
Стою Шишков, получава писмо от 
приятел на войводата, което завършва с 
думите: „Неговото име ще остане със 
златни букви записано в историята.“ 
Легендарният войвода е сред колоси-
те на национално-освободителното ни 
движение, заел своето трайно място в 
сърцата на българите. Многобройните 
паметници на Капитан Петко войвода, 
издигнати в България, Италия и Украй-
на  свидетелстват за народната призна-
телност към делото на войводата. На 
този ден тракийци в цялата страна по-
ложиха венци и цветя пред паметници-
те на Капитан Петко войвода.

На 7 февруари във Варна бе отслуже-
на панихида по повод 121 години от 
смъртта на Капитан Петко войвода. На 
гроба на големия българин на церемо-
ния с участието на Военноморските 
сили бяха поднесени цветя и венци. 
Венец поднесе и кметът на Варна Иван 
Портних. Представителите на Съюза 
на тракийските дружества в България 
доц. Геновева Михова – директор на 
филиала на ТНИ във Варна,  научният 
секретар Симеон Кулиш, Станка Дими-
трова – председател на Регионалното 
тракийско дружество и Веска Димова – 
член на управителния съвет на друже-

ството, отдадоха почит пред гроба на 
войводата и положиха венци и цветя.
Поклонението в столицата се проведе 
пред паметника на войводата в Алеята 
на бележитите българи в Борисовата 
градина. Тук бяха Красимир.Премя-
нов – председател на СТДБ, Красно-
дар Беломорски – зам.- председател 
на Централното ръководство, чл. кор. 
проф. дфн Васил. Проданов – ди-
ректор на ТНИ, проф. Искра Баева и 
д-р Ваня Стоянова, членове на ТНИ, 
Стефан Начев – главен секретар на 
Съюза, членовете на Върховния коми-
тет Кирил Йорданов, Мария Божкова, 
Чавдар Георгиев, Величко Пачилов, 
а също така проф. Петър. Демиров, 
Зорница Радонова, Ваня Стоилова и 
членове на софийското тракийско дру-
жество. Цветя бяха поднесени и пред 
паметника в Гоце Делчев в София.

Преди 121 
години, на 7 
февруари във 
Варна умира 
най-величави-
ят символ на 
Тракия и тра-
кийските бъл-
гари – Капитан 
Петко войво-
да. Хайдутин, 
войвода и ре-
волюционер , 
посветил живо-
та си на осво-
бождението на 
беломорските 
и родопските 
българи от тур-
ско робство, и 
обединението 
им с България, 
деец на Маке-
доно-одринското движение, основател 
на организирането тракийско движе-
ние. В края на 1899 година на покрива 
на една варненска къща се появява чер-
но знаме. На него пише „Те погребаха 
България“. Това е последният бунт на 
войводата, отдал живота си за свобода-
та на Беломорска Тракия и Родопите – 
„Боюк Петко“ Киряков. Защитникът на 
онеправданите, останал в българската 
история като Капитан Петко войвода, 
издъхва няколко месеца по-късно – на 7 
февруари 1900 година. Болен, без рабо-
та и средства, смазан от побоищата във 
варненската тъмница Ичкале. И само на 
55 години. Хилядно 
множество се стича 
на погребението, а 
името му и до днес е 
символ на храброст, 
саможертва и свобо-
долюбие. Животът на 
легендарния войвода 
е низ от подвизи и 
геройства в закрила 
на тракийци, на бе-
дните, сиромасите 
и онеправданите, на 
Родопите и Беломо-
рието. През целия си 
живот Капитан Петко 
войвода остава верен 
на принципа: „Свобо-
да, равенство, брат-
ство.“ След смъртта 
му родопският кни-
жовник и биограф 
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ВЕЛИЧАВИЯТ СИМВОЛ НА 
ТРАКИЯ И ТРАКИЙСКИТЕ 
БЪЛГАРИ

На 11 февруари 
т.г. председателят 
на СТДБ Красимир 
Премянов награди 
със златен медал 
„Капитан Петко 
войвода“ с лента 
извънредния и пъл-
номощен посланик 
на Руската Феде-
рация в Република 
България Анатолий 
Макаров.

Наградата е 
израз на признателността 
на Съюза за усилията му да 
съхрани добрите отношения 
между двата народа и за не-
говата подкрепа за тракий-
ската кауза. На церемонията 

ЗЛАТЕН МЕДАЛ „КАПИТАН ПЕТКО ВОЙВОДА“ 
ЗА ПОСЛАНИК АНАТОЛИЙ МАКАРОВ

ЛЕТОПИС

125 ГОДИНИ ОРГАНИЗИРАНО 
ТРАКИЙСКО ДВИЖЕНИЕ

121 години от смъртта  
на Капитан Петко войвода

ПРЕЗИДЕНТЪТ НАГРАДИ  
ИВАЙЛО БАЛАБАНОВ

Поетът-тракиец бе удостоен с орден  
„Св.св. Кирил и Методий“ – първа степен

ДИМИТРОВГРАД: С ИМЕТО  
НА КАПИТАН ПЕТКО ВОЙВОДА

присъстваха член кор. на 
БАН и член на ВК на СТДБ 
Иван Гранитски и председа-
телят на СБП Боян Ангелов, 
които връчиха паметни отли-
чия на руския послани.

На официална церемония на „Дондуков“ 2 президен-
тът Румен Радев връчи орден „Св. Св. Кирил и Методий“ 
– първа степен на поета Ивайло Балабанов. Високото 
държавно отличие получава за изключително големите 
му заслуги в областта на културата и изкуството и за 
популяризирането на българските традиции и фолклор. 
Отличието взе синът му – Атанас Балабанов, защото тво-
рецът е трудно подвижен и не може да присъства. Откак-
то загуби съпругата си Ваня, Ивайло Балабанов живее в 
родното си село Хухла, а за него се грижат сестра му 
Златка и синът му. 

Поетът Ивайло Балабанов е роден на 28 август 1945 
г. в село Хухла, община Ивайловград. Завършва гимназия 
в Ивайловград. Работи по изграждането на металургичния 
комбинат „Кремиковци“ и язовир „Ивайловград“. Член на 
Съюза на българските писатели. Почетен гражданин на 
Ивайловград, Кърджали и Свиленград. Автор е на музи-
кално-поетичен спектакъл „Съзвездие – наречено „Любов“, 
посветен на 25 април 2005 г. – деня, в който е подписан 
Договорът за присъединяване на България към ЕС. Сред 
по-значимите му творби са поемите „Сила“ и „Мост“, как-
то и стихотворенията „България“, „Допиване на последната 
чаша“, „Тежък хляб“, „Ивайловградски въпрос“, “Сутрешна 
закуска“ и “Принос към европейската история”. Творецът е 
Лауреат на „Южна пролет“ – 1980 г., Награда на Съюза на 
българските писатели – 1987 г., Национална награда „Изво-
рът на Белоногата“ – 2001 г., Награда за книга на годината 
– 2004 г. за „Песни за старо вино“, Литературна награда 
за цялостно творчество „Александър Паскалев“ – 2005 г., 
Национална награда за патриотична поезия „ Георги Джа-
гаров“ – 2006 г., Лауреат на Националната награда „Пеньо 
Пенев“ за 2008 г. Припомняме, че предложението за награж-
даването на големия тракийски поет бе направено от СТДБ.

 Варна

 София



сътрудничество и взаимодействия с други 
партии, сдружения на гражданското об-
щество и неправителствени организации, 
посочват още коалиционните партньори. 

Партньорите от „БСП за България“ ще 
сключат и споразумение за подкрепа, вза-
имодействие и сътрудничество с други 
партии и граждански сдружения. Партии-

те и сдруженията ще работят за 
предизборното мобилизиране на 
своите членове и симпатизанти 
и участие на изборите за 45-то 
Народно събрание. „В тази теж-
ка за България ситуация както в 
здравен, така и в социално-ико-
номически план, сме длъжни 
да предложим на обществото 
и реализираме програма за из-
лизане от кризата и прекратя-
ване на пагубното управление 
на ГЕРБ. Страната се нуждае 
от радикална промяна, която да 
прекрати разрухата и хаоса във 
всяка сфера на обществено-по-
литическия живот“, категорични 
са коалиционните партньори от 
„БСП за България“ в споразуме-
нието предложено на партиите и 
сдруженията извън коалицията. 

Общата координация на действията ще се 
осъществява от Националния предизборен 
щаб на Българската социалистическа пар-
тия и щабовете по места. („Дума“)

БСП препотвърди на 8 фев-
руари т.г. досегашния формат 
на коалиция от партии „БСП за 
България“ и така бе регистрира-
на в ЦИК на 10 февруари. Ос-
вен  БСП, в коалицията участ-
ват партиите Политически клуб 
„Екогласност“, Комунистическа 
партия на България, „Нова зора“ 
и Политически клуб „Тракия“. 
Коалицията ще участва в парла-
ментарните избори с общи листи, 
в президентските – с общи кан-
дидати за президент и вицепрези-
дент на Република България, как-
то и с общи листи за общински 
съветници и кметове и за членове 
на Европейския парламент. В ко-
алиционния договор се подчерта-
ва, че участниците в коалицията 
се ангажират с общите позиции, 
единните действия и споделена отговор-
ност по цялостната дейност на коалици-
ята в законодателната, изпълнителната и 
местната власт. Коалицията е отворена за 
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П Р Е Д И З Б О Р Н А    
П Л А Т Ф О Р М А  

НА  П К  „Т Р А К И Я“

БСП ПРЕПОТВЪРДИ ДОСЕГАШНИЯ 
ФОРМАТ НА КОАЛИЦИЯТА

ПК „Тракия“ на предстоящите парламентарни избори ще подкрепя 
политики на законодателната и изпълнителната власт, които са свър-
зани с възходящо икономическо и социално развитие на българската 
държава и общество. Тези политики ще бъдат свързани с активното 
приобщаване на тракийските българи за тяхната реализация. Защитата 
на интересите на тракийските българи като част от българския народ 
е в основата на дейността на най-старата патриотична обществена 
организация – Съюз на тракийските дружества в България, създадена 
преди 125 години с активното участие на националния герой Капитан 
Петко войвода.

Тракийските представители в Парламента ще отстояват след-
ните приоритети:

• Приемането на закон за защита на интересите на тракийските бе-
жанци и техните потомци. Държавата трябва да поеме ангажимент за 
справедливото обезщетение на тракийските българи, пострадали по 
време на геноцида през 1913 г.

• Подкрепата на балканските страни за членство в ЕС не трябва да 
противоречи на българските национални интереси и на справедливото 
решаване на тракийския проблем.

• Инициативата „Балканите – зона свободна от ядрени оръжия“. 
• България да не участва във въоръжени конфликти и да провежда 

балансирана външна политика.
• Разработването на политики, водещи до ускорено икономическо 

и социално развитие на регионите, населени от тракийските българи.
• Всеобхватна и повсеместна борба с корупцията. От всички канди-

дати, издигани от ПК Тракия за изборни постове ще се изисква писмен 
ангажимент за недопускане на корупционни практики и конфликт на 
интереси.

• Последователна подкрепа за големите енергийни проекти, осигу-
ряващи конкурентоспособността на българската икономика.

• Цялостна реформа на здравната система, при която в центъра се 
поставя човекът, а не пазара. Специално внимание към медицинските 
кадри, тяхната квалификация, труд и адекватно заплащане. 

• Спешни и неотложни мерки за справяне с демографската криза. 
Мерки за стимулиране на раждането и отглеждането на деца. Премина-
ване към семейно подоходно облагане. Ускорено изграждане на детски 
градини.

• Патриотично възпитание чрез включване в учебните планове на 
часове, в които учениците да се запознават с героичната история на 
България, в т. ч. и с героите на Илинденско-Преображенското въстание 
и участието на тракийските българи в национално-освободителното 
движение. 

(Платено съобщение)

Навършиха се 55 години от отпечатването 
на първия брой на списание „Родопи“. Това съоб-
щиха от Държавния архив – Смолян, известява 
Агенция „Фокус“. Съгласно Решение на Полит-
бюро на Централния комитет на Българската 
комунистическа партия от 12 август 1965 г., от 
началото на 1966 г. започва да излиза списание 
„Родопи“, като орган на Националния съвет на 
Отечествения фронт. Целта е да се работи за 
патриотичното възпитание на населението в 
Родопите, като се отделя специално място на 
културните и социално-би-
тови въпроси. Публикуват 
се художествени и изследо-
вателски статии, свързани 
с етнографията, фолкло-
ра, бита, говора, нравите, 
обичаите на местното 
население в Родопите. През 
целия период на издаването 
му от 1966 до 1994 г. негов 
главен редактор е писате-
лят Николай Хайтов.    

През 1984 г. Държавен 
архив – Смолян откупува 
част от учрежденския ар-
хив на списанието. Тогава 
са предадени вестниците 
„Свобода“, „Южна Бъл-
гария“, „Независимост“ и 
„Марица“ – над 900 броя и 
отделни броеве на вестни-
ците „Родопска мисъл“, „Родопска правда“, „Ро-
допска победа“ и „Родопски устрем“, заведени 
в справочната библиотека на архива. При това 
първо постъпление са предадени и материали от 
изследователската и публикаторска дейност на 
свещеник Константин Канев, Никола Жалов и 
Станислав Сивриев, които в последствие са от-
несени към личните им фондове. Постъпват и 
диапозитиви и негативи на фотографа Крум Са-
вов, които също са отнесени към личния му фонд. 
При едно от последните си посещения Хайтов 
предава цялата документация на сп. „Родопи“ 
– всички ръкописи и машинописи, публикувани и 
непубликувани на страниците на списанието, 
които се съхраняват от тогава в Архива. На 16 

февруари 1993 г. в Държавния архив е открит 
фонд № 1362 – Редакция на списание „Родопи“. 
Фондът съдържа 243 архивни единици с докумен-
тални материали за периода 1899–1989 г. Сред 
тях има спомени, статии, интервюта, истори-
чески извори от района на Родопите, краеведски 
материали, писма на читатели, рецензии, авто-
биографии, османотурски документи (преводи), 
печатни, изобразителни материали и други. 

Във връзка с излъчването на филма за Капи-
тан Петко войвода в редакцията са получени и 

съхранени, писма на зрители 
с мненията им за продукция-
та. Редакцията е съхранила 
и ксерокопия на документи-
те с данни за гоненията, на 
които са били подложени 
известният войвода и съ-
пругата му от режима на 
Стефан Стамболов.

С политическите проме-
ни през 1989 г. и последва-
лата икономически криза, 
списанието също се оказва 
с финансови проблеми. През 
1994 г. се преустановява 
издаването му. Издаването 
на списание „Родопи“ се 
възобновява през 2002 г. под 
редакцията на проф. д. ик. 
н. Димитър Филипов. Из-
данието започва да излиза 

благодарение на Варненския свободен универси-
тет „Черноризец Храбър“, учебно-научния ком-
плекс „Родопа“ и областната управа в Смолян 
и до днес. 

В състава на редколегията през 1966 г. са: 
Атанас Примовски, Крум Георгиев, проф. Нико-
лай Мизов, Станислав Севриев, проф. Кирил Ва-
силев, Филип Ишпеков. През останалите години 
членове на редколегията са били: Ангел Вълчев, 
Слав Славов, Михаил Карапаунов, Стайко Каба-
санов, Елена Бедрова, Бистра Цветкова, Делчо 
Тодоров и други. Последната редколегия от 1991-
1994 г. е в състав Стайко Кабасанов, Михаил Ка-
рапаунов, Страшимир Димитров, Стоян Райчев-
ски и Русин Гинев.

Парламентарни избори 2021 г.

55 ГОДИНИ ОТ ИЗЛИЗАНЕТО НА 
ПЪРВИЯ БРОЙ НА СП. „РОДОПИ”



Брой 4  26 февруари 2021 г.

Даръдере (дн. Златоград), а от 
там, освобождавайки ред села, 
стига до Гюмюрджина, където е 
разформирована. При избухване 
на Междусъюзническата война 
(1913 г.) отново е сформирана 
карлуковска чета, която спира 
башибозушкия поход от изток 
към християнските села в Сред-
нородопието. И отново войво-
дата Пею Шишманов е на своя 
пост, ръководайки отбраната. 

За разлика от други войводи 
към ВМОРО, Пею Шишманов 
не парадира с властта, която има. 
Върши отговорно своята работа, 
без да се самоизтъква. Остава ня-
как в сянка, но с желязна ръка ръ-
ководи организацията, като разчита 
и на съдействието на своите близки 

съратници. Всичко това му създава 
имидж пред централното ръковод-
ство на ВМОРО. До 1912 г., а и 
след това, той постоянно е канен да 
участва в периодично провеждани-
те конгреси и други срещи на ръ-
ководството на организацията, но 
нито веднъж не се отзовава. За него 
е по-важно да ръководи непосред-
ствено дейността на революцион-
ните комитети в райо-
на, за който отговаря, 
отколкото да отсъства 
за дълго по комитетски 
дела. Затова отклоня-
ва поканите и изпраща 
свои съратници като 
Хр. Караманджуков 
например. Несъмнено 
голяма е заслугата на 
Пею Шишманов в ръ-
ководената от него ре-
волюционна организация да няма 
предателства и провали, които да 
разстроят дейността ú. С умели и 
премерени стъпки премахва меж-
дуличностните конфликти сред 
обикновените четници и револю-
ционни деятели, както и сред ръ-
ководителите на организацията. 
Както го описват малкото негови 
съвременници, които са остави-
ли писмени спомени, той не е бил 
многословен, а спокоен, мълчалив, 
изчаквал другите да се изкажат, 

ДОЦ. ГЕОРГИ МИТРИНОВ

През 2021 г. се навършват 145 
години от рождението на войводата 
и революционера Пею Шишманов. 
Роден е на 14 февруари 1876 г. в с. 
Карлуково, Ахъчелебийско (дн. с. 
Славейно, Смолянско), в семейство-
то на Иван Шишманов кехая – един 
от старейшините на Карлуково по 
това време. По-малък брат е на Въл-
ко Ив. Шишманов – изявен сред-
нородопски просветен и револю-
ционен деятел. Първоначално Пею 
учи в родното си село, прогимназия 
завършва в Пловдив. Гимназиално 
образование започва в Одринската 
мъжка гимназия, а го завършва в 
Пловдив през 1898 г. След това учи-
телства в родното си село.          

По-големият брат на Пею 
Шишманов Вълко получавал вест-
ници „Независима Македония“, 
„Народен глас“, а и в. „Странджа“, 
издаван от Одринското емигрант-
ско дружество „Странджа“ в гр. 
Варна, чийто инициатор за създа-
ването му през 1896 г. е капитан 
Петко войвода. Чрез печатния ор-
ган се разпространявали револю-
ционните идеи сред българите в 
Източна и Западна Тракия, как-
то и в Родопите. През 1898 г. и в 
Среднородопието се създават ре-
волюционни братства, отначало в 
Чепеларе, а после в селища от Ахъ-
челебийско: Устово, Райково, Кар-
луково. Карлуковското братство 
възниква по инициатива на учи-
теля Вълко Ив. Шишманов. През 
1900 г. то се превърнало в револю-
ционен комитет, оглавяван от Пею 
Ив. Шишманов, тогавашен учител 
в селото. За периода от септември 
1900 г. до средата на февруари 
1901 г. 107 жители на Карлуково, 
включително жени, полагат клетва 
и стават членове на организацията. 
По-късно, до пролетта на 1903 г. 
цялото мъжко население и голяма 
част от жените били посветени в 
революционното дело. Това се дъл-
жи и на организаторските качества 
на ръководителя на революционна-
та организация. Тогава Карлуково е 
важен граничен пункт, през който 
преминавали революционни дейци 
на път за Ахъчелебийско и Беломо-
рието, както и се пренасяла рево-
люционната поща към комитетски-
те организации в Среднородопието 
и Беломорието.

През пролетта на 1902 г. в 
Пловдив се провежда т.нар. Пло-
вдивски конгрес на Одринския 
революционен окръг на ВМОРО 
(13–15.04.1902 г.). След конгреса 
Гоце Делчев и Коста Нунков посе-
щават Чепеларе и с. Проглед, за да 
се срещнат с Константин (Вълчо) 
Антонов Сеченката – върховистки 
ръководител, и да го уведомят за 
взетите на него решения, според 
които той е определен за главен ин-

спектор в Западна Тракия по под-
готовката на бъдещото въстание. 
За ръководител на революционна-
та организация в Ахъчелебийско 
е избран Пею Шишманов. Няма 
безспорни доказателства, че ново-
избраният ръководител се е позна-
вал с Гоце Делчев, но историята 
показва, че това е бил правилният 
избор от страна на ръководството 
на ВМОРО. Пею Шишманов ос-
тава на тоя пост чак до 1908 г. и с 
дейността си успява да сплоти ор-
ганизацията, да подготви, доколко-
то обективните обстоятелства поз-
воляват, християнското население 
за въоръжено въстание. И въпреки 
че в Среднородопието въстание не 
избухва, местните революционни 
чети са в готовност да осъществят 

въоръжени действия. Разоръжени 
и разформировани са от български-
те погранични власти. Дейността 
на революционната организация 
продължава и след 1903 г., в не по-
малко трудните условия на разкол, 
когато отделни революционни де-
ятели в Ахъчелебийско се отдават 
на разбойничество и местната ре-
волюционна организация трябва да 
противостои и на разколниците. В 
оцелелия архив на организацията е 
запазен голям масив писмовна ко-
респонденция, която разкрива ро-
лята на войводата Пею Шишманов 
за поддържане на революционния 
дух у населението. В навечерието 
на Балканската война (1912–1913 
г.) местните революционни деятели 
се включват активно в подготовката 
за участие в редовете на българска-
та армия. И отново войводата Пею 
Шишманов със своите сподвиж-
ници от Карлуково и от съседните 
християнски села в Ахъчелебийско 
са дейни. Голяма чета от карлуков-
ски доброволци, начело с войвода-
та, е зачислена като отделен взвод 
към 4-та погранична рота на 21-ви 
Средногорски полк. С обявяване на 
войната четата се включва във во-
енните действия като освобождава 
селищата по поречието на р. Малка 
Арда и на юг през с. Ак бунар (дн. 
Бял извор, Ардинско), освобождава 

от тоя свят през 1942 г. тихо, 
скромно, както и е живял. 
Да, за неговите безспорни 
заслуги в борбите за осво-
бождението на родния край 
от османско владичество се 
откриват, макар и малко, све-
дения в спомени на негови 
съвременници и тия сведе-
ния са достатъчни да изгра-
дят ореол около образа му. И 
което е особено важно, той и 
неговите съратници, някои от 
които дали живота си в бор-
бата за освобождението на 
родния край, са герои в най-
безсмъртния пантеон – в на-
родната памет. Показателен е 
текстът на поздравителното 
писмо до войводата от Тра-
кийската организация в Паш-
маклийско (дн. Смолянско), 

изпратено му по повод 25-годиш-
нината от Илинденско-Преобра-
женското въстание. Предоставяме 
част от него:

„Скъпи и мили войводо,
Околийското ръководно тяло 

на Пашмаклийската Тракийска 
организация се чувства особено 
щастливо, че му се пада високата 
чест по случай 25 годишнината 
от Великата Странджанска епо-
пея да Ви поднесе своите сърдечни 
приветствия и благопожелания.

Ние сме особено честити и 
за това, че с голямо доволство и 
гордост можем във Ваше лице да 
засвидетелствуваме великото и 
историческо революционно движе-
ние, развивано и в наша Родопа с 
един темп на най-голям идеализъм, 
примерна самоотверженост и 
рядко себеотрицание.

Много са малките и големи фи-
гури, които ярко се очертават на 
историческия фон за скъпия и ми-
лия ни идеал – свободата на Тра-
кия, но без всяко съмнение и без 
всеки спор Вашата фигура блести 
най-ярко с ореола на най-честния 
предан и идеален борец за правда 
и свобода.

Родопци знаят и ще помнят за 
вечни времена, че Вие презряхте 
светлите перспективи за Вашето 

лично добруване, 
благоденствие и 
млад още като ту-
рихте на разполо-
жение материални-
те и морални сили 
за светлите цели 
на организацията, 
нарамихте пушка 
за борба срещу ти-
рана и станахте 
водител и Воевода, 
най-милия и симпа-

тичен от всички родопски герои.
При многото и смели, и геро-

ични подвизи; при безбройните 
Ви жертви и страдания, при ши-
роката Ви творческа и интензив-
на дейност като ръководител и 
Воевода; при грамадните заслуги, 
пренесени от Вас пред светлия 
олтар на Великия освободителен 
тракийски храм, ние, всички чле-
нове на Тракийската организация, 
се покланяме най-искрено и най-
смирено…“.

145 години от рождението на 
изтъкнатия революционен деец  

на ВМОРО Пею Шишманов

да споделят мнението си по даден 
въпрос, и накрая споделял своето 
мнение. Като изключително скро-
мен човек, не оставя свои мемоари, 
за което можем само да съжалява-
ме. Но такива са били всички ония 
отдадени на революционното дело 
негови съратници като брат му 
Вълко Ив. Шишманов, като братов-
чед му Вълко Райчев Шишманов 
и като цяла плеяда революционни 
дейци, за които освобождението 
на отечеството е било кауза, а не 
арена за изяви, от които по-късно 
да се получават облаги. Например 
революционерът Тодор Хвойнев 
– Фойню, който след 1903 г. се от-
дава на разбойничество със свои 
съмишленици, уж като дейци на 
организацията, и са били в кон-
фликт с ръководството на ВМОРО 
в Ахъчелебийско, пише в свои спо-
мени, че войводата Пею Шишма-
нов си разменял огнестрелни оръ-
жия с виевските деребеи и т.н., т.е. 
бил в приятелски връзки с тях. Но 
доказателства за тези си твърдения 
никакви не представя. Друг Фой-
нюв съмишленик – Христо Стоев 
Лакудата, също проявил се като ло-
шав комита, се появява през 1928 
г. на трибуната в с. Карлуково като 
представител на Тракийската ор-
ганизация в Ахъчелебийско, при 
отбелязване на 25-годишнината 

от Илинденско-Преображенското 
въстание! С течение на времето ис-
торията отсява зърното от плявата 
и определя точно всекиму полага-
щото му се място в нея. Свое до-
стойно място в нея намира „мълча-
ливият войвода“ от бунтовното с. 
Карлуково, Ахъчелебийско, който 
след освобождението на родния 
край не се впуска в партизански 
борби за власт и за облаги, спо-
ред собственоръчно представени в 
писмен вид свои заслуги. Отива си 

„МЪЛЧАЛИВИЯТ ВОЙВОДА” 
ОТ БУНТОВНОТО КАРЛУКОВО

  Четата на Пею Шишманов



Девойка пее,
гласът се чува
от девет планини
през сто поколения.
Хилядолетният ни дух танцува
над огъня,
могилите,
над живота ни
и над съня ни...
	 	 „Родина“
---
Ако	се	хванем	за	съдържанието	на	стихо-

сбирката,	от	само	себе	си	изниква	в	нас	триа-
дата	ВЯРА,	НАДЕЖДА	и	ЛЮБОВ,	която	не-
принудено	отпраща	към	прословутото	Първо	
послание	на	свети	апостол	Павел	към	корин-
тяни,	13	глава,	13	стих:	„А сега остават тия 
три: вяра, надежда, любов; но по-голяма от 
тях е любовта“. 

Стихотворението	„Вяра“	е	врата	към	кни-
гата	на	Хубен	Стефанов:

Казват,
всичко е нетрайно.
Не! Не! Не!
Небето
няма да се срути,
докато
сме изправени.
Ние сме храмът,
ние сме
колоните –
крайните
и
безкрайните!

Следва	стихотворението	„Надежда“:
Ще идва винаги, когато трябва.
Дори и без да си я викал.
И срещнеш ли разплаканата своя сянка,
не се плаши –
наблизо има светлина.
На	любовта	е	посветен	цял	лирически	ци-

къл,	 която	 при	Хубен	 Стефанов,	 неизвестно	
(но	и	известно!)	защо,	се	идентифицира	с	по-
езията:

Вселена с тихи откровения!
Открих те –
виолетово мълчание!
Наметната със звездното небе,
политнала към мен:
подаваш ми ръцете си – криле
и мост
към белия свят.
	 	 	 „Поезия“

Стихотворения,	които	говорят	сами	за	себе	
си	и	нямат	нужда	от	тълкуване.	Такива	са	не	
само	тези	стихотворения,	а	всички	стихотво-
рения	на	Хубен	Стефанов.	Дали	в	случая	ще	
ги	 тълкуваме	 или	 не,	 е	 без	 значение.	 Важно	
е,	 че	 има	 ВЯРА,	 че	 има	 НАДЕЖДА,	 че	 има	
ЛЮБОВ.	 А	 който	 има	 очи	 за	 ВЯРАТА,	 НА-
ДЕЖДАТА	и	ЛЮБОВТА,	има	и	очи	за	СВЕТ-
ЛИНАТА.	 Така	 Хубен	 Стефанов,	 постигнал	
ВЯРАТА,	 докоснал	 НАДЕЖДАТА,	 изпитал	
ЛЮБОВТА,	 провижда	 СВЕТЛИНАТА.	 Но	
не	 ТВАРНАТА	 светлина,	 която	 всеки	 вижда	
и	която	може	да	стопли	и	разведри	човека,	да	
разпръсне	 предутринния	 мрак	 и	 да	 възвести	
тържественото	начало	на	деня.	А	онази	СВЕТ-
ЛИНА,	която	идва	ОТ	НЕБЕТО,	която	повдига	
човека,	която	разпръсква	мрака	в	душата,	коя-
то	ще	помогне	на	човека	да	се	изправи	и	ще	го	
спаси	(същата,	която	огряла	гонителя	на	хрис-
тияните	Савел	 по	 пътя	 за	Дамаск	 и	 го	 прео-
бразила	в	Павел	–	апостола,	апологета	на	Хри-
ста).	За	тази	именно	НЕТВАРНА	СВЕТЛИНА	
свидетелства	Хубен	Стефанов,	че	е		н	а	б	л	и	
з	о,	 	а	не	е	някъде	там,	в	задоблачните	виси-
ни.	Почти	пророчески.	В	апокалиптичното	ни	
време,	когато	интересът,	дори	бих	казала,	на-
гонът	към	материалното	е	изведен	до	абсурд.

е?	Нищо.	 Без	 всичко	 това	 поезията	 е	 нищо,	
безсмислица,	най-банална	безделушка.

Заглавието	 на	 Хубен-Стефановата	 стихо-
сбирка	затова	именно	е	знаменателно,	защо-
то	няколко	месеца	преди	covid-апокалипсиса	
подава	 на	 сгромолясващото	 се	 в	 пропастта	
човечество,	на	човека,	оставен	сам	на	себе	си,	
спасителна	 сламка:	 „Не	 унивай,	 приятелю!	
Не	ставай	плячка	на	отчаяния	и	страх!	Какво-
то	и	да	се	случи,	помни:	не	си	сам!	Каквото	и	
да	те	застигне,	не	се	плаши!	Вярвай!	Наблизо	
има	светлина!“.		

Да...	„Наблизо	има	светлина“.	Като	парола.	
Като	обещание.	Като	надежда.	

* * *     
Не	 бих	 искала	 да	 подмина	 една	 тема	 в	

стихосбирката	 „Наблизо	има	светлина“	Това	
е	темата	за	РОДНОТО	в	стиховете	на	Хубен	
Стефанов.	РОДНОТО	при	него	се	подразби-

ра	като	родно	място,	родна	
страна,	 родна	 цивилиза-
ция,	 родна	 вселена,	 при	
това	 родината	 на	 матери-
ята	 постепенно	 прераства	
и	 враства	 в	 родината	 на	
духа.	„Голямото	родно	ми-
роздание	 –	 нашепва	 нена-
трапчиво	Хубен	Стефанов	
–	тръгва	от	малката	родна	
улица!“:
Най-истинската улица в 
града
с реката, край която ре-
дят се тополи.
Започва с Моста и Театъ-
ра,
минава през Площада към 
Първото училище,
и Банката и Банята, и ма-
газините.

Върви сред къщите със сенчести дворове,
под свода на вековните дървета,
поели стъпките от калдъръма вечен.
Завършва с Моста между Църквите.
Нарича се ОСВОБОЖДЕНИЕ.
И... съществува.

	 „Хасково	–	моята	улица“

Родината	на	духа	се	въздига	от	родината	на	
плътта:

*
Влакът на събитията
преминава пред очите ни.
Балканът тегли
върховете на историята.
През земята ни,
през сърцата ни,
и нас самите
през вековете...
*
Народен глас-небесен.

Д-Р ЕЛЕНА АЛЕКОВА

Попитайте	 Хубен	 Стефанов	 за	 неговия	
род,	за	историята	на	предците	му,	за	старите	
времена	 и	 изоставените	 селища	 из	 родния	
му	край	и	ще	останете	очаровани	от	сладко-
думните	 му	 разкази	 с	 неочаквани	 завръзки	
и	 развръзки,	 от	 обширните	 му	 познания,	 от	
внезапните	 прозрения,	 от	 иначе	 прикритата	
му	 страстност,	 която	 избликва	 на	 талази,	 на	
талази	през	думите,	надпреварващи	се	една	с	
друга,	една	през	друга,	но	само	когато	започ-
не	да	разказва	за	всичко	това.	Само	за	това.	За	
нищо	друго.	

* * *
Обикновено	минава	сред	нас	за	мълчали-

вец.	Слуша	внимателно	приказките	ни,	кима	
одобрително	или	в	несъгласие,	подхвърля	ду-
ма-две.	И	думата	му	тежи.	Или	поне	те	кара	
да	се	замислиш.	

А	щом	опре	до	писане	на	стихове,	Хубен	
Стефанов	 съвсем	 замлъква.	 Цепи	 думата	 на	
две.	Малко	е	да	се	каже,	че	е	поет	малословен.	
Повече	е	от	малословен.	Някак	еднословен	е.	
Стиховете	 му	 често	 наподобяват	 афоризми	
(самият	той	ги	определя	като	„мисловни	им-
пресии“):	

„Детето на насилието / иска да е сляпо“ 
(„Граничната	бразда...“);	

„Небето без звезди е по-дълбоко“	 („Раз-
ходка	в	Кан“);	

„Емигрант	–	/	летяща	мравка“	(„Колумб	в	
Америка“);	

„Понякога животът губи смисъл, / но ни-
кога – изцяло“ („Изкачване“);	

„Светът навсякъде е свят“	 („За	 рибите	
горната	земя	е	адът“);	

„Да съществуваш, значи да се радваш“ 
(„Слънчевото	зайче	е	безплатно“);

„За да станеш камък на корона, трябва 
да си влизал в огън“ („Земята	и	животът“);

„На проветриви места растат безпа-
метни треви“	(пак	там)	и	т.н.	

Сякаш...	думите	в	него	никнат	дълго,	връз-
ват	и	завързват	дълго,	растат,	зреят	не	дни,	не	
месеци,	 а	 години	 –	 докато	 плодът	 изгрее	 из	
здрачевините	 на	 подсъзнанието.	 И	 се	 появи	
стихотворение.	 Вероятно	 затова	 стиховете	
му	 –	 поне	 тези,	 които	 е	 показвал	 досега,	 се	
побират	 в	 една	 книга.	 Каквато	 е	 „Наблизо	
има	светлина“	(2019)	–	третата	по	ред	негова	
стихосбирка.	Тя	представлява	нещо	като	сбор	
от	 „мисловни	 импресии“	 от	 първите	му	 две	
книги	(„Виолетови	мигове“,	1998,	„Сътворя-
ване	на	времето“,	 2008),	 а	 към	тях	–	и	нови	
стихове.	

Вижда	се	и	с	просто	око,	че	на	всеки	де-
сет	години	Хубен	Стефанов	е	издавал	по	една	
стихосбирка.	 Предполагам,	 само	 60-годиш-
нината	на	автора	се	е	намесила,	за	да	не	из-
лезе	стихосбирка	под	заглавие „Наблизо има 
светлина“ през	2018	г.–	и	то	само	с	нови	сти-
хове.	Какво	да	се	прави	–	еднословец!...

* * *
„Наблизо	 има	 светлина“.	 Знаменателно	

заглавие	на	 стихосбирка,	 появила	 се	месеци	
преди	човека	да	се	озове	пред	пропастта,	до	
която	 го	 доведоха	 безумието,	 непомерната	
алчност	 и	 неспособността	 му	 да	 се	 справя	
в	 екстраординарни	 обстоятелства,	 откроила	
се	най-ярко	в	историята	с	covid	19	и	всесве-
товната	паника	покрай	него.	Внушението	от	
заглавието	е	подсилено	със	стихотворението	
„Надежда“	 на	 четвърта	 корица,	 което	 и	 за-
вършва	с	думите:	„Наблизо	има	светлина“.	

Някой	би	контрирал:	„Заглавие	като	загла-
вие.	Кое	чак	толкова	му	е	знаменателното?“.	
Отговорът	изисква	обяснение,	неочаквано	за	
отзив	от	подобен	род,	но	ще	си	го	позволя...

Лесно	е	да	пишеш	фрази	натруфени,	нате-
жали	от	метафори	и	смисли,	които	най-често	
едни	други	се	обезсмислят,	и	да	минаваш	за	

поет...	Лесно	е	да	редиш	строфа	след	строфа	–	
от	 лекомислени	 по-лекомислени,	 безидейни,	
безлирични,	 които	 само	римата	или	някой	и	
друг	хитроумен	трик	 спасява,	и	да	минаваш	
за	голяма	работа	в	поезията...	Лесно	е	да	си	
налучкал	„дамара“,	да	бичиш	ли,	бичиш	рав-
номерна,	скучна,	неизвестно		з	а		к	а	к	в	о		и	
защо	 стиховина	 и	 да	 се	 самооблъщаваш,	 че	
си	 усвоил	 поетическото	 майсторство...	 Лес-
но	 е	 да	 се	 обявяваш	 за	 борец	 срещу	 нещо	
си,	 както	 днес	 в	 едни	 писателски	 кръгове	 е	
модерно	 да	 се	 казва	 „борец	 срещу	 соросои-
дите“	например,	или	в	други	–	„борец	срещу	
казионниците	от	СБП“,	а	единствените	бойни	
трофеи,	които	се	мяткат	в	съзнанието	ти,	да	са	
апетитни	литературни	наградки,	и	да	си	въоб-
разяваш,	че	поради	това	само	си	поет	с	високо	
гражданско	съзнание...	Лесно	е	да	проповяд-
ваш	–	ведно	с	величия-еднодневки	–	закони-
те,	 модите,	 кумирите	 на	
новото	 време,	 които	 все	
някога	ще	се	оттекат	ведно	
с	 мътните	 му	 и	 златните	
му	 води,	 и	 да	 се	 съблаз-
няваш,	че	като	се	плъзгаш	
по	 гребена	 на	 вълната,	 си	
стъпил	на	сигурно	в	лите-
ратурата...	Лесно	е	да	про-
възгласяваш,	 „истини	 от	
последна	инстанция“,	и	да	
си	 мислиш,	 че,	 на	 всичко	
отгоре,	и	изпълняваш	своя	
писателски	дълг	да	казваш	
на	„народа	си“	истината	за	
времето	–	но	своя	някаква	
истина,	а	не	Истината	като	
Истина...	 Но	 нима	 в	 тези	
и	 подобни	 безсмислени	
самозалъгалки	е	смисълът	
на	поетовия	труд	под	слън-
цето,	самоотверженото	обричане	на	словото,	
на	множеството	откази	и	лишения,	които	съ-
пътстват	живота	му?	Ако	е	така,	никоя	негова	
жертва,	 дори	най-нищожната,	не	 си	 е	 заслу-
жавала...

Но		к	а	к	в	о		всъщност	е	поезията	и		з	а		к	
а	к	в	о	 	 е	поезията,	 ако	не	може	да	помогне	
на	човека,	изправен	лице	в	лице	пред	собст-
вените	си	демони	–	на	 страха,	на	инстинкта	
за	 оцеляване,	 на	 паническата	 обърканост?	
Какво	е	поезията	и	за	какво	е,	ако	не	може	от	
разклатените	устои	и	поколебаната	реалност	
да	 изведе	 човека	 на	 твърда	 почва?	 Какво	 е	
поезията	и	за	какво	е,	ако	не	е	стожер,	на	кой-
то	човекът	да	се	опре,	за	да	го	има	нататък?	
Какво	е	поезията	и	за	какво	е,	ако	не	разкрива	
пред	човека	–	в	цялото	сияние	–	светлината,	
която	ще	го	преобрази	и	подготви	 за	новите	
предизвикателства?	 Какво	 е	 поезията	 и	 за	
какво	е,	ако	не	събуди	човека,	ако	не	стресне	
човека,	ако	не	го	накара	да	се	замисли?	Какво	
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Думи за книгата „Наблизо има светлина“ на Хубен Стефанов

  Хубен Стефанов чете стихове в село Хухла

ДУХЪТ СЕ КРИЕ В СВЕТЛИНАТА



за град Енос, на устието на реката. 
След като продали брашното, поели 
по обратния път за с. Ябълково. При 
Димотика се срещнали случайно с 
войводата Петко и неговите момче-
та. Опознали се и Колю Стоев дал 
две хиляди гроша за „делото“.

През лятото на 1877 г., след 
пристигането на първия руски 
отряд на гара Каяджик, турските 
власти арестуват много българи от 
с.Черноконево, Крепост, Каяджик, 
Черногорово и др. Една част са 
избесени, други заточени в Мала 
Азия. Сред заточениците са и бра-
тята Стоеви от с. Ябълково. След 
края на войната те се връщат живи 
и здрави. Научавайки,че Капитан 
Петко е в Хасково, те го канят да 
им гостува. Това вероятно става 
преди разформироването на Пет-
ковата дружина и преди заминава-
нето на Капитана за Русия. Ком-
панията е внушителна – войводата 
и 60 души-четници. Става голям 
празник за цялото село. Гостите 
са гощавани с най-хубавите ястия 
и питиета. Братята Стоеви реша-
ват тогава да закупят и подарят на 
селската църква камбана като бла-

годарност за избавлението им от 
заточението им.

В деня на заминаването на Капи-
тана от Хасково, в знак на благодар-
ност, населението от цялата Хасков-
ска околия му връчва специално 
благодарствено писмо, подписано 
и подпечатано от 23 села. Между 
тях са и няколко села от днешния 
Димитровградски район: Каяджик, 

Добрич, Черногорово и Крепост.
            
Сам по себе си Димитровград 

е уникален
с това, че събира толкова много и 
различни хора и съдби. Не по-мал-
ко уникално е тракийското друже-
ство в града – не само с това, че е 
първата обществена организация 
в града, а с това,че възниква още 
преди самия град на 2. IX.1947 г., а 
именно на 6. VII. 1947 г.

Учредителите решават по по-
добие на хасковското тракийско 
дружество в Димитровград да се 
създаде тракийско дружество „Тра-
кия“, като на събранието присъст-
ват представители от хасковското 
дружество. Слово на това учреди-
телно събрание е държал предсе-
дателят му Георги Сапунаров. За 
председател е избран Дончо Стан-
чев Солаков, секретар-Кочо Бозов 
и членове: Ангел Чакъров и Манол 
Денсов. Избран е и контролен ко-
митет в състав: Недялко Радинов, 
Яни Сл.Янев,Христо Маринов и 
подгласници: Митю Демирдашев и 
Васил Янев Шалапатов.

Едно от първите решения на дру-

жество „Тракия „Димитровград е 
одворяването на тракийските бежа-
нци в града. Запазен е протокол № 
36/26 октомври 1948 г. на заседание 
на ГОНС – Димитровград, в което 
се казва: „Писмото за одворяване на 
тракийската организация да се от-
несе към преписката за одворяване-
то и да се има предвид при общото 
одворяване, след утвърждаване на 

регулационния план на града. 
Това обстоятелство е особено 

показателно, че един от най-набо-
лелите проблеми на тракийските 
бежанци в Димитровград – одворя-
ването им, е бил поставен на дне-
вен ред и са предприети постъпки 
за своевременното му решаване.

Дружеството от 1955 до 1977 г.
Следващите данни за димитров-

градското културно-просветно дру-
жество „Тракия“ са от 1955 г. Орга-
низацията тогава няма свой клуб, 
тъй като още на 10.декември 1950 г. 
на четвъртия пленум на Централния 
изпълнителен комитет (ЦИК) на 
дружествата по места се препоръч-
ва да използват клубовете на ОФ. 
Тракийците обаче се събират в заве-
дение „Димят“ на ул. „Иван Вазов“ 
със съдържател Георги Мавров.

Дейността на дружеството е 
културно-просветна, като в осно-
вата е патриотичното възпитание 
на бежанците от Тракия. Ежегодно 
се честват годишнините от Прео-
браженското въстание. Провеждат 
се просветни събрания, изнасят се 
доклади, организират се беседи. 
Поставя се традиция в Хасково да 
се надпяват тракийските ансамбли 
под девиза „Китна Тракия пее и 
танцува“. Участват и димитров-
градски състави и изпълнители. 
Дружеството не достига повече 
от 100 члена. Чувства се известно 
сливане и припокриване със зада-
чите, поставени пред отечестве-
нофронтовските организации.

В протокол № 40 от 1февруари 
1977 г. на Политбюро на ЦК на БКП 
се казва: „Съюзът на македонските 
културно-просветни дружества и 
Съюзът на тракийските културно-
просветни дружества, постепенно, 
в продължение на няколко месеца 
да преустановят своята дейност 
на всички нива поради изчерпване 
на основните им задачи“. Заедно 
с още двеста тракийски култур-
но-просветни дружества в страна-
та димитровградското дружество 
преустановява своята дейност. От 
летописната книга на дружеството 
научаваме председателите: Руси 
Катерински, Атанас Ибришимов, 
Иван Станилов, Васил Янев Ша-
лапатов, който е и председател на 
Градския народен съвет – Дими-
тровград през 1951–1952 г. С всич-

ки тези председатели секретар е 
бил Колю Калайджиев. Председа-
тел през 1977 г., когато се преуста-
новява дейността на дружеството, 
е Киро Николов Йовчев (Риов).

След 1989 година 
Политическата промяна след 

10.11.1989 г. бележи нов етап в раз-
витието на тракийската организа-
ция. Инициатор за възраждането и 
става софийското дружество „Тра-
кия“. След съответни консултации 
с клубовете в страната на 10 януа-
ри 1990 г. в София е свикана нацио-
нална сбирка, на която присъстват 
представители на 18 тракийски 
клуба към ОФ в страната. От Ха-
сково представител е Иван Бело-
морски. На нея е решено възстано-
вяването на дружествата „Тракия“ 
в страната и дейността на Съюза. 
На 7 февруари 1990 г. в София се 
провежда Национална конферен-
ция на дружествата. Присъстват 
125 души от 26 тракийски клуба 
в страната. От димитровградското 
дружество на конференцията са 
Петко Петков, Никола Парушев и 
Елена Вълчанова.

Учредителното събрание за 
възстановяване на културно-про-
светно дружество „Тракия“ в Ди-
митровград се провежда на 15 
март 1990 г. в пленарната зала на 
Партийния дом/ (днешната Съ-
дебна палата). На него присъстват 
75 души (19 жени и 56 мъже). Из-
бран е дружествен съвет от 9 чле-
на с председател Петко Желязков 
Петков и контролна комисия от 3 
души с мандат от 2 години. Реше-
но е, че членове на дружеството 
могат да бъдат българските бежа-
нци от Тракия и техните потомци, 
българите от Странджа и Родопите, 
както и всеки български или друг 
гражданин, който споделя целите и 
задачите на Съюза. Решено е също 
така да се осигури клубно помеще-
ние. В първите две години от съз-
даването му членовете на друже-
ството нарастват на 200 души.

Непосредствено след възстано-
вяването си дружеството изработва 
свой печат и знаме. Знамето е изра-
ботено и подарено на дружеството 
от ТПК „Лиляна Димитрова“ – Ди-
митровград. То е тъмночервено със 
златен надпис в средата „Тракийско 
дружество – Димитровград“ и е об-
шито по края със златни ресни. 

По време на изборите за Вели-
ко народно събрание през 1990 г. 
председателят на дружеството Пе-
тко Желязков Петков е кандидат за 
народен представител от 168-ми 
Свиленградски избирателен едно-
мандатен район, а подпредседателя 
Кольо Парушев е регистриран за 
негов застъпник.

Въз основа на чл.15 от Устава 
на организацията дружественият 
съвет утвърждава практиката в се-
лата да се учредяват клубове към 
дружеството, а секции по дейнос-
ти – в града. На заседание от месец 
март 1992 г. е избрано е ръковод-
ство в състав: председател – Петко 
Желязков Петков, подпредседате-
ли: Димитър Хаджийски и Кольо 
Парушев, секретар – Киро Йовчев 
и още 5 души членове.

След дълго прекъсване през 
1992 г. се възобновява отново тра-
дицията на провеждане на конгре-
си на тракийските дружества. 

Първото запазено сведение за 
тракийско дружество в Димитров-
град датира от 6.07.1947 г. Извести-
ето е от вестник „Народна борба“, 
бр.153 (12.07.1947 г.) и в него се 
казва,че първото дружество в града 
е това на тракийци.

Предистория: По следите на 
Капитан Петко войвода

Всъщност данни за дейност на 
тракийци по тези места има още 
от периода непосредствено след 
освобождението от турско робство. 
След активизирането на сенкле-
ристите в Хасковско, по покана на 
комитетите „Единство“ в Пловдив 
и Хасково дружината на Капитан 
Петко войвода пристига в тази част 
на страната. Придвижването му от 
Пловдив става с железницата до 
гара Каяджик (квартал Раковски) 
и на 18.03.1879 г. той и дружината 
му са вече в Хасково. Сенклеристи-
те бързо са усмирени, но въпреки 
това Петко Кряков остава тук до 
края на месец юни 1879 г. За пре-
биваването му в Хасковско има 
много документални свидетелства, 
но за посещението му на гара Ка-
яджик и околните села сведенията 
са откъслечни и биват почерпени 
предимно от семейни спомени. 
След като се поуспокоява обста-
новката на границата Петко войво-
да пристигнал на гара Каяджик да 
търси двама свои познати. Единият 
е Ангел Костов – комитата от село 
Черноконево, който бил четник в 
дружината му около две години, и 
неговия другар Ангел К. Войников 
от Хасково. Последният има ахчий-
ница на гара Каяджик и поддържа 
тесни връзки с тайните револю-
ционни комитети. Капитан Петко 
узнава, че двамата му приятели са 
обесени още през 1877 г. – единият 
в Хасково, другият – в Одрин. То-
гава той посещава с. Черноконево, 
среща се с вдовицата на Ангел Кос-
тов, разпитва за нелепата му смърт, 
играе си с петгодишната му дъщеря 
Вела и дава на майка ú Пена пари, 
за да я изгледа и задоми.

Още веднъж Капитана посещава 
с. Черноконево – след падането на 
Стамболовия режим. През лятото 
на 1895 г. той обикаля с тайна мисия 
Хасково, Чепеларе, Ямбол и др. се-
лища да организира нова чета за на-
влизане в Беломорска Тракия. Веро-
ятно тогава се среща с Иван Костов 
– брат на Ангел Костов и порасна-
лата му вече дъщеря Вела. Подгоне-
но от стамболовистите семейството 
било изпаднало в мизерия и бедност 
и Капитана отново им помогнал с 
пари. Тези сведения са публикувани 
в бр.50 на вестник „Димитровград-
ска правда“, 12–18.12.1996 г. от кра-
еведа Борис Колев.

Проучването на Борис Колев  
продължава и в следващия бр.51 
на същия вестник, където е описа-
но още едно семейно предание за 
пребиваването на Капитан Петко 
войвода в с. Ябълково (днес в об-
щина.Димитровград). Посещението 
му е при двамата братя Колю и Иван 
Стоеви, заможни селяни, търговци 
на зърно и брашно, притежатели на 
мелница. Една година, когато имало 
голямо плодородие, те сковали го-
лям сал, натоварили го с брашно и 
по р. Марица отплували за Одрин и 
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за. За тържественото посрещане на 
90-годишнината от рождението на 
Пано Ангелов в с. Брод, средства 
предоставят Стефан Попов, Стой-
чо Крайчев, Йордан Иванов, Цанко 
Цанев, Киро Танев, които даряват 
над 8 000 лв., а за честванията в 
с. Крум – Атанас Иванов – 500 лв, 
Красимир Василев – 300 лв, Георги 
Куртев 200 лв. .

Проблемите на тракийските 
бежанци и техните потомци про-
дължава да бъде основен въпрос 
в социалната политика на съюза. 
Издирени са документите в Цен-
трален архив-София за изоставени 
от тях земи в Беломорска Тракия. 
В димитровградското дружество 
има 16 човека притежавали на об-
лигации от т.нар. „Бежански заем“. 
Парламентът гласува 315 млн. лв. 
от бюджета за 1996 г. за изплащане 
на облигациите и лихвите за неиз-
платените купони. Решен е и въ-
просът със земите, които са използ-
вани за погасяване на българския 
репарационен дълг към Гърция по 
спогодбата от 1964 г. Решено е бе-
жанците и техните наследници от 
Беломорска Тракия да бъдат озем-
лявани със земеделски земи от дър-
жавния и общинския фонд.

Съюзът провежда последова-
телна политика по националния 
въпрос. Неведнъж той категорично 
декларира, че България е еднона-
ционална държава и, че съществу-
ващите етнокултурни и религиозни 
общности са част от българския 
народ. В тази връзка е и протест-
ната декларация от 7 януари 1990 
г., към която се присъединява и ди-
митровградското дружество срещу 
регистрацията на ДПС като партия.

На 14 май 1992 г. в клуба на 
дружеството гостува доц. Стайко 
Трифонов с лекция на тема: „На-
ционалният въпрос и проблемите 
на тракийските бежанци“.

         
„Тракийските гласове“
От самото си създаване тракий-

ското дружество в Димитровград  
отдава особено голямо значение на 
запазване на тракийските обичаи 
и песни. Първоначално на добро-
волни начала към дружеството се 
формират самодейни състави, кои-
то го представят на национални и 
градски прояви.

През месец август 2001 г. е 
създадена вокална група при дру-
жеството предимно от учителки с 
ръководител Христо Ташев, която 

приема името „Тракийски гласове“. 
Тя има репертоар от 70 песни. Ли-
чен принос на групата към нацио-
налното тракийско движение са 
три песни, посветени на Капитан 
Петко войвода и Свидна Тракия по 
текст на Пенка Генева и музика на 
Христо Ташев. Те са представени 
на фестивала във Варна. Награди 
са получавани в Кърджали и на съ-
бора „Богородична стъпка“ в Стара 
Загора. Групата е имала участия на 
съборите в Маджарово, Свилен-
град, Петрова нива, в с. Брягово, а 
така също на фестивалите „Нежни 
чувства“ в Пловдив, „Златен кес-
тен“ в Петрич. Основен момент в 
дейността на групата е участие-
то им при откриване барелефа на 
Капитан Петко войвода в Дими-
тровград, където изнася почти ця-
лата програма. Групата е издала и 
собствен диск. 

„Тракия“ в Димитровград е пър-
вото тракийско дружество в страна-
та, което се сдобива със собствено 
помещение след промените през 
1989 г. На 13 юни 1991 г. клубът е 
открит, като е решено търговската 
част към него да се отдава под арен-
да за изплащане на получения заем. 
Впоследствие през 2003 г. е узако-
нено извършеното строителство –  
зимна и лятна градина, и е сключен 
договор с Общината за ползване на 
терена под постройката. 

Новото име – „Капитан Петко 
войвода“

Дружеството в Димитровград се 
представя силно на мероприятия-
та, организирани от СТДБ, а също 
така провежда интересни и при-
вличащи публиката прояви в града 
и селата Крум, Брод и Радиево. По 
инициатива на тракийското друже-
ство Общински съвет гласува през 
1995 г. на името на  Капитан Петко 
войвода да се кръсти улица в града. 

На 27.03.1996 г. е проведено 
годишно-отчетно събрание, на 
което е избрано ново ръководство 
с председател Тодор Каваков. На 
4.04.1996 г. се провежда първото 
заседание на новото ръководство. 
Конституиран е дружествен съвет 
в състав: Тодор Каваков – предсе-
дател, Мария Георгиева-органи-
зационен секретар, Недялка Ка-
радимова и Рали Кафтанов – зам.
председатели и членове: Васил 
Станков, Пенка Генева, Георги 
Ибришимов, Христон Тодоров, 
Тенчо Тодоров.

1996 г. е юбилейна за тракий-
ската организация. Честванията се 
провеждат в гр.Варна, но празну-
ват всички дружества в страната. 
За Димитровград годишнината е 
още по–важна, защото съвпада с 
50-годишнината от учредяването 
на тракийското дружество „Тра-
кия“ в града. Празникът е обявен за 
16.12.1996 г.

На тази дата дружеството офи-
циално приема новото си име – Ка-
питан Петко войвода, което носи и 
до днес. Промяната е в чест на ге-
роя на Тракия, който известно вре-
ме пребивава с четата си и в района 
на днешния Димитровград.

На 16.12.1996 г. в близост до 
сградата на тракийското друже-
ство, намираща се на ул. „Гросето“ 
е открита паметна плоча на Капи-
тан Петко войвода. Преди време, 
по предложение на ръководството 
на дружеството  улица „На мира“,е 
преименувана на името на тракий-
ския войвода. 

С юбилеен медал „Капитан Пе-
тко войвода“ от Димитровград е 
награден Никола Калайджиев. А 
преди това през 1995 г. – златен ме-
дал „Капитан Петко войвода“ по-
лучават Пенка Генева, Мария Сто-
ева, Иванка Чакалова Иговска. На 
16.05.1998 г. във Варна на конгреса 
на СТДБ за член на Върховния ко-
митет от Димитровград е избран 
Петко Петков.

На 6.12.1998 г. на годишно от-
четно-изборно събрание на друже-
ството е избрано е ново ръковод-
ство с председател Тодор Каваков, 
зам. председател  – Ангел Ста-
матов, организационен секретар-
Пенка Генева, членове – Мария 
Георгиева,Георги Ибришимов и 
подгласници – Анка Бинева, Анто-
нина Маринова, Таня Димитрова 
и контролна комисия – Георги Ка-
радимов, Георги Калпачков. През 
2000 г. на общо събрани са избра-
ни: Тодор Каваков председател, 
Георги Калпачков, Пенка Генева, 
Ангел Стаматов, Георги Ибриши-
мов. Същата година през месец 
декември заедно с Историческиа 
музей се провежда викторина на 
тема „Живот и дейност на Капитан 
Петко войвода“. Участват всички 
училища в Община – Димитров-
град. Победители са учениците от 
СОУ „Алеко Константинов“. На 
22.02.2002 г. е проведено отчетно-
изборно събрание и е избрано ново 
ръководство в състав: председател 

– Тодор Каваков; зам. председа-
тел – Георги Калпачков; организа-
ционен секретар – Пенка Генева; 
членове – Васил Станков и Георги 

Динков.
На 27.09.2002 г. се 

провежда учредително 
събрание на тракий-
ско дружество „Капи-
тан Петко войводаэ за 
привеждане устава на 
дружеството в съот-
ветствие с нормите на 
ЗЮЛНЦ. Дружество-
то е регистрирано от 
18.11.2002 г. в регис-
търа на юридическите 
лица с нестопанска цел 
в обществена полза с 
председател Тодор Ка-
ваков, зам. председател 
– Георги Калпачков, ор-
ганизационен секретар 
– Пенка Генева и члено-
ве – Кръстина Колева и 
Георги Динков.

На 18.12.2004 г. по 
повод на 160 години от рождение-
то на Капитан Петко войвода в гр. 
Димитровград е поставен барелеф 
на войводата. Идеята за това е на 
председателя Тодор Каваков и да-
тира още от 1994 г. Повече от 10 
години членовете на дружеството 
събират средства за осъществява-
нето ú. На откриването присъстват 
председателя на СТДБ  Костадин 
Карамитрев, кметът на Община 
Димитровград инж.Димитър Хад-
жииванов, председателят на ОС – 
Димитровград, много тракийци и 
симпатизанти.

На 01.03.2006 г. се провежда 
Общо събрание с изборен харак-
тер, на което е взето решение Упра-
вителният съвет на тракийското 
дружество да се увеличи от 5 на 
7 члена. Избрано е ново ръковод-
ство в състав: председател – Тодор 
Каваков, зам. председател – Ге-
орги Калпачков, организационен 
секретар – Пенка Генева, членове 
– Кръстина Колева, Десислава Ко-
стова, Христинка Минкова, Делчо 
Загралов. 

През пролетта на 2006 г. по ини-
циатива на дружеството ПГЕЕ полу-
чава името „Капитан Петко войво-
да“. На кръщаването на училището 
присъстват председателят на СТДБ 
Костадин Карамитрев, кметът на 
града инж. Димитър Хаджииванов. 
За почетен кръстник на училището 
е избран любимият на всички тра-
кийци актьор Васил Михайлов.

2007 г. е емблематична, не само 
за Димитровград, който на 2 сеп-
тември отбеляза своята 60-годиш-
нина, но и за тракийската органи-
зация в града, която също навърши 
60-години. Същата година, в с. 
Воден, общ. Димитровград, в дома 
на сем. Делчеви е открита етног-
рафска експозиция на тракийския 
начин на живот. В двора са раз-
положени истинска диканя,стан и 
колела на каруца. Гаражът също 
не се използва по предназначение. 
Подът е постлан с шарени черги, 
в ъгъла има ниска софра с четири 
трикраки столчета, по стените ви-
сят мъжки и женски носии, шарени 
хурки и вретена. Експонатите са 
събирани с години от домакинята, 
водена единствено от идеята да за-
пази за децата и внуците си част от 
тракийската история.

В средващия брой ще ви  
разкажем за тракийското  

младежко дружество  
„Стайко войвода“ в Димитровград.

За делегати на ХІХ конгрес на 
организацията от Димитровград, 
проведен в Хасково са избрани – 
Киро. Йовчев, Хр. Зехтенджиев, 
Кера Милева и М. Арнаудова. Кон-
гресът  завършва с митинг-заря в 
Свиленград. Денят, в който през 
1913 г. българската войска превзе-
ма Одрин, е обявен за “Ден на Тра-
кия“. Решено било да бъде закупен 
за дружеството от художника Нено 
Александров портрета на Капитан 
Петко войвода на стойност 500 лв.

В доклад на секретаря на друже-
ството Киро Йовчев, прочетен на 
отчетното събрание от месец март 
1992 г., е отбелязано, че „Първа от 
първите задачи на нас, димитров-
градчани-тракийци, е повишаване 
популярността на дружеството и 
бързо и решително преодоляване 
на смущението от някои непочтени 
квалификации за националисти-
чески характер на организацията. 
Ние сме българи и нека се смуща-
ват онези, които са лишили бежа-
нците от бащините им земи и оне-
зи, които са гледали с безразличие 
и са правили политически капитал, 
злоупотребявайки с доверието на 
непретенциозното тракийско пле-
ме. Защото не само никой няма 
право да ни обвинява в малоцен-
ност, но трябва да покажем,че на-
шето движение е единственото, 
което с основание може да претен-
дира за пълна, ясна и недвусмис-
лена платформа по Националния 
въпрос. Ние с отговорност поема-
ме нелеката задача да защитаваме 
българската национална кауза, осо-
бено що се отнася до южните пре-
дели на страната!“

Пано Ангелов влиза в тракий-
ската Марсилеза

Провеждат се срещи с тракийци 
и техните потомци в селата Радие-
во, Крум, Брод, Крепост, Ябълково, 
Филево и Великан. След изследо-
вателска дейност е установено, че 
най-много бежанци след войната 
1877–78 г. има с. Крум – изцяло 
заселено с бежанци. Оказва се, че 
основоположниците на Радиево са 
също бежанци от Беломорска Тра-
кия, заселени след същата война. В 
селото е учреден клуб с председател 
Василка Димитрова. На празника на 
селото „Св. Архангел Михаил“ ста-
розагорският митрополит Панкра-
тий отслужва водосвет. В село Крум 
също е създаден клуб с 30 члена с 
председател Невена Иванова.

Направени са проучвания в Тра-
кийския научен институт и се по-
лучават материали, които доказват, 
че Пано Ангелов от с. Брод е участ-
вал в Преображенското въстание и 
е бил подвойвода в една малкотър-
новска чета. През 1990 г. по повод 
87-годишнината от въстанието в 
негова чест се прави тържество в 
селото. Тези чествания стават тра-
диция. В чест на войводата, на не-
гово име е наречена улица в с.Брод. 
Така се именува и читалището. 
Може би най-голямото признание 
за подвига на Пано Ангелов е въз-
пяването му в тракийската Марси-
леза: „Ясен месец веч изгрява“, а 
именно: „Падат Пано, Равашола,..“ 
 

Инициативите на дружество-
то намират все по–широка по-
пулярност сред обществеността. 
Ръководството успява да намери 
спонсори за провеждане на меро-
приятия и чествания, които рабо-
тят в подкрепа на тракийската кау-
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Продължение от 5-а стр.

С ИМЕТО НА...



но като своеоб-
разен рекорд. 
Председателят 
на журито Ни-
кола Иванов за-
яви: „Голямата 
награда присъ-
дихме на пър-
вия успешен 
роман в стихове 
в българската 
литература, кой-
то има повече 
от 7000 стиха.“ 
В своето слово 
Никола Иванов 
припомни също, 
че „няма друг 
град в страната с подобно 
отношение към забележи-
телните си литературни тво-
рци“, като Пазарджик, който 
е учредил и присъжда седем 
национални награди. Освен 
Националната литературна 
награда „Теодор Траянов“  
Общината присъжда и „Кон-
стантин Величков“, „Никола 
Фурнаджиев“, „Димитър Бо-

яджиев“, „Теодор Траянов“, 
„Райко Алексиев“, „Иван 
Динков“, за превод „Стоян 
Бакърджиев“.  

Носителката на голямата 
награда Елена Алекова бла-
годари за честта, с която са 
я удостоили, и сподели пред 
присъстващите какво е за 
нея Теодор Траянов, поетът 
„с огнен дар в сърцето“. В 

емоционалното си слово тя 
го определи, като „избра-
ник на небесата, белязан от 
Бога с „огнен дар... в сърце-
то“ („На младия“) и с мъче-
ническа смърт. Алекова не 
пропусна разкаже за толко-
ва пъстрия житейски път на 
поета символист, преминал 

като до-
б р о в ол е ц 
в „Бал-
канската и 
Междусъ-
юзническа-
та война, 
изпълнил 
синовния 
си дълг 
пред Май-
ка Бълга-
рия на дело 
– в битки за 
свободата 
на поробе-
ните братя 
от Македо-

ния и Тракия. Освободител, 
с четата на Христо Черно-
пеев, на земите, където по 
същото това време се раждат 
дядо ми (в Драмско) и баба 
ми (в Кавала). Носител на 
Златен кръст за храброст. В 
мигове на пророческо осе-
нение осъзнал: „Човекът в 
бран е най-прекрасен, / жи-
вота си обрекъл в дар” .

В Пазарджик за четвърти 
път връчиха Националната 
литературна награда за пое-
зия „Теодор Траянов“. Тазго-
дишната носителка на отли-
чието е известната поетеса и 
публицистка Елена Алекова, 
член на Върховния комитет 
на СТДБ и на редакционната 
колегия на вестник „Тракия“. 
Националният конкурс за 
поезия „Теодор Траянов“ се 
провежда на всеки три го-
дини.  Досега носители на 
голямата награда са Валери 
Станков и Марин Георгиев 
(2012 г.), Андрей Андреев 
(2015-та) и Николай Милчев 
(2018-та). Елена Алекова по-
лучава престижното отличие 
за романа си в стихове „Ми-
лена“. Наградата ú връчи 
кметът на Пазарджик Тодор 
Попов в камерна обстановка 
поради ковид пандемията.  
В тазгодишното издание на 
конкурса участвали 125 ав-
тори, които са представили 
126 книги с поезия, отчете-
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На 90-годишна възраст 
в Момчилград ни напус-
на тракийската певица 
Кера Станкова.дълго-
годишна самодейка в 
читалище „Нов живот“. 
Преди няколко години 
певица беше удостоена 
от община Момчилград 
за особени заслуги към 
културния живот в гра-
да с почетен плакет. Тя 
е родена в село Воден-
ци, община Стамболово в 
семейство на бежанци от 
Беломорска Тракия. Ето 

Съюзът на тракийските дружества в България, Синдика-
тът на българските учители и Тракийският научен институт 
обявяват  НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ЕСЕ, ПОСВЕТЕН НА 
125-ГОДИШНИНАТА НА ОРГАНИЗРАНОТО ТРАКИЙСКО ДВИ-
ЖЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ

На 12 май 2021 г. се навършват 125 години от създа-
ването на дружество „Странджа“, положило основите на 
организираното тракийско движение в България. ЦЕЛТА на 
конкурса е да насърчи младите хора да направят проуч-
ване на събития от местната и националната история, на 
паметници и исторически местности, на изявени фигури и 
обикновени хора, свързани с:

– борбата на тракийските българи за национално осво-
бождение и обединение;

– съдбата им на бежанци, намерили подслон в  майка-
та-родина, но запазили спомена за родния край и родовия 
си корен;

– личности, организации и събития от историята на Тра-
кийската организация в България;

УСЛОВИЯ за участие в конкурса: Участници могат да 
бъдат учениците на възраст от 14 до 19 години от всички 
видове образователни институции в страната.

Текстовете трябва да бъдат в обем до 15 стандартни 
страници (1800 знака на страница) или до 27 000 знака (с 
интервалите).

Краен срок за изпращане на разработките: 31 март 2021 
година. Препоръчително е писмените работи да минат на 
вътрешен подбор сред колегите специалисти по училища.

Задължително условие е всяка творба да бъде придру-
жена от попълнен формуляр за участие, съдържащ: трите 
имена на участника, адрес, както и координати (телефон, 
електронна поща) за контакт, възраст, клас, училище или 
извънучилищно звено с пощенски адрес, електронен адрес 
и телефон, име на учителя и негов телефон, името на дирек-
тора на училището, името на учителя консултант.

Декларацията от родителите (за участниците до 19-го-
дишна възраст) .

Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на сайта на 
Съюза на тракийските дружества в България (СТДБ) и на 
Синдиката на българските учители (СБУ). На всички учас-
тници ще бъдат присъдени грамоти, а победителите ще 
бъдат отличени с морални и материални награди. Техните 
разработки ще бъдат публикувани на сайта на СТДБ, във 
в. „Тракия“ и в Известията на Тракийския научен институт.

ТЕКСТОВЕТЕ, на хартиен или електронен носител, се 
приемат на адрес:

СТДБ, София, ул. Стефан Караджа № 7а или на mail: 
stdb_sofia@abv.bg На тях трябва да бъде изписано: За Кон-
курса за 125-годишнината на организираното тракийско дви-
жение в България. Повече подробности и за ФОРМУЛЯР ЗА 
УЧАСТИЕ: http://www.stdbg.org/images/vania/Formulyar.pdf

КОНКУРС ЗА 
СРЕДНОШКОЛЦИ

Трендафил Василев – София .................................................. 1 март 1940 г.
Стоян Беев – Средец ............................................................... 1 март 1931 г.
Хубен Стефанов – Хасково ..................................................... 4 март 1959 г.
Станка Димитрова – с. Осеново ............................................ 6 март 1968 г.
Митрополит Киприан – Стара Загора ................................... 8 март 1976 г.
Петко Станков – София ........................................................ 13 март 1938 г.
Гинка Николова – София ...................................................... 15 март 1945 г.
Руска Иванова – София ........................................................ 15 март 1943 г.
Тодорка Петрова – Карнобат ........................................................... 16 март
Милена Николова – Созопол ................................................ 21 март 1975 г.
Росен Янков – София ............................................................ 24 март 1974 г.
 проф. Тодор Кирев – София ................................................ 25 март 1933 г.
Никола Илчев – Ивайловград ........................................................... 26 март
Ненко Желязков – Бургас .................................................... 26 март 1933 г.
Антоанета Йотова – София .................................................. 27 март 1960 г.
Петя Колева – Стара Загора ................................................. 28 март 1996 г.

Централното ръководство на Съюза на тракийските 
дружества в България и редакционната колегия на 

вестник „Тракия“ честитят на рождениците  
в Съюза през месец март 2021 г.

Честито!

ЛИТЕРАТУРНАТА НАГРАДА 
„ТЕОДОР ТРАЯНОВ”  
ЗА ЕЛЕНА АЛЕКОВА

 Кметът на Пазарджик Тодор Попов 
връчва наградата на Елена Алекова

От 4 февруари 2021 г. старти-
ра кампания за закупуване на 
поземлени имоти в горски тери-
тории, собственост на физически 
лица. Средствата на държавните 
предприятия за закупуване на 
частни гори достигат 2 млн. лв.  
Целта е към държавните гори да 
бъдат присъединени малки горски 
имоти, които не могат да бъдат 
обслужвани и поддържани в до-
бро състояние от настоящите им 
собственици. Изкупуването ще се 

извършва и от 6-те държавни гор-
ски предприятия по новоутвърде-
ни правила. Намалява се макси-
мално допустимата площ на един 
имот, както и на сумарната площ 
на имотите, предлагани от един 
собственик/собственици, от 50 
дка на 30 дка. Това ще позволи 
закупуването на повече малки по 
площ имоти. Държавните горски 
предприятия няма да закупуват 
поземлени имоти в горски тери-
тории, които са били предмет на 

покупко-продажба или замяна 
през последните две години. За-
явления от собственици или упъл-
номощени от собствениците лица 
могат да се подават до 7 май 2021 
г., както на място в съответното 
държавно предприятие и дър-
жавно горско/ловно стопанство 
по местонахождение на имотите, 
така и чрез пощата или куриер. 
Припомняме, че до момента са 
проведени две подобни кампании 
през 2016 и през 2020 г.

ДЪРЖАВАТА ЗАПОЧВА ДА ИЗКУПУВА ЧАСТНИ ГОРИ

НАПУСНА НИ ТРАКИЙСКАТА ПЕВИЦА КЕРА СТАНКОВА

какво разказва певицата 
в едно интервю: От сел-
ските седенки и попрелки 
научих песните и ги запях. 

Където ú да чуя песен, 
я записвах в една те-
традка и така съм ги 
учила. разказва Кера. 
Баща ми пееше стари 
тракийски песни. Моят 
род е от село Сачанли. 
От това Сачанли, дето е 
изгоряло! Майка е била 
на девет месеца, когато 
е останала сираче. Ба-
шибозука дошъл посред 
нощ и запалил селото. 
Дядо Ставро и баба 

Милка са тръгнали да бя-
гат, към България, към 
Арда. Там била границата. 
Тъкмо стигнали до Арда и 

от среща башибозука се по-
явил и като стреляли улу-
чили и баба, а майка ми е 
била на гърба ú. Арда мът-
на и кървава е текла, как-
то се пее в песента днес.   

Кера Станкова е спече-
лила уважението и призна-
нието на момчилградчани 
и всички тракийци от Из-
точните Родопи, и не само. 
Тя е участвала на тракий-
ските събори в Кърджа-
ли, Маджарово, Ивайлов-
град...

Поклон пред  
светлата ú памет!
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Продължение от 1-а стр.

ВЕЛИЧАВИЯТ СИМВОЛ НА ТРАКИЯ 
И ТРАКИЙСКИТЕ БЪЛГАРИ

В ранния предиобед на 7 февруари т.г. 
група тракийци положиха цветя пред па-
метника на Войводата в Хасково. Да почете 
паметта на героя на Тракия цветя подне-
се и най-възрастният тракийски потомък 
Стайко Черкезов – журналист, известен със 
своите книги на Тракия и бита на тракийци

Тази година пространството около па-
метника беше подобрено със съдействието 
на Общината, за което тракийската общ-
ност от града изказва своята благодарност. 
За деня на Тракия се очаква да бъде мон-
тиран и осемметров пилон в парка около 
паметника, на който ще се вее знамето на 
България.

Същия ден членове от тракийското дру-
жество „Лазар Маджаров“ в Сливен заедно 
с членове на националното движение „Тра-
диция“ – клон „Хаджи Димитър“ в Сливен, 

с председател Радостин Христов почетоха 
121-годишнината от смъртта на Капитан 
Петко войвода. В църквата на тракийци 
„Цар Борис Покръстител“ бе отслужена 
заупокопойна молитва от отец Йоан. Инж. 
Кирил Киряков – председател на тракий-
ското дружество „Лазар Маджаров“, произ-
несе слово за живота и дейността на Петко 
войвода. С едноминутно мълчание и свеж-
дане на глави бе почетена паметта на патро-
на на тракийското движение. Поклонението 
в града на 100-те войводи завърши с полага-
не на цветя и венец пред бюст-паметника на 
Капитан Петко войвода.

Председателят на Тракийско дружество 
„Войвода Руси Славов“ – Пловдив доц. д-р 
Георги Йорданов и председателят на чита-
лище „Тракия – Пловдив – 2008 г.“ Мариана 
Алексиева с група членове отдадоха почит 
пред паметната плоча на Капитан Петко 
войвода по случай 121 години от кончината 

на легендарния тракийски спасител. В Ста-
ра Загора тракийци от дружество „Одрин-
ска епопея водени от председателя му Цан-
ко Атанасов се поклониха пред паметника 
на Войводата в парк „Тракия“ и положиха 
венец.

На 6 февруари 2021 година тракийско-
то дружество „Стоян Мавродиев” в град 
Търговище отбеляза 121 години от смъртта 
на Капитан Петко войвода. Пред Войниш-
кия паметник в града дойдоха тракийци и 
граждани да се поклонят пред подвига и 
делото на великия, възторжения борец за 
национална свобода. Цветя и венци поло-
жиха пред паметника Митко Стайков – об-
ластен управител на област Търговище, 
представители на тракийско дружество 
„Стоян Мавродиев“ – Търговище, пред-
ставители на Военно окръжие, Регионален 
исторически музей, Държавен архив, СОРЗ 
на запасните офицери, Клуба на учителите, 

Пенсионерски клуб „Капитан Петко войво-
да“ и граждани. Капитан Петко Войвода е 
една от най-ярките личности в историята 
на Национално-освободителното движение 
в България – заяви в словото си пред па-
метника Нели Анастасова-председател на 
Тракийско дружество „Стоян Мавродиев“ в 
град Търговище. 

Членове на тракийското дружество „Ца-
ревец“ във Велико Търново положиха цветя 
на паметника Майка България. Така те от-
белязаха 121 години от смъртта на Капитан 
Петко войвода, участвал и в Руско-турската 
освободителна война. Капитан Петко Вой-
вода е патрон на Съюза на тракийските 
дружества в България. Председателят на 
дружеството Паулина Петрова сподели: „За 
нас това е гордост, трябва да носим у себе 
си борбения дух, който са притежавали та-
кива славни дейци. Не трябва да забравяме 
историята си! Поклон!“

 Варна  Велико Търново  Търговище

 Стара Загора

 Пловдив

 Сливен Хасково


