно и 
ние не можем да допуснем тези 
заводи да се закрият, защото хи-

ляди хора ще останат без работа 
и заплати.

Ние очакваме от европейската 
интеграция да открие възмож-
ности за модернизация и ико-
номически възход на страната. 
Основание за това ни дава при-
мерът с  Полша – когато тя  встъ-
пи в Европейския съюз, получи 
огромен финансов ресурс. Нещо 
повече, дълговете на Полша бяха 
опростени, а една България не 
получи почти нищо, което обяс-
нява огромните проблеми пред 
нея. Изводът е, че всяка държа-
ва трябва да търси своя интерес 
на производител, защото когато 
се унищожават производства, се 
закриват работни места,  а това 
поражда огромни социални про-
блеми.

-  Каква е позицията на бъл-
гарите в Украйна?

- Следят внимателно ситуаци-
ята, преживяват случващото се 
и се надяват Украйна да излезе 
цивилизовано от тази ситуация. 
По-младото поколение очаква от 
асоциирането на Украйна  в ЕС 
откриване на по-добри възмож-
ности за реализация и развитие. 
По-голямата част от българската 
диаспора обаче, се отнася с чув-

ство на реализъм към развиващи-
те се процеси и е привърженик на 
балансирани отношения между 
ЕС и Русия, което се  дължи на 
историческото минало на укра-
инските българи. Когато преди 
два века българите са търсили 
спасение от турското робство, 
Русия  ги е приела и е предоста-
вила територия за най-голямата 
българска общност в чужбина. 
За тези българи Украйна се е 
превърнала във втора родина, но 
едновременно с това не искат да 
има противоречия с Русия.

- Съществува ли опасност 
Украйна да бъде разделена?

- Евентуално разцепление на 
страната ще донесе нова траге-
дия за украинския народ. Това 
не трябва да се допуска. Кон-
ституцията на Украйна може да 
послужи като гаранция за ней-
ната териториална цялост. Нито 
една парламентарно представена 
политическа сила не пледира за  
разделението на страната. Ако 
някой призовава  за разделение 
на Украйна, трябва да носи по-
литическа и наказателна отго-
ворност. Ако днес се направи 
референдум сред българската 
общност в Украйна дали стра-
ната трябва да бъде разделена, 
отговорът ще бъде категоричен 
в полза на запазване целостта и 
единството на страната и за ци-
вилизован изход от кризата.

Интервюто взе  
Ваня Ангелова Иванова

Продължение от 1-а стр.

Интервю с Антон Киссе



потомци.“
Като чета и препрочитам 

написаното от Петко Ро-
сен, събрано в 11-те тома, 
все повече се убеждавам, 
че той е бил широко скроен 
българин, за когото земята 
българска е била по-свид-
на от бащиния му чифлик, 
Мдарският конник и Бе-
лоградчишките скали – от 
воденицата и фабриката, от 
хана и кръчмата му. И ни-
как не е чудно, че писате-
лят е обходил всички места, 
свързани с родната история 

и националната култура. 
Посещавал ги е и с удиви-
телно майсторство ги оп-
исва, за да възкреси герои 
и предатели, паметници на 
природата и на човешкия 
дух. Всяка една от творбите 
му е изпъленна с нежна и 
дръзка любов към родината 
и родната земя. Любовта му 
ще да е била винаги първо-
началната, изходната сила, 
която е водела словото му. И 
още: малцина са писателите 
като Петко Росен, със своя 
звучен език, съхранил за 
поколенията десетки думи и 
образи, които биха изчезна-
ли безвъзвратно.

Малко е да кажем, че 
съставителят и редакторът 
на Събраните съчинения 
на Петко Росен заслужават 
похвала. Похвала и благо-
дарност заслужава и Общи-
на Бургас, която финансира 
издаването на първите 8 
тома. В последните някол-
ко тома читателят ще може 
да прочете литературните 
етюди и портрети, очерците 
и пътеписите на писателя. С 
оправдан интерес се очак-
ват и дневниците, спомени-
те и писмата на и за Петко 
Росен.   

КИРИЛ МОМЧИЛОВ

Преди три десетилетия 
издателство „Български пи-
сател“ пусна на книжния 
пазар в тираж 20113 екзем-
пляра /!/ един том с избрани 
произведения на писателя 
Петко Росен /1880-1944/, 
през втората половина на 
миналия век му издаде и 
един том „Спомени и раз-
мисли“ /1963/. Днес, няма 
да повярвате, издателство 
„Божич“ в Бургас се е заело 
с непосилната задача да въз-
креси забравения тракийски 
писател в целия му ръст. 
Съставител на Събраните 
съчинения в 11 тома е вну-
кът на писателя инж. Пет-
ко Чорбаджиев, редактор 
– Стоян Георгиев. До края 
на 2014 г. издателството е 
пуснало от първия до деве-
тия том.

Започнал творческия си 
път като критик на литера-
турния и културния живот в 
столицата, Петко Росен не 
се отказва от критиката до 
края на живота си. Първа-
та му сериозна критическа 
статия е за повестта на Ан-
тон Страшимиров „Кръс-
топът“, публикувана в спи-
сание „Демократически 
преглед“ през 1904 г. Място-
то не ми позволява да пиша 
за сложния и противоречив 
път на човека и твореца Пе-
тко Росен, който се проявя-
ва освен като литературен 
критик и като историограф, 
етнограф, мемоарист и бе-
летрист. Очерци и разкази, 
пътеписи и легенди извайва 
закъснелия български въз-
рожденец, който вярва в си-
лата на народа, търси връз-
ката на хората със земята, 
изследва народния живот. 
Четири са книгите на писа-
теля, излезли докато е бил 
жив: „От Дунав до Бяло 
море. Видено и преживено“ 
/1927, 1943/, „На Енювден. 
Литературни сенки и силу-
ети“ /1928/, „Между наро-
да. Видено и чуто“/1933/ и 
„В поле широко. Видено и 
преживено“ /1938/. Петата 

критическите фейлетони 
„Сурва, сурва година“ на 
Петко Росен, помествани 
през януари във вестни-
ците „Зора“ /1928-1932/ и 
„Слово“ /1933-1944/. В тях 
Сурвакарят прави преглед 
на литературни произведе-
ния, излезли от печат в пре-
дходната година. „Моите 
критични бележки са, така 
да се каже, едно търсене на 
хубавото с непосредствен 
усет“ – признава си авторът. 
За тръпнещите в очакване 
поети и писатели и реакци-
ята им научаваме от едно 
писмо на критика Васил 
Мавродиев: „Ти по-добре от 
мен знаеш, че авторите са 
гузни като бременни вдови-
ци и себични – като млади 
момичета… Питаш: Псуват 
ли? – Псуват, бай Петко! – 
Но нека псуват. Шибай и 
ти. Защото у нас вече всеки, 
който може да се подписва, 
счита, че е готов писател. И 
ако се оставят всички тези 
незаконородени писатели 
да се размножат по пътя на 
своята наглост, житно зърно 
никога няма да покара“. 

От прозорливите оценки 
на Петко Росен ще споме-
на само за Йордан Йовков 
и неговите „Старопланин-
ски легенди“: „Легенди ли 
са това? И са, и не са…и 
по мотиви, и по компози-
ция, и по изпълнение мен 
ми се ще да ги нарека  п о 
е м и. Чудни поеми! Каква 
ведрина, простор, каква бо-
дра жизнерадост, музика и 
шепот. Заслушайте се само 
в жеравненските кории! 
Черковната отглася на бе-
ломореца. Пее и нарежда 
хайдушки легенди… Но 
песента на песните в тия 
поеми е оная за Индж е... 
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му книга „През гори зеле-
ни“ останала в ръкопис. 
Съпругата му Анна Чор-
баджиева свидетелствува: 
„Тогавашната Национална 
пропаганда /фашистката 
цензура/ забрани печатане-
то на книгата заради славя-
нофилските и русофилски-
те чувства и убеждения на 
Петко Росен“. Нещо пове-
че – в началото на Втората 
световна война писателят е 
бил интерниран за 6 месеца 
в Панагюрище като „опасен 
за реда“ човек, който се обя-
вява против войната и изра-
зява вярата си в „непобеди-
мата славянщина“. Освен 
завистта на група писатели, 
които били против книгата, 
причина бил и последният 
раздел на ръкописа „И аз 
бях в Македония“, който 
едва сега в том VІ на Събра-
ните съчинения се публику-
ва за първи път. Днешният 
читател има възможност да 
прелисти неизвестни нам 
страници за Ниш, Скопие, 
Битоля, Ресен, Охрид…

В новото издание кни-
гите следват една след дру-
га, както са се появявали 
приживе на писателя. Само 
първият том носи заглави-
ето „Сурвакници“, където 
са събрани литературно-

Дали връстниците, съвре-
менниците на Йордан Йов-
ков ще оценят какъв ще да е 
неговият божи дар, за да ни 
дарува с такава дивна кни-
га! /1928/; 

За Елин Пелин и него-
вите разкази от „Под ма-
настирската лоза“ пише: 
– „мъдър, жизнерадостен и 
забавен… И когато си тъ-
жен, и когато си весел. Твоя-
та мъдра философия на жи-
вота прави да занемеят даже 
съсухрените от праведен 
аскетизъм светци, защото 

си и по-добър, и по-мъдър 
от тях“ /1937/;

За Елисавета Багряна: 
„В поезията на Елисавета 
Б. лъха една сладкогрей-
на меланхолна мелодия… 
/1923/… Ценното в стихо-
вете ú е това, че приказни-
ят елемент, тъй оскъден в 
нашата поезия, е не само 
във фабулата, но и в изжи-
вяното. Всяка нейна песен е 

ВЪЗКРЕСЕНИЕТО
НА ПЕТКО РОСЕН

 Петко Росен

една повест на изживяното, 
една приказка на сърцето“. 
/1924/; за „Вечната и свя-
тата“ – „Верният усет към 
простодушната хубост на 
изказването и пълнозвуч-
ността на изживяването не 
само спасяват Багряна от 
евтиния сантиментализъм, 
но я въздигат до пиедестала 
на първа българска поетеса. 
Да е жива и здрава“. /1928/

Можем само да съжаля-
ваме, че днес нямаме такъв 
критик в българската лите-
ратура! 

Петко Росен е бил и без-
пощаден мемоарист – за по-
литиканите от своето време 
казва: „Ласкателствата са 
трици, с които демагогът-
водач подмамва народното 
стадо към гибел и безпъти-
ца… Кога ще се разбере тази 
проста истина, че полиция-
та не може да бъде ни сго-
вористка, ни дружбашка, ни 
демократическа! Тя е само 
държавна! Носи държавния 
герб на челото си и никак-
ви партийни емблеми…
Всички хора, особено пък 
нашите съседи, измислюват 
легенди, създават небива-
лици за царствена слава и 
величие, а ние пред вещест-
вените данни стоим неми, 
смутени, треперещи от бо-
язън като просяк на чужда 
врата. Стига!… Нашият на-
род е крайно обезверен във 
всяко отношение: и общест-
вено, и морално, и религи-
озно. Душата му е страшно 
опустошена, озлобена. От 
такъв народ не може да се 
чака нищо добро. Трябва да 
се лекува. Дълго и ситемно. 
Кой, как?… Нима траките, 
стопили се в нашата плът, 
не са това, което сме ние 
самите – ославянчените им  Пред гроба на Петко Росен

 Писателят в двора си
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АНДРЕЙ ПЕЧИЛКОВ

Народната памет разказва, че 
Данаиловци от някогашното село 
Райково (дн. квартал на Смолян) 
са потомци на юначен българин 
от Македония на име Данаил. 
След извършено от него убийство 
на турски бей злосторник той за-
бягва и се заселва в Ахъчелебий-
ско (Смолянско). Задомява се в с. 
Писаница за Бърза Каракостова, 
която Данаил отървава от турски 
злодеи.

Синът на Данаил – Коста, е 
прадядо на Ламби Данаилов.  
Той се установява в Горно Райко-
во. Него тукашните хора го нари-
чат Коста Данаиловски Хлебаря, 
назован така заради щедростта 
му към бедните – подпомагал в 
гладни години райковци с хляб, 
жито, поддържал специално по-
мещение – „одая сайбия“, къ-
дето намират приют и подслон 
странници и пътници. През 1842 
г. заедно с хаджи Милуш, той се 
застъпва и устройва Рада Казали-
ева за учителка в Горно Райково 
– първата родопска учителка. Но 
да спрем дотук с възрожденеца 
Коста Данаиловски Хлебаров и да 
продължим с един от четиримата 
му синове – с Данаил Костов – 
дядото на Ламби Данаилов, – 
също възрожденец и поборник 
за българска свяст.  Ученик на 
Йоаким Груев в Пловдив, Данаил 
Костов след тригодишно учение 
идва в родното си село Райково, 
зареден още по-силно с пламъ-
ка и силата на българщината. В 
оная душегубна епоха той добре 
осъзнава мощта на българската 
просветност и духовност, за да 
просъществуваме като народ. 
Затова страстно воюва на всяка 
цена в училището да се учи не 
на гръцкото „алфа“ и „бета“, а на 
славянобългарското „а“ и „б“. С 
борбеност до добродетелна чис-
тота, Данаил Костов иска незави-
сима българска църква. И воюва 
за нея! Първият сблъсък с фенер-
ските пратеници става още през 
1856 г., когато заедно с устовеца 
Келеш Саващо Данаил Костов се 
противопоставя на Ксантийския 
гръцки владика Мелетий, който 
безогледно събирал владичина от 
местното българско население. 
Борбата срещу Фенер избухва с 
нова сила в Смолянския край и в 
следващите години. И отново на-

Достоен потомък на възрожденци и поборници,  
той  бе 11 години председател на тракийската организация 
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ВИДЕН ТРАКИЙСКИ 
ДЕЕЦ И ИЗСЛЕДОВАТЕЛ  

НА МИНАЛОТО

чело е Данаил Костов.
Данаил Костов е революцио-

нер. Революционер в истинския 
смисъл на думата. И когато орга-
низираното революционно движе-
ние става факт, той се нарежда в 
редиците на ВМОРО и дава своя 
дан за делото и с идеите си, и с 
материална подкрепа. Когато през 
1903 г. турските власти го залавят, 
той в окови е изпратен в Гюмюр-
джина и Одрин. Из тамошните 
зандани гние близо година. Осво-
боден е след амнистия като поли-

тически затворник.
Неговата благотворителност е 

пословична. И сега в Райковска-
та черква „Св. Неделя“ се намира 
подарената от него икона на све-
тите братя Кирил и Методий. За-
бележете: с неговото „иждивение“ 
се изработва не друга, а икона на 
двамата славянобългарски прос-
ветители! 

От времето в дома на Данаил 
Костов е оцеляла една снимка 
на родопския книжовник Христо 
Попконстантинов и неговата съ-
пруга Шина. За да подари своя-
та снимка с автограф на Данаил 
Костов, значи духовната цена 
на този човек за него не е била 
малка. Попконстантинов пише: 
„Подаряваме на многоуважаемия  
ни приятел и отечественолюбец 
г-н Данаил Костов от Горно Рай-
ково и домочадието му. София, 

19.II.1884 г.“
Отечественолюбец – така 

Христо Попконстантинов е над-
писал своята снимка-автограф. И с 
право! В епоха на духовен (фенер-
ски), политически и национален 
(турски) гнет Данаил Костов не се 
стряска. Със силата на българския 
си дух, с пламъка на славянската 
душа, с обичта си към своя народ, 
родина и роден край Данаил Кос-
тов стана символ на българщината 
в Райково и в отруденото Следно-
родопие. 

А кой е бащата  
на Ламби Данаилов?

Името му е Васил Данаилов и 
също е вписан в аналите на про-
светното и националноосвобо-
дителното движение на Средно-
родопския край. Ето само един 
фрагмент от оцелялата автобио-
графия на доцент Ламби Дана-
илов, в който съобщава нещичко 
за своя баща: „Произхождам от 
учителско семейство. Баща ми Ва-
сил Данаилов беше дългогодишен 
учител и активен борец в Маке-
доно-Одринското движение. През 
1901 г. попада в затвора. Турците 
го осъждат на 21 години тъмничен 
затвор и е лежал до 1904 г. в Од-
ринския затвор.“  Но Ламби Дана-
илов е твърде скромен в своите бе-
лежки: всъщност неговият баща е 

председателят на  революционния 
комитет на ВМОРО в с. Райково – 
първият местен комитет в Смолян-
ско. И е един от ръководителите на 
въстанието през 1903 г. в тогаваш-
ния Ахъчелебийски (Смолянски) 
район. Така че  Васил Данаилов 
– бащата на Ламби Данаилов, е 
символ на герой поборник и про-
светител от голям мащаб. 

Една народна мъдрост казва: 
„Ако детето ти не е по-добро от 
тебе, ти напразно си живял , а и 
трудил си се напразно.“ Учителят 
и македоно-одринецът револю-
ционер не е живял напразно. Не е 
живяла напразно и неговата съпру-
га – майката на Ламби Данаилов - 
будната  Руса Чапкънова – също 
активна деятелка на ВМОРО, пър-
вата жена в Райково, приела клет-
вата на родопските комити. Да! Не 
са живели напразно Руса и Васил 
Данаилови, защото техните сино-
ве и дъщери  Коста, Дона и Мария 
са родопчани, достойни за уваже-
ние. А техният брат доцент пол-
ковник Ламби Данаилов?

Не знаем всичко за него! Макар 
че вече е заел мястото си в българ-
ската енциклопедия със завоюван 
траен духовен и обществен облик 
и като политически и обществен 
функционер, и като борец за пра-
вдини и нов свят, и като историк, 
и като военен педагог, и като деец 
на българското тракийско движе-
ние, и като изследвач в полето на 
стопанските, военните и истори-
ческите науки.

Ламби Василев Данаилов е ро-

ден на 23 февруари 1905 г. в с. Рай-
ково. Основното си образование 
получава в родното си село. Про-
дължава гимназия пак в Райково – 
първото средно учебно заведение 
в Среднородопския край (днеш-
ната гимназия „Васил Левски“). 
Ала не за дълго. За антифашистка 
дейност той е изключен от гимна-
зията. След едногодишен престой, 
през есента на 1923 г., продължава 
своето образование в Казанлъшка-
та педагогическа гимназия. Но и 
тук Ламби Данаилов не стои ми-
рен.  Юнашкото му сърце не търпи 
социални неправди. И не един път 
е наказван!

През априлските събития на 
1925 г. е арестуван заедно с  зем-
ляците си Ангел Спасов и Георги 
Кузманов. С тях е въдворен и бъ-
дещият български писател, тогава 
също ученик в Казанлък, Кръстьо 
Белев, както и много други мла-
дежи.

След осеммесечен престой 
по затворите на Пловдив и Стара 
Загора младият Ламби Данаилов 
е освободен. През есента на 1926 
г. след дълги протакания, тога-
вашното Министерство на про-
свещението разрешава на Ламби 
Данаилов да се яви на матура в 
Казанлъшката гимназия. Макар 
и с диплом в ръка, но с големи 
усилия и не без съдействието на  
благородни люде, Данаилов е на-
значен за учител в Райково. Но 
тук не е само учител. Заедно с 
Ангел Спасов и Георги Кузманов 

110 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ЛАМБИ ДАНАИЛОВ

 Данаил Костов – дядото на Ламби 
Данаилов – възрожденец и поборник

 Ламби Данаилов с родителите си. Баща му Васил Дана-
илов е учител, македоно-одринец революционер, майка му 
Руска е първата жена в този край, приела комитската клетва

 Ламби Данаилов (в 
средата) с приятели 
артисти, основали 
през 1919 г. първия 
театър в Средните 
Родопи „Изгрев”



Брой 4  27 февруари 2015 г.

възстановяват прогресивното дви-
жение в Смолянския край, което е 
смазано жестоко  след събитията 
от 1923 г.  Тук Ламби Данаилов е 
активен деец на учителската про-
фопозиция, партиен функционер, 
изгражда левицата в Тракийската 
организация.

Естествено, тогавашните вла-
сти не му разрешават да учител-
ства. Отзовава се в София и от 
есента на 1929 г. е студент във Ви-
сшата кооперативна школа, която 
завършва през 1931 г. Учи и в Сво-
бодния университет. Тук той отно-
во е на своя революционен пост. 
Изгражда бонсови дружества, а на 
30 март 1939 г., на учредителната 
конференция, е избран за замест-
ник-председател на Централното 
настоятелство на БОНСС, активно 
участва в списването на вестник 
„Студентско знаме“ и сп. „Сту-
дентска трибуна“. Поради бързото 
и масово нарастване на бонсовите 
организации на 2 юни същата го-
дина ръководството на БОНСС, в 
т.ч. и Ламби Данаилов, е интерни-
рано. По време на акцията против 
проф. Александър Цанков през де-
кември 1931 г. Ламби Данаилов е 
ранен тежко.

Лошото му материално положе-
ние, пък и атестацията, която има 
зад себе си, налагат Ламби Дана-
илов да напусне София и отново  
от 1932 г. е учител. Този път в Кра-
лев дол, Пернишко. Но за кратко. 
Защото само след двумесечен пре-
стой е уволнен по силата на ЗЗД. 
През същата година срещу Дана-
илов и група тютюноработници 
от Райково е заведено дело по ЗЗД 
за изпратени от него първомайски 
лозунги от София.

От 1927 г. Ламби Данаилов се 
включва активно в работата на 
Тракийската левица. При обосо-
бяването й в отделна организация, 
Данаилов оглавява централното 
ръководство. Той е първият ре-
дактор на  в. „Тракийска трибуна“ 

– изразител на левицата в тракий-
ското революционно движение, 
чийто първи брой излиза на 13 
януари 1932 г. Като ръководител 
на Тракийската левица Ламби 
Данаилов участва в подготовката 
и провеждането на конгресите на 
Тракийския младежки съюз. Рату-
ва и работи за съвместни действия 
с ВМРО(о) и с Добруджанската ре-
волюционна организация.

И така, до края на 1935 г., кога-
то обстоятелствата налагат Ламби 
Данаилов да напусне София и да 
се установи в Банско като дирек-
тор на Популярната банка, където 
престоява три години.

„В края на 1938 година - пише 
сам Ламби Данаилов - беше ми 
поръчано да се върна в София.“ 
Работи в Осигурително дружество 
„Задруга“., Съюза на популярни-
те банки и Софийско дружество 
„Мура“, но заедно с това не се от-
късва от борбата за нов свят и нов 
живот.

През 1941 г. е мобилизиран в 
армията. За разложителна дейност 

е осъден на 5,5 години затвор и 
осем години лишаване от граж-
дански и политически права. „Но 
след установяване на обстоятел-
ствата – съобщава Ламби Да-
наилов – делото бе ревизирано и 
присъдата бе отменена.“

По време на евакуацията през 
1943 г. в с. Декьовци, Трънско, 
Ламби Данаилов е ятак на Трън-
ския и Кюстендилския партизан-
ски отряд, член е на бойна група. 
В този нелегален периоди работи 
с видни политически функционе-
ри като Раденко Видински, Славчо 
Трънски, Мария Захариева и мно-
го други.

Когато българския народ се 
включи във Втората световна вой-
на срещу немско-фашисткия блок 
през 1945 г. Ламби Данаилов не 
стои настрана. Вече офицер той 
участва във втората фаза на вой-
ната като  инструктор на Първа 
българска армия. Много години 
от своя живот Ламби Данаилов 
отдаде на изграждане на Българ-
ската армия. През 1944–1947 г. 
е заместник-началник на Поли-
тическото управление на МНО, 
а последователно след това и до 
1961 г. е началник на Мобилиза-
ционно-плановия отдел на МНО, 
началник отдел „Печат“, началник 
катедра във военната академия, за-
местник-началник на Академията, 
началник на Военноисторическия 
отдел на МНО. Все отговорни 
длъжности в Българската армия, и 
то в нелеките години след 1944 г.

Ламби Данаилов е обществен 
и политически деец от голям ранг. 
Нека си припомним Парижката 
мирна конференция от 1946 г., ко-
гато е изпратена нарочна тракий-
ска организация, в която е вклю-
чен и Ламби Данаилов, който със 
силата на историческите факти и 
чрез своята ерудиция осветли ди-
пломатическите среди от чужбина 
за историческите права на Бълга-
рия над Тракия и благодарение на 
това от българската гръд не бяха 
откъснати български – в т.ч. и ро-
допски земи.

Неговият приятел, изтъкнати-
ят журналист и тракийски деец 
Петко Караделков – участник в 
конференцията, си спомня: „С го-
лемия си опит като общественик 
и борец и със своето лично обая-
ние Данаилов даде ценен принос 
за работата на делегацията на 
Парижката мирна конференция. 
Той вземаше активно участие при 
срещите и разговорите с меж-
дународните организации. А те 

се оглавяваха от най-изтъкнати 
държавници и политици: Вячеслав 
Молотов – тогава министър на 
външните работи на СССР, с юго-
славските делегати – Моше Пия-
де и Едуард Карсел, с известната 
френска журналистка Женевиев 
Табун и др.“

Или онзи голям факт пак от 
размирната 1946 г., когато Ламби 
Данаилов доведе 28 чуждестранни 
журналисти  в Смолянския край, 
за да се уверят лично, че тук няма 

друго, освен българско население. 
Активната обществена дейност 

на Ламби Данаилов продължава 
и след това. От 1944 г. е член на 
Върховния комитет,  а от 1950 до 
1961 г. той е председател на Тра-
кийския научен институт. Цели 11 
години (от 1961 до 1972 г.) е не-
сменяем председател на Съюза на 
тракийските културно-просветни 
дружества и дава осезателен при-
нос за развитието на тракийското 
движение в тогавашните условия. 
През този период нараства броят 
на тракийските дружества, раз-
крити са нови клубове, изградени 
са тракийски ансамбли, построени 
са тракийски домове в Пловдив и 
Варна, издействани са хиляди пен-
сии за тракийски поборници и др.

Ламби Данаилов беше тясно 
свързан със своя роден край. Ми-
лееше за него и за хората. Негово-
то извисяване на българин и човек 
бе особено ярко видяно чрез отно-
шението му към нашите помоха-
меданчени братя. Защитаваше от 
хули и нападки Дружба „Родина“ 
и на висок глас заявяваше, че в жи-
лите на тукашното население тече 
само българска кръв.

Той бе и един от най-известни-
те български журналисти.  Актив-

но сътрудничи на множество пе-
риодични издания като списание 
„Славяни“, вестниците „Работ-
ническо дело“, „Народна армия“, 
„Земеделско знаме“, „Тракийска 
дума“, „Родопска правда“ и др. 
Бил е член на редколегиите на сп. 
„Военна мисъл“, „Военноистори-
чески сборник“, „Известия на Тра-
кийския научен институт“ и др. 

Ламби Данаилов е и изтъкнат 
учен. От септември 1944 г. до 
1950 г. е хоноруван преподавател 
във Военната академия „Георги 
С. Раковски“. От 1951 до 1958 г. 
е началник катедра в Академията. 
Едновременно с това чете лекция 
по политическа икономия в Поли-
техниката, преподавал е и в Ико-
номическия институт в Свищов. 
Години наред е  председател на 
Тракийския научен институт. Дъл-
ги години е член на Президиума 
на Съюза на учените в България 
и председател на секция „Военна 
история, икономика и техника“ 
при  Съюза. От 1957 г. е доцент по 
политическа икономия.

Многобройни са неговите науч-
ни статии, студии и монографии. 
Пъстър е научният му диапазон. 
Неговите историко-икономически 
изследвания за Балканската вой-
на, за Втората световна война, за 
Македоно-Одринските комитети, 
за четническото движение в Тра-

кия след 1878 г. са трудове, които 
остават трайно в нашата научна 
мисъл. Венец на творчеството му 
е капиталният труд „Национално-
освободителното движение в Тра-
кия 1878-1903 г.“

Неговата интелигентност, без-
укорна честност, висока ерудиция 
и култура го правят човек със са-
мостоятелно мислене, независим, 
не поддаващ се на интригантство 
и клевети, чужд на конюнктурата.

Умира на 12 май 1976 г. в София.
Достойните дела на Ламби Да-

нилов и на неговата съпруга Евдо-
кия Димитрова от Ловеч се преда-
доха на техните деца – Росица и 
Стефан Данаилов. Росица Дана-
илова остави ярка следа в театрал-
ното изкуство  с блестящи роли, 
тя е и доктор на изкуствоведските 
науки. Стефан Данаилов е люби-
мият на народа филмов и драмати-
чен актьор, професор по актьорско 
майсторство, виден политик, беше 
министър на културата. Колегите 
му го наричат „Ламбо“, а питом-
ците му – „Мастер“. 

Росица и Стефан Данаилов са 
наша национална гордост. А тех-
ният баща Ламби Данаилов е от 
онези люде, които са мярка за дос-
тоен живот за Отечеството, те ни 
дават кураж в бъдното.

 Доц. полк. Ламби Данаилов

 Най-значителното историческо про-
изведение на учения е посветено на 
тракийските борби

 Георги Димитров изпраща тракийската делегация за Парижката мирна конференция:  
Ламби Данаилов (вляво с шлифера), Никола Спиров, Димитър Маджаров и Петко Караделков.

 Факсимиле от машинописа на капитал-
ния му труд
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Продължава от предишния  брой

Пропуснах да отбележа по-го-
ре, че в „книгата“ на Салих Бозов 
също има фотографии – портрет-
ни снимки на хората, които са 
били анкетирани, на надгробен 
камък от Сивинското гробище, на 
част от Тъмръшкото землище, на 
джамията в с. Трън с три шерефе-
та, на Саръ Баба теке, на Колаче-
вата къща в с. Юрпек, на Агуше-
вия конак, на Сепет кьопрю и на 
части от карти, включително и (!) 
„Диалектологична на Родопски-
те говори по проф. Д-р Любомир 
Милетич“. Исмен Реджепов също 
претендира за илюстративен ма-
териал, който озаглавява така – 
„Родопската трагедия в снимки и 
факти“. Следват снимки на църк-
ва, на паметна плоча на двама рай-
ковци (строители на църкви), на 
надгробна плоча от Тъмръш и... 
рисунки, за които авторът уточ-
нява: „Репродукциите са изпъл-
нени от водни-падчанина Антон 
Асенов – Художника по идея на 
разказаното в тази книгата и чу-
тите от него спомени.“15.

Излишно е да уточнявам какво 
може да видите на снимките, на-
правени собственоръчно от акад. 
Любомир Милетич при обикол-
ките му из разорените български 
землища и публикувани в книгата 
му заедно със снимки на бежанци, 
градове и местности от региона, 
както и на снимките, направени 
от комисията, изготвила Карне-
гиевата анкета, и публикувани в 
книгата на Стоян Райчевски заед-
но с други снимки от онова време 
и факсимилета на най-различни 
документи (резолюция от мно-
гохиляден митинг в Пловдив на-
пример, заявление на бежанци до 
министъра на външните работи, 
запитване на министър-председа-
теля от бежанци, молба от вдови-
ци бежанки и др.).

Поломен от видяното, акад. 
Любомир Милетич, възкликва: 

„...Т р а к и й с к и я т  б ъ л г а 
р с к и  п о г р о м  н я м а  с е б е р 
а в е н  в  н о в а т а  н и  м ъ ч е н 
и ч е с к а  и с т о р и я.“16 

Сто години по-късно Стоян 
Райчевски, запознал се със стоти-
ци тогавашни документи, заявява:

„Когато отбелязваме сто-
годишнината от Балканската 
война (1912–1913 г.) и правим 
равносметка от дистанцията 
на времето за огромните жерт-
ви, дадени от българския народ в 
тази освободителна за останали 
по силата на Берлинския договор 
от 1878 г. в пределите на осман-
ската държава наши сънародни-
ци в Македония и Тракия, не може 
да не заклеймим най-тежкото 
престъпление срещу човечество-
то в началото на ХХ век – етни-
ческото прочистване на българи-
те от Източна Тракия през 1913 
г., осъществено с огън и меч – с 
насилия, убийства и палежи, от 
редовната турска войска и баши-
бозука в грубо погазване на Лон-
донския мирен договор, определил 
границата между Турция и Бъл-

ДВЕТЕ ГЛЕДНИ ТОЧКИ  
НА ПАТРИОТИЗМА

ЧEСТВАНЕТО НА 100-ГОДИШНИНАТА ОТ БАЛКАНСКАТА ВОЙНА

гария по линията Мидос – Енос, 
призната и потвърдена от всич-
ки велики сили като окончател-
на.“17

Всеки сам решава на какво да 
вярва – на документални свиде-
телства или на пасквили.

* * *
Честването на 100-годишнина-

та от Балканската война – двете 
гледни точки на патриотизма. 

Всъщност във формулираната 
по този начин тема има уловка, 
която не се забелязва на пръв по-
глед. Няма две гледни точки на 
патриотизма. Защото макар и да 
пледираш, че си по-голям патриот 
от патриотите, че милееш повече 
от всички за България и за благо-
то на България, както по прави-
ло пледират гръмогласно всички 
българохулници, нима си патриот, 
ако смяташ, че Балканската война 
не е освободителна спрямо бълга-
рите, населяващи него време бъл-
гарските землища, останали под 
османска власт, независимо дали 
тези българи са били християни 
или изповядващи исляма? 

В „книгата“ си „В името на... 
името“ Салих Бозов говори за 
„родопски мюсюлмани“18, без да 
уточнява етническата им принад-
лежност. Интересно какви точно 
по народност са те – българи, тур-
ци или гърци? Коя е тяхната ро-
дина? Питам, независимо от това 
към кой етнос принадлежи самият 
Салих Бозов и коя е неговата ро-
дина, защото от отговора на този 
въпрос ще се разбере дали за ро-
допчани Балканската война е ос-
вободителна или не. 

В сборника „Турците в Бълга-
рия“19 наред с данни за юруци, 
татари и гагаузи има статия и за 
„помаците“ (автор Димана Трън-
кова), в която по всевъзможни 
начини се налага мнението, че 
това не са потомци на ислямизи-
рани българи, а някакъв неиден-
тифициран все още етнос, който 
на Балканите бил наричан по 
разному и който, според както се 
твърди в различните балкански 
страни, имал различен произ-
ход. Пишман историците Салих 
Бозов, Исмен Реджепов и „юна-
ците“ от ЕИ „Помак“ споделят 
това мнение, само дето и досега 
не са идентифицирали тяхната 
родина. Но те също така забравят 
или умишлено пропускат, че в 
Родопите живеят и българи хрис-
тияни – коренно население, а не 
дошло или „внесено“ отнякъде. 
Тези българи християни често са 
били в кръвно родство с ислями-
зираните българи (деца и родите-
ли, братя и сестри) от времето на 
самото помохамеданчване и спо-
мените за кръвните връзки между 
тях са се предавали в родовете им 
от поколение на поколение, та и 
до днес. 

И така... Според Карнегиевата 
анкета20, публикувана през юли 
1914 г. във Вашингтон, Македо-
ния и Беломорска Тракия (в това 
число и Родопите!) са били насе-
лени с българи и тъкмо българите 
са били преобладаващият етнос 
там. А членовете на разследваща-

та международна комисия съвсем 
не са случайни люде и повече-
то съвсем не са се славели като 
защитници и приятели на Бъл-
гария. Австроунгарецът Йозеф 
Редлих е професор по държавно 
право във Виенския университет. 
Валтер Шюкинг от Германия е 
професор по право в Марбург-
ския университет. Англичанинът 
Франсис Хърст е редактор на 
„Икономист“. Сънародникът му 
Хенри Брейлсфорд работи като 
журналист. Има и двама фран-
цузи, от които барон д‘Естурнел 
дьо Констан е сенатор, а Жюстен 
Годар – депутат от Камарата на 
представителите. Историкът Па-
вел Милюков от Русия е член на 
Държавната дума, американецът 
Самюъл Дътън работи в Колум-
бийския университет. Тъкмо бла-
годарение на техния доклад част 
от Родопите, а така също и на 
Странджа, Пирин и поречието на 
Струма след Балканските войни 
се присъединяват към България. 
Нещо повече – този доклад леги-
тимира пред света историческите 
основания на българите спрямо 
техните си територии. Доста-
тъчно е да се види етническата 
карта на региона, изготвена от 
тази комисия, за да млъкнат най-
после клеветниците на България. 
Най-вече защото ще се уверят, че 
България е единствената страна 
на Балканите, която вследствие на 
войните освен всичко друго губи 
и свои територии. 

За сведение на Салих Бозов, 
Исмен Реджепов и членовете на 
ЕИ „Помак“, на кърджалийските 
общинари от ДПС и Ахмед До-
ган, заключението в Карнегиевата 
анкета е, че по време на Балкан-
ските войни само българската 
войска не е извършвала жестоко-
сти над мирното население. Това 
заключение напълно съвпада с 
мнението на непосредствения 
наблюдател на военните събития 
Владимир Сиз, както и с мнение-
то на баронеса Варвара Икскул 
фон Хилденбандт, също непо-
средствен наблюдател на случва-

лото се тогава.
Значи, ако в Родопите по това 

време, а и много преди него, са 
живеели българи, а някой граж-
данин на България, чиято родина 
е България, твърди днес, че Бал-
канската война не е освободител-
на за тях, дали той е български 
патриот? Не, не е! Защото е на 
страната на онази страна, спрямо 
която Балканската война изглежда 
завоевателна. А как наричат подо-
бен род хора в родината им? Нари-
чат ги предатели. Просто и ясно. 
Страната, чиято страна вземат, не 
е тяхна родина. Така че няма как 
да бъдат и нейни патриоти. Тъкмо 
такива хора наричам аз души без 
отечество... 

Не съм съвсем сигурна, но ве-
роятно тук някъде можем да тър-
сим днес междата в сърцето, бе-
лежеща разликата между насила 
ислямизираните някога българи и 
онези българи, които доброволно 
– заради облаги или от страх – са 
приемали исляма.
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СЛИВЕН
На 7 януари чле-

нове на тракийското 
дружество „Лазар 
Маджаров“ в Сливен 
отбелязаха 115 години 
от смъртта на леген-
дарния тракиец Ка-
питан Петко войвода. 
По този повод те се 
събраха в храма „Св. 
Княз Борис І Покръс-
тител“ в Сливен, из-
граден със средствата 
на потомците на тра-
кийските българи от 
Сливенска област. В 
словото си председа-
телят на дружество-
то Кирил Киряков се 
спря на житейския 
път и делото на про-
славения войвода, 
подчерта заслугите на 
Капитан Петко войво-
да за освобождението 
на Тракия и обедине-
нието на България.

След това Кирил 
Киряков връчи на 
скулптора Николай 
Султанов ордена „Ка-
питан Петко войвода“ 
на Съюза на тракий-
ските дружества в 
България, който му се 
дава след предложе-
ние на управителния 
съвет на тракийско-

Тракийско дружество „Георги Сапуна-
ров“ и Народно читалище „Тракия – 2008“, 
съвместно със сдружение „Съюз за възста-
новяване и развитие“ в град Хасково орга-
низираха изложба на книги и албуми на тема 
„Живият свят около нас. Изложбата се орга-
низира за първи път в региона и предизвика 
неочакван интерес сред членовете на друже-
ството, защото тя показва богатото разноо-
бразие от растителни и животински видове 
в Източните Родопи – територия, която веко-
ве наред е била населявана от тракийските 
българи.

Информация за биоразнообразието на 
Източните Родопи, представиха Анета Ге-
оргиева – секретар на НЧ „Тракия – 2008“ 
и Камелия Димитрова – ръководител на 
проекта.  
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ВАЛЕНТИНА АНГЕЛОВА

Тракийското дружество „Екзарх Антим I“ отбеляза 
паметната дата 19 февруари. Тя е свързана с две важни 
събития – годишнина от гибелта на Васил Левски и 
от Учредителния конгрес на тракийските дружества в 
България. Бургаските тракийци с гордост носеха тра-
кийските знамена на дружеството и засвидетелстваха 
почитта си към делото на Дякона. След това посетиха 
Минковия хан, където през далечната 1897 г. е прове-
ден Учредителния конгрес на тракийските дружества 
в България. На него присъстват Петър Драгулев, Капи-
тан Петко Войвода, Иван Златанов, д-р Павел Ношков, 
Атанас Славов и Григор Дяков. Те поставят основите 
на националното тракийско движение.

  „Горди сме с факта, че именно в Бургас се провеж-
да Учредителният конгрес на тракийските дружества“ 
–  каза Тодор Ангелов, председател на дружеството.   
Паметната плоча на сградата, където се е провело съ-
бранието, бе окичена с цветя. 

На 14 февруари бургаските тракийци отпразнуваха 
Деня на лозаря  и демонстрираха направата на гозби и 
мезета по традиционни рецепти.

В Смолян бе чествана 95 годишнината на полк. 
Ангел Иванов Свирков – ветеран от Втората световна 
война. Роден е на 12.02.1920 г. в с. Полк. Серафимо-
во. Неговият баща е кавалер на ордена за храброст 
от Първата световна война, а майка му е завършила 
Одринската българска гимназия и е учителката в Из-
точна и Западна Тракия и Родопите.  Завършва Рай-
ковската гимназия и като студент участва в студент-
ските борби и в изгонването на проф. Ал. Цанков от 
Университета.  След фронта Ангел Свирков е учител, 
после поема пътя на офицер и служи по границата, 
в София, Пловдив и Момчилград. Бил е на висока 
длъжност във Военната академия „Г. С. Раковски“. 
След уволнението си от армията работи във Физиче-
ския институт на БАН, но се връща в Смолян, където 
завършва трудовия си път в Окръжния кооперативен 
съюз. Преди няколко дни той бе удостоен със звание-
то „Почетен гражданин на Смолян“.

Ангел Свирков е родолюбец, активен деец на 
тракийското дружество в Смолян. Пожелаваме му 
здраве и бодри старини.

НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ

По инициатива на Тракийско 
дружество „Тракия“ – Айтос  и 
Средното общообразователно 
училище „Христо Ботев“ – Айтос,  
на  18 февруари се състоя открит 
урок,  посветен на 115 г. от кончи-
ната на Капитан Петко войвода. 
Урокът  премина под наслов „Ка-
питан Петко войвода – хайдутин, 
революционер и народен герой“. 
Учениците от пети клас  бяха под-
готвили  презентации за живота и 

делото на Войводата.  Личността 
на великия българин предизвика 
голям интерес у учениците, и ги 
провокира да потърсят повече 
информация за неговия живот. 

С  този открит урок по ис-
тория се поставя началото на 
кампанията, която дружество 
„Тракия“ – Айтос възнамерява да 
организира сред подрастващите 
за запознаване с  историята и 
съдбата на тракийските българи 
по увлекателен и атрактивен за 
учениците  начин.

Открит урок по история

то дружество „Лазар 
Маджаров“ в Сливен. 
Николай Султанов 
е автор на бюста на 
войводата, поставен 
на неговия паметник 
в областния град. Той 
тържествено бе от-
крит на 17.12.2015 г. 
в двора на храма „Св. 
Княз Борис“. Памет-
никът бе издигнат със 
средства на тракийци, 
на граждани и фирми 
от областта, по случай 
170 години от рожде-
нието на капитан Пет-
ко войвода.

Участниците в тър-
жеството поставиха 
венци и цветя пред 
бюст-паметника на 
тракийския войвода, 
а след това се състоя 
и кратка литературно-
музикална програма.

Михаил Михайлов
    
ХАСКОВО

Лошото време не 
попречи на десетките 
тракийци от друже-
ство „Георги Сапу-
наров” в Хасково да 
почетат 115-годишни-
ната от смъртта на Ка-
питан Петко войвода. 
Пред паметника му в 
града бяха поднесени 

много цветя. За жи-
вота и делото на Вой-
водата и за неговото 
пребиваване в град 
Хасково говори д-р 
Красимира Узунова – 
главен експерт в Реги-
оналния исторически 
музей в Хасковo.         

Въпреки  дистан-
цията на годините 
делото на Капитан 
Петко войвода  още 
се помни, това про-
лича  най-вече  в про-
ведения конкурс сред 
учащи  в града, кои-
то проявиха завидни 
познания за неговата 
поборническа дей-
ност. Голям интерес 
към възпоминанието, 
организирано от тра-
кийското дружество и  
народното читалище 
„Тракия – 2008“, проя-
виха местните медии.

             Анета 
Георгиева

ЯМБОЛ
Дружество „Тра-

кия“ в Ямбол отбеляза 
115 годишнината от 
смъртта на Капитан 
Петко войвода. Тра-
кийци се събраха да 
докажат, че макар и 
повече от век да е ми-
нал от кончината на 
народния закрилник и 
борец против турско-
то робство, той не е 
забравен. По старода-
вен обичай сбирката 
започна със запалване 
на свещ върху погача.

В словото си ям-
болският поет Радко 
Стоянов заяви, че 
трябва да се гордеем, 
че на Гарибалдийския 
хълм в Рим до памет-
ника на Гарибалди 
стои паметникът на 
легендарния българ-
ски войвода. Радко 
Стоянов напомни, че 
като заклет русофил 

Петко Киряков след 
Освобождението не 
е бил удобен за но-
вите управници на 
българската държава. 
Затова те решили да 
го предадат на Тур-
ция,  за да бъде съден 
там като разбойник. 
Разбрали за това, ям-
болци, организирани 
от Панайот Бояджи-
ев, поставили засада 
по пътя на конвоя с 
цел да го освободят. 
Научили за засадата 
конвоиращите го пре-
карали по други пъти-
ща. За наша радост и 
гордост тракийците 
от Каваклий (Топо-
ловград) успяват да 
освободят народния 
закрилник. Поетът 
прочете и свои стихо-
ве от стихосбирката 
си „Родопският орел“.

Мария  
Николова

 Тракийци пред 
паметника на 
Петко войвода  
в Сливен

Ветеран от войната, 
тракийски деец – 

на 95 години
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 ХРИСТИНА ДЕЛИЕВА 

Когато споменът не само 
живее, а пулсира ритмично 
цели петдесет години, живо-
творният му заряд не секва 
нито за миг. Не заради мен 
извиквам прекрасните учи-
лищни и по-нататъшни пре-
живявания  в словото си и в 
ефир. А заради тези, които ги 
създаваха, поддържаха и съх-
раняваха с любов от началото 
до днес - учениците ми от 1-ви 
Б-4-ти Б клас в неповторимото 
село Маджарово в Източните 
Родопи и по-точно в проспе-
риращия тогава миньорски 
обект ДМП „Маджарово“. 

Не искам да се заличи 
творческото и вълнуващо ми-
нало от „нашия клас“, както 
всички го наричахме, защото 
определено си заслужава то 
да продължава да пулсира и да 
живее в същия дух. 

Благодарна съм много, че 
семейната съдба ме свърза с 
местен маджаровец, потомък 
на бежанци от Беломорска Тра-
кия, заселили се тук в Маджа-
рово, тогава с. Ятаджик след 
разорението през 1913 година. 
И аз като маджаровска снаха 
тук извървях част от житей-
ския си и педагогически път. 

След 37 години педагоги-
ческа дейност в Маджарово, 
а и другаде преди и след това 
преценявам, че този клас ос-
тана като най-емблематичен 
момент в професионалната ми 
биография. Може би защото 
беше първият ми клас, който 
поех като начална учителка. 
Но не само това. 

Един прекрасен есенен ден 
ни свърза завинаги. 15-ти сеп-
тември 1963 година. Слънчев, 
топъл и ведър като чувствата и 
мислите ни тогава. Помня, че 
още при първата среща с тези 
32 хубави момченца и моми-
ченца си казах: 

„Христинке, другарко Де-
лиева, прохождай смело! Не 
се бой! Отвори широко ума 
и сърцето си към децата пред 
теб! От днес нататък те са и 
твои. Останалото ще дойде 
само. Избери искреността и 
щедростта! Имаш добра поч-
ва, засей я с любов и се грижи 
всеотдайно за нея. Ще пожъ-
неш много добра реколта.“

Размишлявах върху са-
мопророчеството си. Повяр-
вах на себе си и не сбърках.

„Да посея любов!“ – стана 
моето мото още тогава. С от-
ворено сърце, за да може да 
побере всичките ми първола-
чета. С подадена ръка, добър и 
топъл тон, умерена взискател-
ност, вяра и стимул, насърче-
ние и с усмивка от мен. С обич 
от мен, за да има много обич 
около мен. 

Сега, връщайки се 50 го-
дини назад във времето ми се 
струва, че това знаменателно 
и съкровено за нас събитие - 
Първи учебен ден – се е слу-
чило не чак толкова отдавна. 
Сякаш е било вчера.

 А като се върна още 50 

години по-назад, но  в истори-
чески аспект, виждам страш-
ната кървава картина пак тук 
– в село Ятаджик тогава – на 
брега на река Арда, малко по-
на изток от нашето училище 
сега. Тук, където в началото 
на месец октомври 1913 г. хи-
ляди насилствено прокудени 
българи-бежанци от Беломор-
ска Тракия,  са намерили свое-
то спасение, благодарение на 
самоотвержените четници на 
смелите войводи Димитър 
Маджаров и Руси Славов, но 
и хиляди са изгубили живота 

си под ятагана на освирепелия 
турски башибозук.

 Значи тази кървава драма 
не е била чак толкова отдав-
на спрямо рождената дата на 
нашия клас преди 50 години. 
Тя е точно по средата на стого-
дишния период от разорение-
то на тракийските българи до 
сега, когато с признателност 
отбелязахме 100-годишнината 
от трагичните събития на това 
паметно място.

Помня как с мъка и бол-
ка как  разказваха тежката 
си орис още живите тогава 
свидетели, между които бяха 
и мои близки и познати. Не 
е случайно съвпадението на 
нашия 50-годишен юбилей  с 
провеждането на Национал-
ното поклонение „Ден на тра-
кийската памет“, посветено на  
100-годишнината от трагич-
ните събития тук през 1913 
година.

Тържественото поклоне-
ние пред Пантеона на заги-
налите тракийци в Мемори-
алния комплекс провокира и 

нашата  съпричастност, изра-
зена в почит и признателност 
чрез участие в поклонението 
и поднасяне на свежи цветя в 
памет на невинните жертви и 
славните тракийски войводи. 
Почувствахме се много горди, 
когато след десетките подне-
сени венци и цветя от тракий-
ските дружества, по микрофо-
на прозвуча: „Цветя от 1-ви Б 
клас на випуск 1963 година в 
Основно училище „Димитър 
Маджаров“ – с. Маджарово и 
учителката им Христина Де-
лиева.“

Замълчахме. Замислихме 
се. Споменът не трябва никога 
да угасва. Искрата, която и ние 
преди 50 години запалихме в 
училището, носещо името на 
Димитър Маджаров, трябва не 
само плахо да мъждука, а сил-
но да гори. Това място е свято. 
Тук и ние винаги сме идвали 
и ще идваме с признателност 
и любов.

Отново както преди сме в 
училищния двор. Но сега ви-
димо превъзбудени, развъл-
нувани, разплакани пред те-
левизионните камери, дошли 
специално за нас.  От ръцете 
на всички, наобиколили учи-
телката си, високо в открития 
Космос отлитат 50 бели и 
червени балони с надпис:  „50 
години ПЪРВИ „б“ клас в Ма-
джарово“ и „Благодарим г-жо 
Делиева!“ – носещи сякаш 
детските мечти и дръзновения 
с горещото послание за добро 
бъдеще и искрено приятел-
ство – ЗАВИНАГИ. Сякаш е 
невероятен сън.

И пак както преди - в клас-

50 години по-късно 
отново с някогашните 

трепети и вълнения

училищен
Бие Маджаровският

звънец

Харманлийска и Хасковска 
сцена, на „Китна Тракия пее и 
танцува“ на Кенана в Хасково  
–  с народни хора. Живеехме 
и учихме във времето на по-
ложителни герои в реалния 
околен свят, които бяха и сред 
нас в Маджарово: „Герои на 
труда“, „Заслужили миньори“ 
и други за постигнати нацио-
нални рекорди по производи-
телност на миньорския труд, 
връчване на ордени, медали, 
знамена на трудовата слава. 
Това ставаше достояние и 
на малките ученици. Морал-
ни ценности за възпитаване 
в трудолюбие, родолюбие и 
всички нравствени добродете-
ли, колкото щеш около нас. 

Гордея се, че и ученици-
те ми израснаха като стой-
ностни личности и доказаха 
своя потенциал в живота с 
висок морал и достойнство. 
Разпръснаха се къде ли не из 
България: Хасково,  Харман-
ли, Любимец, Маджарово, 
Сопот, гр. Баня, Стара Загора, 
Варна, Велико Търново, Бур-
гас, Поморие, София, Враца, 
Кюстендил, Ямбол, Казанлък. 
Има и в Ню Йорк, Германия, 
Испания. И сега тук събрани, 
защото „удари Маджаровски-
ят училищен звънец“. Сега от-
ново сме заедно в Маджарово, 
дошли от всички краища на 
България. Празнуваме петде-
сетия рожден ден на „Нашия 
клас“. Когато те – онези няко-
гашни мои първокласници са 
на 57 , а аз – първата им млада 
и амбициозна учителка – още 
16 отгоре. 

Учех децата: „Всичко, как-

вото правим да бъде красиво“. 
Съветвах родителите: „Ако 
желаете щастие на детето си-
научете го на труд!“ Непри-
нудено прокарвах и моя жи-
тейски девиз: „Да си правим 
добро един на друг и да си 
помагаме, без да очакваме от-
плата. Само вълшебната дума 
„Благодаря!“ – е достатъчна.

Сега, когато виждам, че 
всички са се извисили висо-
ко над мен и са многократно 
по-успели и просперирали в 
живота и в положителното си 
отношение към това минало, 
искрено се радвам на плодо-
вете и на моя труд, допълващ 
труда на техните родители. 
Щастливото детство, преми-
нало под късчето небе, захлу-
пило тайнствената Маджаров-
ска котловина, бе изпъстрено 
не само с щурите безгрижни 
игри, но и със сериозните 
училищни дела. След много, 
много години – пораснали и 
помъдрели отново сме заедно 
сред феноменалната Маджа-
ровска природа,за да си кажем 
възторжено:

„Честит рожден ден! Чес-
тит юбилей на всички нас!“

Вълнуващо поздравление 
от кмета на община Маджа-
рово Милко Армутлиев сто-
пля сърцата на юбилярите. 
Заобиколили огромна юби-
лейна торта с красив надпис, 
хванали се здраво за ръце, 
всички пеем през сълзи. „За 
многая лета“ оглася тържест-
вената зала на екзотичния и 
неповторим комплекс „Рай“, 
протегнал снага в подножи-
ето на уникалните много-
летни скали. И още много 
поздравления, пожелания, 
стихове, смесили се с пес-
ни и танци звучат безспирно 
до зори. Нощта не стигна за 
всичко. „На Арденска риба“ в 
с. Бориславци на следващия 
ден сме топло посрещнати в 
гостоприемница „Тракийска 
къща“, кацнала на брега на 
язовир Ивайловград.   Раздя-
лата е тъжна, но с искрени 
чувства и пожелания за здра-
ве и нови срещи отново тук – 
в Маджаровския дивен край.

ната стая, насядали на отесне-
лите чинове.  А аз-също като 
преди, застанала пред тях, но 
не на 7, а на 57-годишните се 
ученици. С нескрито изразени 
смесени чувства провеждам 
час на класния ръководи-
тел: говоря, пея заедно с тях, 
поднасям им свои стихове, 
посветени на „нашия клас“, 
изслушвам и техни. Поклон, 
почит и цветя за напусналите 
ни завинаги съученици. Без-
мълвие и топли думи,  събрани 
в стихове за тях с обич и тъга. 
Препълнената класна стая 
оживява. Чертаем проект за 
написване на съавторска книга 
за класа. Пожелаваме си живот 
и здраве за осъществяване на 
замисъла и за нови срещи.

Един задружен неразделен 
клас. От онзи първи учебен 
ден, който постави началото 
на много първи неща: първа-
та учителка, първата чанта, 
първото букварче,  първите 
тетрадки с квадратчета и с 
тесни и широки редове за 
първите чертички, точки, лу-
лички, колелца, бастунчета и 
ченгелчета, които с лекота се 
съединяваха в красиво изписа-
ни буквички от нашата азбука 
и в благозвучните буквички на 
родния ни език – говоримо и 
писмено. Първолаци!  От тук, 
от където започва неусетно 
зримото и незримото израст-
ване на утрешния човек, кого-
то тогава не можехме дори да 
си представим. Ето я и първа-
та читанка. Изумителни деца!  
Представяха училището си ос-
вен с успеха си, а и с песните 
и танците си на Маджаровска, 

 Класът днес

 Цветя за учителката

 Класът на 15 септември 1963 г.


