
Тази година Денят на Тракия съвпа-
да със срещата във Варна между Жан 
Клод Юнкер – председател на Евро-
пейския съвет и Доналд Туск – прези-
дент на Европейския съвет с президен-
та на Република Турция Реджеп Таип 
Ердоган. Домакин на срещата ще бъде 
Бойко Борисов – министър-председа-
тел на Република България.

Съюзът на тракийските дружества 
като обществено-патриотична органи-
зация, която участва в живота на Бъл-
гария със загриженост за държавата и 
през призмата на интересите на пото-
мците на бежанците от Тракия и Мала 
Азия, напомня, че Българският парла-
мент и правителството имат своя дълг 
към наследниците на прогонените бъл-
гари да получат сто години по-късно 
морално и материално обезщетение за 
своето имущество, което е било загра-
бено и сега се ползва от съвременната 
турска държава. 

СТДБ напомня на ръководителите 
на ЕС и на министър-председателя на 
Република България, че резолюцията 
на Европейския парламент от 2008 г. 

НАЦИОНАЛЕН ВЕСТНИК
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На 20 февруари т.г. се състоя заседание на Централ-
ното ръководство на Съюза на тракийските дружества 
в България. То е с обновен състав след изборите в 
Общото събрание през месец януари: Красимир Пре-
мянов-председател, ген. Тодор Бояджиев – зам.-пред-
седател, Краснодар Беломорски – зам. председател, 
Михаил Вълов – зам.-
председател, Стефан 
Начев – главен секре-
тар и членове Ангел 
Петров, проф. Васил 
Проданов, Елена 
Мурджева, Митропо-
лит Киприян, Кирил 
Йорданов, Милен 
Люцканов, Петра Ме-
чева, проф. Стати Ста-
тев, Цанко Атанасов и 
Чавдар Георгиев.

Централното ръ-
ководство прие Де-
кларация по случай  
срещата на 26 март 

във Варна на премиера Борисов и президента Ердоган 
с участието на европейски лидери.Тя ще се състои в 
Деня на Тракия и деня, в който се навършват 105 годи-
ни от победата при Одрин. Тази декларация, която по-
местваме на 1 стр. днес, е преведена на английски език 
и вече е изпратена в Брюксел и на всички посланици 

у нас на страните-
членки на Европей-
ския съюз.

Членовете на 
Централното ръко-
водство обсъдиха и 
приеха Правила за 
членство в Съюза 
на тракийските дру-
жества в България 
на физически лица. 
Разгледани бяха и 
други актуални въ-
проси като критери-
ите за подпомагане 
на тракийските дру-
жества.

26 март е паметна дата в летописа 
на Съюза на тракийските дружества в 
България и една от най-славните и ге-
роични страници от българската исто-
рия, чиято значимост може да се съиз-
мерва с дати като 3 март и 6 септември.

На тази дата почитаме Деня на Тра-
кия  и се покланяме пред подвига на 
българските войни и опълченци, заги-
нали за освобождението и единението 
на Родината.

26 март е ден на триумф, но и на 
трагедия, защото е свързан с разоре-
нието на тракийските българи през 
1913 г. Традиционно на този ден по-
читаме паметта на хилядите тракийци, 
прогонени от родните си места, които 
остават в турско, а бежанците намират 
подслон в освободеното Отечество. 
Въпреки гоненията, тракийци остават 
верни на девиза „Не забравяйте, но не 
отмъщавайте“.

26 март е един от най-ярките симво-
ли на българската памет, която трябва 
да тачим и почитаме, защото народ, 
който не уважава миналото си, няма 
бъдеще!

ÄÅÊËÀÐÀÖÈß ÍÀ ÖÅÍÒÐÀËÍÎÒÎ 
ÐÚÊÎÂÎÄÑÒÂÎ ÍÀ ÑÒÄÁ

×ÅÑÒÈÒÎ 
ÐÎÆÄÅÑÒÂÎ 
ÕÐÈÑÒÎÂÎ!
ÙÀÑÒËÈÂÀ 

ÍÎÂÀ ÃÎÄÈÍÀ!

Продължава на 2-а стр.

Първата копка бе направена на 
Тодоровден в Шуменския квартал „Тракия“

Ñ ÂßÐÀ Â ÑÚÐÖÀÒÀ 
ÒÐÀÊÈÉÖÈ ÑÒÐÎßÒ ÕÐÀÌ

обвързва възможността за членство на 
Турция в ЕС с разрешаването на откри-
тите въпроси със съседните страни, в 
т.ч. и на ТРАКИЙСКИЯ ВЪПРОС.

СТДБ очаква държавническа пози-
ция по Тракийския въпрос, която да 
отговаря на законните интереси на сто-
тиците хиляди граждани на Република 
България – потомци и наследници на 
бежанците от Тракия и Мала Азия. 
Убедени сме, че с добра воля и в под-
ходяща форма на обсъждане може да 
се стигне до взаимно приемлив за Ре-
публика България и Република Турция 
резултат. 

СТДБ пожелава успех на срещата 
във Варна на ръководителите на ЕС с 
президента на Република Турция при 
домакинството на министър-председа-
теля на Република България и настоява 
за  обсъждане на въпросите от взаи-
мен интерес на принципна основа, без 
допускане на възможности за двоен 
стандарт при вземането на съответни-
те решения. 

20 февруари 2018 г.
гр. София 

ВЕСКА ЛАМБОВА

И Бог днес помогна! Снегът се стопи, не-
бето се отвори, душите се стоплиха... Тракий-
ското дружество „Чанакча“ в Шумен събра 
своите членове, дойдоха много съграждани, 
гостите пристигнаха, водени от Негово висо-
копреосвещенство Варненския и Великопре-
славския митрополит Йоан, за да се положи 
основният камък на православния храм в 
квартал „Тракия“. Той ще носи името на шу-
менеца, признат за Светец от православна-
та църква затова, че живота си не пожалил 
и в името на вярата българска загинал – 
Свети мъченик Райко Шуменски. 

А днес е и Тодоровден, голям християнски 
празник. В него се смесват християнското 
и езическото... Християните почитат своя си 
мъченик Теодор Тирон, и заедно с това се 
радват и на конните надбягвания, които се 
провеждат всяка година в конезавода „Ка-
биук“ край Шумен. Кръстът и жаравата тра-
кийци си ги носят още от „долу“, когато по 
време на Балканската война са прокудени 
от родната Чанакча. Тези две противополож-
ности са се вградили в в душата на бъл-
гарите, откакто са дошли на конете си тук 
и са забили меча на новата си Родина, на 
няколко километра от Шумен, в Старопрес-
толна Плиска, после приели и християнска-
та вяра. Трудно с езичеството се простили и 
странджанските тракийци, заселили се край 
Цариград преди 300 години в село Чанакча. 
Но веднъж обрекли се на новия Бог, те и до 
днес не го заменят с друг, носейки  все пак 
нещичко и от езичеството... Така Христос и 
остатъците от Тангра вървели един до друг в 
душите на тракийци. Носели ги в сърцата си 
през мрачните векове на робството, когато 
ятаган и меч ги откъсвали от тях... И най-ве-
че заради тази велика християнска вяра и, 
за да спасят живот и поколение, те оставят 
роден край и се заселват тук, в Българско... 
Там, в Чанакча, те имат своя православен 
храм, почитат своя Бог, но когато идват тук, 
на Шуменска земя, построяват училище, чи-
талище, тракийско  дружество създават, а 
за черква не се е време намерило, а и па-
рите пак не са достигали...

ЗАСЕДАНИЕ НА 
ЦЕНТРАЛНОТО 

РЪКОВОДСТВО НА СТДБ

На 3 март представители на тракийските дружества поднесоха 
цветя и венци на Паметника на Царя Освободител и на Паметника на 
опълченците в София и участваха в церемония, организирана от Сто-
личната община, фондацията „Героите на България“ и Софийското 
сдружение на приятелите на Русия „Александър Невски“ по случай 
140 години от Освобождението на България от турско робство.

3 МАРТ 2018 г.

140 ГОДИНИ ОТ 
ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ
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На 19 февруари 2018 г. 
се навършиха 125 години от 
рождението на Стоян Мавро-
диев – патрон на тракийско-
то дружество в Търговище. 
Стоян Димитров Мавродиев 
е емблематична за Търгови-
ще енциклопедична личност. 
Общественик, журналист, 
учител и читалищен деец, 
директор на местната гимна-
зия „Св. Седмочисленици“, 
инициатор  за създаването на 
сдружението на тракийските 
българи в града, ръководител 
на въздържателното друже-
ство в гимназията. Полиглот, 
който свободно говори  френ-
ски, турски и гръцки език.

125 ÃÎÄÈÍÈ ÎÒ ÐÎÆÄÅÍÈÅÒÎ 
ÍÀ ÑÒÎßÍ ÌÀÂÐÎÄÈÅÂ

ÏÎËÇÎÒÂÎÐÍÀ ÑÐÅÙÀ 
Â ÀÑÅÍÎÂÃÐÀÄ

„Всеки обича родното си място… 
дори то да е най-затънтеното и бедно селце“
Видният търговищки 

общественик е роден на 19 
февруари 1893 г. в с. Хиде-
лий, Одрински вилает, спо-
ред проучването на историка 
Тоня Любенова. Отново спо-
ред данните, описани от нея, 
той е един от 4-мата сина на 
Мавроди и Петкана Дими-
трови. Майка му е дъщеря 
на Стоян Граматиков. Стоян 
Мавродиев учи в Софийския 
университет, но прекъсва 

обучението си по време на 
Балканската война, а семей-
ството се налага да напусне 
родните земи и да се пресели 
в България, в Ески Джумая, 
където общината предоста-
вя подслон. Завършва уни-
верситета през 1920 г., след 
участието си в Първата све-
товна война. Специалността 
му е „Биология и химия“, с 
изследвания върху ембри-
ологията на птиците, слепи-

те хора, педагогиката.
Стоян Мавродиев, освен 

че е инициатор на създа-
ването на тракийската ор-
ганизация на бежанците в 
Търговище, е и неин първи 
председател близо 40 години 
– от 1915 г. до 1954 г. Посто-
янно работи за облекчава-
не на тяхната съдба. Пише 
прошения за оземляване на 
тракийците, защитава ги и 
предоставя дома си за бе-

седи и срещи. През 1940 г. 
напуска Търговище и отива 
в столицата, където е замест-
ник-директор на 6-та мъжка 
гимназия. Въпреки че е в Со-
фия, той не престава да ра-
боти в името на тракийските 
българи. Пише статии във в. 
„Тракия“ и сп. „Завет“, рабо-
ти активно по проблемите на 
тракийските културно-про-
светни дружества. 

Според проучването на 

Тоня Любенова през 1948 г. 
Стоян Мавродиев се завръща 
като директор на новата де-
вическа гимназия в Търгови-
ще. Награждаван е за дълго-
годишната си педагогическа 
дейност. Напуска този свят 
на 3 февруари 1960 г. С реше-
ние от 1998 г. на Общинския 
съвет в Търговище площадът 
пред читалище „Напредък 
– 1864“ носи неговото име, 
а през 2003 г. поставена въз-
поменателна плоча на Стоян 
Мавродиев. Негова видна на-
следничка е  общественичка-
та и дългогодишна директор-
ка на библиотеката Стойка 
Мавродиева - Теодосиева.

Председателят на Съюза на тракийските дружества в България Красимир 
Премянов заедно с главния секретар на Съюза Стефан Начев и членът на 
Централното ръководство Чавдар Георгиев посетиха Асеновград и запознаха 
актива на тракийското дружество „Родопи“ с основните задачи, които изпъл-
нява Съюзът. На срещата присъстваха председателката на дружеството Ели 
Воденичарова, предишният председател Георги Анастасов, както и предста-
вители на ансамбъла за народни песни и танци „Капитан Петко войвода“.
Представителите на СТДБ бяха приети от кмeта на община Асеновград Емил 
Караиванов, който изрази подкрепа си към дейността на тракийското друже-
ство и ансамбъла, както и към тракийската кауза. Проявите на дружеството 
ще бъдат включени в културния календар на общината, потвърди кметът 
Караиванов.

Продължение от 1-а стр.

Затова доста късно, преди дванадесет 
години, църковното настоятелство закупи 
парцел, отците  осветиха мястото и започна 
събирането на средства за построяването на 
черква в квартала Цяла дузина години минаха 
докато най-сетне се реши въпросът за пола-
гането на основния камък на християнския 
храм. Събрани са вече достатъчно пари, за 
да се започне голямото дело. И това стана... 
Чувстваше се как всички се радваха, как го-
ряха очите от вълнение и виждаше се довол-
ството в душите на хората, които дойдоха да 
почетат това голямо събитие. Освещаването 

и полагането на подолтарния камък бе отслу-
жено от митрополит Йоан в присъствието на 
квета на града Любомир Христов. 

„Сговорна дружина планина повдига“ е ка-
зал нашият мъдър някога народ. И сега нека 
да е така, с общи сили, с християнска вяра 
в душите, да завършим храма Господен, за 
да може всеки жител на „Тракия“ да  запали 
свещица за помен на мъртвите, за здраве на 
живите, за мир и обич между людете! За да я 
има нашата християнска вяра, за да се съхра-
ни през вековете нашата чиста православна, 
а и българска вяра! Тя ни е от душмани спа-
сявали, тя ни е и в делата насърчавала! Да 
пребъде! На многая лета!

Ñ ÂßÐÀ Â ÑÚÐÖÀÒÀ ÒÐÀÊÈÉÖÈ...Всяка година Тракийско сдружение „На-
ционална инициатива „Завръщане към ко-
рените“ и „По обратния път на дедите ни“ 
заедно със Съюза на тракийските дружества 
в България и Тракийския научен институт 
организира срещи и експедиции за потомци 
на тракийски и малоазийски бежанци от Од-
ринска и Беломор-
ска Тракия и Мала 
Азия от цялата 
страна. 

Тази година 
това ще стане на  
28 април 2018 г. в 
Несебър благодаре-
ние на любезните 
домакини от Община Несебър, Тракийско дружество в 
Несебър, народно читалище „Яна Лъскова“ и ФФ „Бъл-
гарка“ – Несебър.

Националната инициатива-среща „Завръщане към 
корените“ е завръщане към родовите корени, към спо-
мена за мама и татко, баба и дядо, прадедите, техния 
бит, традиции, обичаи, откриване на досега неоткрити 
близки и роднини, едно чувство на вълнение, което с 
думи не може да се опише…

Националната инициатива-среща е място, където 
ние, потомците на тракийските и малоазийските бежа-
нци, поставяме въпроси свързани с нашите деди, по-
лучаваме отговори, правим предложения, предлагаме 
инициативи…

Инициативи, на които успяваме за пореден път да 
коленичим пред величието на нашите незабравими тра-
кийци и малоазийци, нашите деди, нашите тракийски 
и малоазийски бежанци, да помълчим, цветя да подне-
сем, свещичка да запалим, и цялата обич таена все в 
душите ни на тях, за които само сме чували, на тях, с 
които сме имали щастието да живеем и разказите техни 
да слушаме, на тях с които до вчера сме били заедно, 
днес отново всички заедно нашата обич  таена все в 

Ïîêàíà

душите ни на тях да 
подарим!

За пореден път 
да поискаме ис-
тината за нашите 
тракийски и мало-
азийски бежанци 

да бъде призната такава каквато е, а нерешените вече 
толкова години въпроси за тях да бъдат решени съглас-
но силата на международното право, съгласно силата на 
правните норми, съгласно силата на защитените права 
на бежанците, съгласно силата на защитените права на 
тракийските и малоазийските бежанци.

И през сълзи да прошепнем,
„Не са забравени нашите деди… Помним ги… Жи-

лав е коренът ни…“
За да е жива историята на дедите ни, на тракийски-

те и малоазийските бежанци, за да има РОД РОИ СЕ, 
РОД НЕ ГИНЕ, за да не прекъсва родовия корен... За 
да знаем и помним и предаваме историята на дедите си 
такава, каквато е тя! Истинската! За да коленичим пред 
тяхната сила, гордост и достойнство! За да поддържаме 
огъня на синовната обич и преклонение, за да го разга-
ряме и на младите и на децата да го предаваме!

Очакваме Ви!

За информация: Божана Богданова,
тел. 0886201574, 

e-mail bojana.bogdanova@gmail.com

9-ТА НАЦИОНАЛНА 
ИНИЦИАТИВА-СРЕЩА 

„ЗАВРЪЩАНЕ КЪМ КОРЕНИТЕ“
гр. НЕСЕБЪР, 28 април 2018 г.



С изключение на Гърция, 
която изисква сложна про-
цедура и затруднява този 
процес. Турция директно 
насочва хората към ми-
нистерствата на правосъ-
дието, на външните рабо-
ти, на вътрешните работи 
или към консулствата на 
съответните страни. 

От България пресел-
ванията преобладаващо са в рамките на 
двустранни спогодби, които не предвиждат 
запазване на българското гражданство на 
заминалите за Турция лица или предоста-
вяне на такова на техните потомци, родени 
впоследствие там. 

„Българската партия“ ДПС се опитва да 
прокара в Народното събрание закон, спо-
ред който те  автоматично могат да станат 
български граждани. Ако бъде приет, този 
закон ще гарантира увеличаването на мю-
сюлманското население у нас с над един 
милион души. 

Незаконно е запазването на българското 
гражданство на над 300 000 души, които по 
собствено желание се преселиха в Турция 
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Живеещи в Турция потомци 
на изселници от България, мо-
гат да получат българско граж-
данство съгласно новата опция 
за електронно управление на 
страната, с която изселници и ми-
гранти могат да проучат родослов-
ното си дърво, предаде БГНЕС.

Вестник „Тюркие“ съобщава, 
че милиони граждани в Турция 
са атакували през седмицата 
новата програма и са успели да 
открият корените на предците 
си. Потомците на изселниците от 
България са най-активни наред с 
потомци от Македония, Гърция 
и Румъния. Те вече предприемат 
законовите стъпки, за да получат 
второ гражданство в Европа.

Уточнява се, че България без-
проблемно дава двойно граж-
данство. В същата графа са и 
Босна и Херцеговина (БиХ), Маке-
дония и Румъния.

Гърция обаче изисква доказа-
телства за гръцкия произход на 
майка, баща, дядо, баба или пра-
баба и тогава задвижва процедура-
та за предоставяне на документи.

Желаещите да получат двойно 
гражданство, трябва да канди-
датстват пред министерствата на 
правосъдието, на външните или 
вътрешните работи, или в кон-
сулствата на съответните страни. 
Те могат да ползват услугите и на 
правни кантори, които имат разре-
шение за тази дейност. Докумен-

ÒÓÐÖÈß ÇÀÄÅÉÑÒÂÀ 
ÐÎÄÎÑËÎÂÅÍ ÍÅÎÎÑÌÀÍÈÇÚÌ

Любомир Шопов:

тите им трябва да 
бъдат преведени и 
нотариално заве-
рени.

Онези гражда-
ни в Турция, които 
научат от новата 
програма, че пред-
ците им са прис-
тигнали от Бъл-
гария, трябва да 
подадат заявле-
ния до Главна ди-
рекция Граждан-
ска регистрация 
и администра-
тивно обслуж-
ване (ГД ГРАО), 
която е подчинена 
на българското 
М и н и с т е р с т в о 
на правосъдието, 
информира още 
турският вест-
ник. Потомци-
те на румънци и 
босненци следва 
да се обърнат към 
консулските служ-
би на съответните 
страни и да представят документи, 
доказващи произхода на праот-
ците им. Пожелалите македонско 
гражданство, могат да внесат не-
обходимите документи в Минис-
терството на вътрешните работи в 
Скопие. Хората, получили отказ на 
исканията за новото гражданство, 

имат правото да осъдят съответна-
та държава чрез международни и 
турски съдилища.

В.„Хюрриет“ уточнява, че след 
Дорязването на териториите на 
Османската империя започват го-
леми процеси на миграция към 
Турция от Балканите, Кавказ, 

Крим, егейските острови, араб-
ските страни. Най-интензивни 
миграционни потоци са регистри-
рани след 1878, 1912 и 1923 г. 
Поради това лицата, изследващи 
родословието си, трябва да търсят 
документи в архивите на главната 
дирекция за гражданството, в кои-

то е отбелязано откъде са пристиг-
нали съответните бежанци.

Последното преселение на бъл-
гарски турци по двустранна спо-
годба между Анкара и София е от 
1978 г., последвано от бежанската 
вълна през лятото на 1989 г. след 
т.нар. „възродителен процес“.

Анкара подтиква потомците на изселници от България 
и други страни от региона да получат двойно гражданство

ПОСЛАНИК ЛЮБОМИР ШОПОВ

В Турция вече е задействана електрон-
на правителствена програма, в рамките 
на която потомците на изселници от Бал-
каните, Кавказ, Крим, Егейските остро-
ви и арабските страни могат да получат 
точни данни за родословното си дърво. 
Най-интензивни миграционни процеси от 
Балканите е имало през 1878, 1912 и 1923 
години. Стотици хиляди турски граждани 
вече се възползват от тази възможност, 
по-специално по отношение на България, 
Македония, Румъния, Босна и Херцегови-
на. Съобщава се, че тези държави безпро-
блемно предоставят двойно гражданство. 

ÄÂÎÉÍÎÒÎ ÃÐÀÆÄÀÍÑÒÂÎ – 
ÂÅ×Å ßÂÍÎ ÎÐÚÆÈÅ ÍÀ ÀÍÊÀÐÀ

през 1989 г. и след това. 
Турция рязко променя своята полити-

ка, която по принцип не позволява двойно 
гражданство. Изключението по отношение 
на съседните страни се прави с единстве-
ната цел Анкара да получи допълнителни 
лостове за въздействие върху обществе-
но-политическия живот в тях. Примерът с 
България за последните 27 години е доста-
тъчно показателен. Предвиден е и вариант 
за предоставяне на турско гражданство  на 
повечето от бежанците от Сирия, които 
без съмнение ще бъдат използвани според 
„българския сценарий“. Анкара освобожда-
ва от военна служба синовете на изселни-
ците от България в случай, че се възползват 
от двойното си гражданство и се заселят в 
България на изкупена предварително земя. 
Предвиждат се и финансови стимули за 
провеждането на тази операция. 

Докато  премиерът Бойко Борисов раз-
решава световните и европейските про-
блеми, България продължава да върви по 
пътя на ислямизация на над един милион 
цигани и на османизация на „българските 
турци“ и на българите мохамедани. Ако 
Анкара успее, към тях в перспектива ще се 

присъединят огромно количество потомци 
на изселници, които трайно ще променят 
демографското съотношение и християн-
ския характер на нашата страна. 

По същество, със своята политика по 
отношение на Турция България, въпреки 
„страховитата телена ограда“ широко от-
варя границите на ЕС за турско и ислямско 
влияние. Как да тълкуваме тогава думите 
на министър-председателя, че „в лицето на 
Турция България има сериозен съсед, кой-
то ни пази гърба“? 

Редно е г-н Бойко Борисов своевремен-
но да информира ръководителите на ЕС, 
които ще се срещнат с президента на Тур-
ция на 26 март т.г. във Варна, за същест-
вуващия открит Тракийски въпрос между 
България и Турция, както и за изброените 
тук опасни за Балканите и за Европа стъп-
ки на Република Турция по въпросите на 
миграцията и двойното гражданство. Още 
повече, че българската общественост еже-
годно отбелязва 26 март като Ден на Тра-
кия и помни трагичните събития от 1913 
година, които не са частен въпрос, а ис-
торически водораздел за национално дос-
тойнство и държавност!



фесионалист има 
още много неща, 
за които не може да 
говори. По отноше-
ние на по-нататъш-
ните си писателски 
планове каза: „След 
издаването на тази 
книга не слагам 
точка, слагам за-
петая. Следващата 
напредва в компю-
търа ми“.

Водещ вечерта 
бе писателят полк. 
Лазар Мурджев. За живота и за 
книгите на ген. Тодор Бояджиев 
топли думи казаха председателят 
на Клуба на писателите-кримина-
листи Бойко Беленски, литерату-
роведът проф. Валери Стефанов 
от СУ „Св. Климент Охридски“, 
проф. Йордан Баев от Военната 
академия „Г. С. Раковски“ и пред-
седателят на Съюза на тракийските 
дружества в България Красимир 
Премянов, който предаде сърдеч-
ните поздравления на тракийци на 
автора и му връчи и поздравителен 
адрес. В приветствието се казва: 
„И ние се гордеем, че сте в нашите 
редици – човек на дълга, на вер-
ността и честта, посветил живота 
си на Родината, човек, който пре-
дава безкористно своите знания и 
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Акад. Георги Марков: Искахме си 
Охридското езеро, а загубихме Бяло море

Политици, посланици, дипло-
мати, професори, преподаватели, 
писатели, журналисти, обществе-
ници, специалисти в областта на на-
ционалната сигурност, потомци на 
тракийските бежанци, и др. препъл-
ниха голямата зала на Военния клуб 
в петъчната вечер на 23 февруари, 
когато там се състоя представянето 
на новата книга на големия експерт 
по разузнаването ген. Тодор Боя-
джиев „Изповед на шпионина“ (ИК 
„Сиела“). Книгата оформя трилогия 
заедно с предходната – двутомника 
„Наръчник на шпионина“, излязъл 
през 2016 г., а иначе е десетата, на-
писана от генерала.

В сегашния си 560-страничен 
труд авторът с 30-годишна кари-
ера в българското разузнаване 
зад гърба си разказва истории от 
своя живот и отправя послание от 
настоящето към бъдещето, стъп-
вайки върху трудно извоюваните 
поуки от миналото. Особено цен-
ни са анализите и оценките му за 
емблематични събития и процеси 
на съвремието ни. В книгата са 

включени и доста журналистиче-
ски интервюта с Тодор Бояджиев. 
На премиерата генералът благода-
ри  на семейството си, като открои 
своя 10-годишен внук Александър 
– именно негова била снимката 
на дядо му в „шпионски“ ракурс, 
използвана след подобаваща обра-
ботка за корицата на книгата. Ав-
торът изрази и радостта си, че сред 
публиката има много млади хора, 
като изказа следното пожелание: 
„Дано сред тях да има бъдещи раз-
узнавачи, които да върнат достойн-
ството на тази професия в името на 
националните приоритети“.

Ген. Тодор Бояджиев наблегна 
с болка върху тежките послед-
ствия от разкриването от страна 
на българската държава на данни 
за служители на разузнаването - 
действия, отразили се тежко върху 
националната сигурност и върху 
личните съдби особено на хора-
та от нелегалното разузнаване. За 
себе си генералът подчерта: „Гор-
дея се, че съм бил български раз-
узнавач“. Но добави, че като про-

Трябва да имаме разумна, дългосрочна стратегия, 
защото по онова време си искахме Охридското езе-
ро, а загубихме Бяло море. Това заяви големият наш 
историк акад. Георги Марков пред БГНЕС преди пре-
миерата на новата си книга „Българското крушение 
1913“, представена от издателство „Захарий Стоянов“, 
която се състоя в големия салон на БАН на 22 фев-
руари т.г. Сред присъстващите бяха академици, про-
фесори, учени и поклоници на научното дело на име-
нития историк. Тук дойдоха и много тракийци, акад. 
Марков е активен поддръжник на тракийската кауза,  
член е на Върховния комитет на СТДБ. Издателят 
Иван Гранитски  говори за  голямото книжовно дело 
на акад. Георги Марков, за няколко години излязоха 
шест фундаментални монографии на историка за бъл-
гарското участие във войните.  За книгата „Българ-
ското  крушение 1913“ и автора говориха кметът на 
град Сопот Деян Дойнов,  политикът Румен Петков, 
Георги Йорданов, акад. Константин Косев. В анали-
тично слово историкът Николай Поппетров  разкри 
приносния характер на книгата „Българското круше-
ние 1913“, която е посветена на трагичната и съдбов-
на за България Втората Балканска война, от която 
започват злочестията за 
България. 

„Втората балканска 
(Междусъюзническата) 
война бе кръвопролитна и 
напрегната, твърде кратка 
като календарно време и 
изключително наситена 
със събития като истори-
ческо време. Достатъчно 
е да споменем, че за един 

месец загинаха 20 606 български войници, подофи-
цери и офицери, а 50 303 бяха ранени. Жертвите на 
населението са още по-големи. България понесе жес-
токи удари от всички страни, а я нарочиха за „непо-
правима агресорка“, пише авторът. Това е война, коя-
то предопределя съдбата на поколения наред, заяви 
акад. Марков. Днес всеки гражданин на България 
има бежански корени. Дедите ни са от Добруджа, 
от Поморавието, от Вардарска Македония, от Бело-
морска Македония, от Източна Тракия… Това е много 
тежка историческа материя и успях да изтегля дори 
от злото поуките, защото ние отбелязваме Първата 
балканска война, която е печеливша, но Втората е 
не само загубена война, а национално крушение. Но 
и там има поуки, най-вече за онези, които управля-
ват държавата: трябва да има разумна, дългосрочна 
стратегия. Не да се настоява всичко или нищо, сега 
или никога, както са казали цар Фердинанд и някои 
генерали около него и са дали повод на една коали-
ция от пет балкански държави да нападне България 
и да прекърши нейното национално обединение, а да 
се изчака, коментира историкът. Но… тогава надделя-
ват чувствата. Говоря и за общественото настроение, 

и за вестниците тогава. 
Но тези, които са ръко-
водили държавата не би 
трябвало да се поддават 
на тези емоции, а да бъ-
дат разумни и да мислят 
в перспектива кога една 
война може да бъде спе-
челена и кога – предвари-
телно загубена, констати-
ра акад. Марков.

Стоян Райчевски се представя с 
нова книга в поредицата „Бежанци“ 
на издателство „Захарий Стоянов“. 
Тя ще бъде представена за първи 
път в големия салон на БАН на 12 
март т.г от 18 ч. Тя се нарича „Бежа-
нци и преселници от Беломорието 
и Егейска Македония 1941–1949“. 
В този том читателят се запознава с 
факти и документи, събрани усърд-
но и добросъвестно от известния 
изледовател, за един слабо познат 
период от бежанската орис на бълга-
рите – бежанството и преселението 
от Беломорието и  Егейска Македо-
ния в периода, когато в Европа и в 
света бушуват пожарите на Втората 
световна война. След възвръщане-
то на Беломорието през 1941 г. към 
него се устремяват прогонените ня-
кога пак оттам бежанци, последват ги прокудените по-рано българи 
от Източна Тракия, Мала Азия и Македония. Само три години след 
това следват нови изпитания, принудително изселване и нови бежан-
ски кервани на българите от Беломорието и от Егейска Македания, 
най-драматични от които са преселванията по време на Гражданската 
война в Гърция (1946–1949), които прогонват и разпиляват оттам и 
много български чеда из различни държави в цяла Източна Европа.

Читателят научава много неща за новата бежанска драма на бълга-
рите след изтеглянето на България от Беломорието. При приемането, 
настаняването и социалното им подпомагане в България те са класи-
фицирани в две категории – на „преселници“ – тези, които са се засе-
лили в Беломорието след лятото на 1941 г., назависимо дали те преди 
това са били стари бежанци оттам, от Източна Тракия, или от Мизия, 
и на „бежанци“ – които за първи път се преселват в България. Още 
по-тежка е съдбата на българските бежанци от Егейска Македония, 
тръгнали към България, те  биват принудително изселвани в Югосла-
вия. Освен терора над българското население в Егейска Македония 
и Западна Тракия по време на Гражданската война, Стоян Райчевски 
проследява документално и съдбата на политическите емигранти от 
Северна Гърция, както и на „македонските деца“ в страните от Източ-
на Европа. Книгата представя и всички закони, наредби и постановле-
ния след 9 септември 1944 г., свързани с бежанството и преселенията.

опит година след година.  
Един от възродителите на тра-

кийското движение след 1989 г., 
на това поприще Вие неотменно 
отстоявате своите принципи, сво-
ят патриотизъм и неуморно защи-
тавате интересите на тракийските 
бежанци и техните наследници. И 
тук проличават изключителните 
Ви качества на организатор и ме-
диатор, широката Ви обща култу-
ра и чувство за дълг. Благодарим!

А безспорното Ви умение на 
разказвач Ви позволява да споде-

ляте спомените, мислите, оценки-
те и прогнозите си в книги, попу-
лярни както в професионалните 
среди, така и сред широката ауди-
тория.

Днес ние поздравяваме съмиш-
леника, колегата и приятеля ген. 
Тодор Бояджиев. И се вълнуваме 
задно с него. Защото тук сред нас 
е една силна и ярка личност, която 
отдавна е спечелила нашето уваже-
ние и респект с принципите си да 
отстоява идеала си за един по-до-
бър и справедлив свят.“

ÃÅÍ. ÒÎÄÎÐ ÁÎßÄÆÈÅÂ Ñ 
„ÈÇÏÎÂÅÄ ÍÀ ØÏÈÎÍÈÍÀ”

Нова книга на Стоян Райчевски от поредицата 
„Бежанци“ на издателство „Захарий Стоянов“

ÏÎ ÏÚÒß ÍÀ 
ÁÅÆÀÍÑÊÈÒÅ ÊÅÐÂÀÍÈ

На премиерата председателят 
на СТДБ Красимир Премянов 

приветства автора

Представена бе новата книга на историка 
„Българското крушение 1913“
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ГЕОРГИ МИТРИНОВ

На 17 февруари.2018 г. 
си отиде от нас д-р Стефан 
Илчевски. Роден е на 24 
март 1920 г. в с. Карлуково 
(дн. Славейно, Смолянско). 
След завършване на основ-
но образование в родното 
село и в с. Равен, Момчилг-
радско, където се устано-
вява за известно време се-
мейството му, продължава 
обучението си в Духовна-
та семинария в  Пловдив, 
която завършва с отличие. 
След това завършва Първа 
мъжка гимназия в същия 
град. Още тогава се проявя-
ва влечението му към хоро-
вото пеене. През тоя период 
написва 60 едногласни пес-
ни по текстове на известни 
български поети. Тъй като 
няма средства за обучение 
във висше учебно заведе-
ние, се връща в родното 
село Карлуково и работи 
като учител. Там се занима-
ва и с хорова дейност. Ръко-
води училищен и църковен 
хор. Но вместо след това 
да се запише в Музикална-
та академия, пак поради липса на 
финансови средства за издръжка, 
се озовава в Духовната семинария 
в София. На следващата година се 
прехвърля в Медицинския факул-
тет. По време на следването си е 
подпомаган финансово от свои 
роднини, а се издържа и чрез учас-
тие в певчески хорове. Завършва 
медицинското си образование през 
1948 г., след което работи като ле-
кар в Кърджали и Кърджалийско, 
в Свиленград и др. От 1954 г. за-
почва работа в Клиниката по нерв-
ни болести към ВМИ – Пловдив, 
а от 1963 до 1978 г. е завеждащ 
Неврологичното отделение към 
Втора градска болница в гр. Плов-
див. От 1986 г. до 1993 г. е невро-
лог в ТЕЛК- гр. Смолян. От 1994 
г. до 2000 г. е невролог-консултант 
във ВМИ – хирургичен блок в гр. 
Пловдив.

През цялото това време не се 
отказва от своето голямо влечение 
към хоровото пеене. Общо е орга-
низирал и ръководил на различ-
ните места, където е работил, 16 
смесени и дамски хора. Събира и 
записва народни песни от Средни-
те Родопи, както и прави аранжи-
менти на народни песни.

Не му е чужда и краеведската 
тема. Проучва миналото на род-
ното си село Славейно, в резултат 
на което написва изследването „Не 
изтръгвайте корените от родното 
село“. Автор е на „Паметна книга 
за проф. д-р Константин Чилов“, 
известен български лекар и учен, 
който също е славейновец. В съ-
авторство с доц. Асен Маргаритов 
издава книгата „За здравето на ро-
допчани“. Автор е на разкази, есе-
та, сценарии и др.

Любомир Шопов:

Сред немалкото книги, посве-
тени на Славейно и на неговата 
история, изследването на Стефан 
Илчевски „Не изтръгвайте корени-
те от родното село“ (Смолян 2005, 
374 с.) заема водещо място. Макар 
с дребен шрифт под заглавието да 
е изписано „Принос към история-
та на Славеино“, книгата се явява 
едно своеобразно допълнение на 
станалото класическо изследване 
в две издания на Петко Карапе-
тков „Славеино минало“ (Пловдив 
1948) и „Славеино. Принос към 
историята на Средните Родопи“ 
(София, 1991). Стефан Илчевски, 
който е роден през 1920 г., е имал 
възможност да общува с пред-
ставители на поколението карлу-
ковци, което активно е участвало 
в среднородопското Възраждане, 
както и в революционната борба 
за освобождение от османско вла-
дичество. В уводната част, озагла-
вена „Илинденски срещи“ авторът 
споделя свои мисли за родното 
село, за неговата героична исто-
рия и особено за тревожното му 
настояще, свързано с миграцията 
и обезлюдяването му. Акцентува 
на това, че трябва да има прием-
ственост при поколенията, като 
се възродят илинденските срещи 
на славейновци в селото – негова 
идея още от 60-те години на ХХ 
в. Както виждаме, това донякъ-
де се осъществява със станалия 
традиционен събор за отбеляз-
ване годишнината от Илинден-
ско-Преображенското въстание в 
Средните Родопи, но то е крайно 
недостатъчно. Краеведът настоя-
ва присъствието на събора да не е 
обикновено посещение на събор, 
а „среща вдъхновяваща и събуж-

даща градивни мисли за 
бъдещето на селото“ (с. 
8). Мнението му е особе-
но актуално днес, когато 
наистина на традицион-
ния събор в Славейно, а 
и не само на тоя събор, 
се събират за кратко и 
някак по отделно (се-
мейно, родово), много 
потомци на изселили се 
земляци, за да се видят и 
разтъжат. Но не се случ-
ва онова творческо еди-
нение, от което да се ро-
дят идеи за оцеляването 
и за бъдещото развитие 
на родния край. А твор-
чески потенциал има.

Приносното в кни-
гата на д-р Илчевски е, 
че са публикувани нови 
документи, свързани с 
възрожденската и рево-
люционната история на 
Славейно (Карлуково), 
което допълва станала-
та класическа селищна 
монография на Петко 
Карапетков. Авторът 
дълго време е събирал 
материал, работил е в 
архивохранилища и биб-

лиотеки, и изважда на бял свят 
нови данни за историята на 
родното си село. Въз основа 
на проучени документи ре-
визира мненията на предиш-
ни изследователи за това, че 
Апостолът на свободата в 
Македония, Тракия и Стран-
джанско Гоце Делчев е учил 
във Военното училище в гр. 
София едновременно с кар-
луковеца Пею Шишманов 
– бъдещ ръководител на ре-
волюционната организация 
в Среднородопието – и че е 
посещавал с. Карлуково.

Вторият раздел на книгата 
е посветен на карлуковските 
възрожденци и комити. На 
всеки от включените в из-
следването карлуковци е от-
делено подобаващо място с 
данни за живота и дейност-
та му. Архивните данни са 
допълнени със спомени на 
възрастни карлуковци. Така 
читателят може да открие 
нови данни за ярки фигури 
от Карлуково, свързани с Възраж-
дането, каквито са Радич кехая, 
Колько Шопов, Стойчо Митрин, 
Вълко Шишманов – Старият учи-
тел, Емануил Беев (поп Маноль), 
който е бил 16 години, в два отдел-
ни периода, екзархийски намест-
ник на Ахъчелебийско. Авторът 
разглежда въпроса за родното мяс-
то на възрожденския деятел Илия 
Бялковски, чиято майка е карлу-
ковка, и аргументирано доказва, че 
е роден в с. Карлуково. Подробно 
описва житейския му път (с. 47-
52). Проучването има приносен 
характер и за революционното 
дело в селото и като цяло в Сред-

нородопието. Разчетени са тайните 
шифри за кореспонденция, използ-
вани по време на революционното 
движение 1900–1903 г. В сравни-
телна таблица са дадени шифрите 
от 1900, 1902 г. (м. септември – де-
кември), 1903 г. (първа половина), 
1903 г. (втора половина). Описани 
са тайните имена на селища, мест-
ности и псевдоними на револю-
ционни деятели (с. 133-139). Само 
по себе си това е едно езиковедско 
изследване.

В книгата е отделено място 
освен за ярките представители на 
революционното движение в Кар-
луково Пею Шишманов, Вълко 
Шишманов, Никола Шишманов, 
Колю Петровски, свещ. Ангел 
Инджов и др., и за революционни 
дейци като Гоце Делчев и Пейо 
Яворов (с. 163-180). Много инте-
ресен е подходът на автора в ма-
териала, посветен на революцион-
ния водач Гоце Делчев. Той не се 
е захванал да преразказва вече на-
писаното от други, в опит да пред-
стави образа на революционера, а 
е оформил един материал с цитати 
за личността и дейността на голе-
мия революционер. Така читате-
лят може да добие непосредствена 
представа за революционера и чо-
века Гоце Делчев. 

Обстойно е разгледана борбата 
за църковна независимост в Кар-
луково и в Среднородопието. Д-р 
Илчевски се позовава на данни 
от публикации на големите родо-
поведи Христо Попконстантинов, 
Стою Шишков, както и на други 
съвременници на събитията, по-
казвайки двигателите на Възраж-
дането в селото.

В третия раздел „Бит и душев-
ност на някогашните карлуковци“ 
също има включена много ин-
тересна фактология. Обърнато е 
внимание на старите карлуковски 
занаяти, на фолклорната песенна 
традиция. Отделено е внимание на 

знакови места, свързани с истори-
ята на селото, като Поляната (цен-
търа на селото) и Чуката (изходът 
по пътя за с. Петково); местността 
„Св. дух“, известна като Родопско-
то Оборище др.

Раздел IV е посветен на знакови 
личности, оставили следа в исто-
рията на Карлуково – Славейно в 
по-ново време: известни строи-
тели като Славо Райчевски (май-
стор Славо); общественици като 
Асен Стойчев Струнчевски, Васил 
Чинков и др.; творци като Иван 
Шишманов – Бистров – поет, Чило 
Шишманов – поет и преводач, арх. 
Боян Чинков, известен като Царят 
на вицовете. Представени са кар-
луковци като индустриалецът д-р 
Никола Чилов, проф. Константин 
Чилов, арх. Стойчо Велковски, 
проектирал новия център на гр. 
Смолян; Тодор Стойчев Струнчев-
ски – автор на Родопски речник 
в 3 части – и др. Специално мяс-
то отделя за просветните дейци в 
селото, наречени от него „факло-
носци“. Подробно са разгледани 
житейската съдба, обществени-
ческата дейност и творчеството 
на летописеца на Славейно – Пе-
тко Карапетков. Очеркът за него 
завършва така: „Биографията на 
Карапетков е историята на Сла-

веино в откъса на неговия 
живот – живата история. 
Според мене, той е допри-
несъл най-много за кул-
турно-просветния възход 
на Славеино, след Васил 
Чинков. Принос на място, 
сред самите селяни, в са-
мото село!“ (с. 374). Като 
цяло в изследването на Сте-
фан Илчевски са обхванати 
темите, разглеждани и от 
Петко Карапетков в негова-
та селищна монография и в 
останалите му книги, но е 
факт, че навсякъде е вклю-
чена още фактология, из-
несени са нови, неизвестни 
факти, което я прави ценен 
източник на сведения за 
историята на с. Славейно 
и на Среднородопието като 
цяло.

Всяко селище има свои-
те знакови личности, оста-
вили следа в неговата исто-
рия. За щастие, родопското 

Карлуково (Славейно) е дало мно-
го такива знакови личности в реги-
онален, родопски, и в общобългар-
ски план. Трудно е да се определи 
мястото на всеки заслужил в своя-
та област карлуковец (славейно-
вец), а и не е нужно. Но трябва да 
отдадем дължимото на летописци-
те, какъвто е д-р Стефан Илчевски. 
Защото техните изследвания дават 
възможност обикновения читател 
да се запознае с миналото на своя 
роден край, да допълни познания-
та си по темата. Авторът си отиде 
от нас, но неговото послание ще 
остане: „Не изтръгвайте корените 
от родното село“!

„ÍÅ ÈÇÒÐÚÃÂÀÉÒÅ ÊÎÐÅÍÈÒÅ 
ÍÀ ÐÎÄÍÎÒÎ ÑÅËÎ”

В памет на славейновеца Стефан Илчевски



ги с български пас-
порти  и им осигурява 
подслон и препита-
ние. Дирекцията за 
бежанците настанява 
семейство Петкови в 
село Ефрем, Харман-
лийско и му дарява 45 
декара земя. Семей-
ството я обработва 
и така се препитава. 
Отглежда главно жит-
ни култури и тютюн. 
Спогодбата Моллов-
Кафандарис от 1927 
година възмездява 
частично семейството 
за изгубените имоти 
и с получените сред-
ства то закупува стадо 
кози, които децата па-
сат. Но тъй като селото 
е близо до границата и 
обект на чести нападе-
ния на разбойнически 
набези от гръцка стра-
на, през 1930 г. семей-
ството се преселва в с. 

Орешник, Тополовградско, къде-
то са настанени компактно бежа-
нци от тяхното село.  

Трудят се упорито и след някол-
ко години успяват да си построят 
свой дом. Децата учат в местното 
начално училище и в прогимнази-
ята в Тополовград.  Най-малкото 
заболява от туберкулоза и умира, 
по-големият брат остава да рабо-
ти в село и единствен  Грозю има 
възможност да продължи образо-
ванието си. Любознателен, той се 
учи отлично и подчертан интерес 
към литературата и историята. 
Обиква силно и народните песни, 

което дължи на майка си. Природ-
но интелигентна, докато нижели 
тютюн, тя пеела народни песни. 
Баща му е член на БЗНС и през 
1931 г, е избран за кмет на селото. 

От 1932 г. Грозю Петков про-
дължава образованието си в гим-
назията в  Бургас, а от 1937 г, 
следва славянска филология в Со-
фийския университет „Кл. Охрид-
ски“. Завършва с отличие и една 
година е стажант-учител в София. 
Отбива военната си служба и 
участва в първата фаза на Отечес-
твената война до края на 1944 г. 

През 1945 г. в Тополовград се 
открива гимназия и той е ней-
ният пръв директор. От 1964 г. е 
преподавател по български език в 
Учителския институт в Стара За-
гора. След закриването на инсти-
тута пет години по-късно Грозю 
Петков е назначен за директор на 
Вечерната гимназия, а след това е 
учител във Ветеринарния техни-
кум и в Електротехникума, където 
се пенсионира. Любител-турист, 
той води често учениците си по 
екскурзии, като изкачват връх 
„Ботев“ 16 пъти. 

Педагогическата си дейност 
Грозю Петков съчетава е непрес-
танна изследователска работа – 
проучва тракийския фолклор. И 
не е случайно, че тъкмо на него 
Тракийският научен институт 
възлага през 1971 г. отговорната 
задача да обработи и подготви за 
публикуване резултатите от про-
учванията си. За целта той задъл-
бочава изследователската си рабо-
та върху всички райони, заселени 
с бежанци от Източна и Западна 
Тракия. 

Цели 15 години от своя живот 
Грозю Петков посвещава на тази 
мисия. Кръстосва цялата страна 
и събира над 6 000 тракийски на-
родни песни и 80 приказки. Пе-
сните са съпроводени с данни за 
изпълнителите и с кратки данни 
за родните им села. Подготвя и 
студия за говора  на своето родно 
село Дервент. 

Грозю Петков е и сред най-въз-
торжените членове на Тракийско-
то дружество „Одринска епопея“ 
в Стара Загора. Копнял през целия 
си живот да види отново своя ро-
ден край, чрез организираните от 
дружеството екскурзии той успя-
ва да осъществи копнежа си по 
родната земя. 

Грозю Петков създава семей-
ство: съпругата му Мария е дет-
ска учителка, а синът му Павел 
завършва история в Софийския 
университет и работи в система-
та на социални грижи в Стара 
Загора. 

Грозю Петков ни напусна пре-
ди 20 години – на 3 септември 
1997 година. Съпругата му също 
не е вече между нас.  

Грозю Петков си отиде от нас 
тихо и скромно – така, както живя. 
Остана нравственото му обаяние 
и  голямата обич по родната бъл-
гарска земя, превъплътена в огро-
мното му книжовно наследство, 
което се съхранява в Българската 
академия на науките и Регионал-
ния исторически музей в Стара 
Загора.  

Поклон и прослава пред едно 
от достойните чеда на родината 
ни – Грозю Петков, когото имах 
честта да познавам. 
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Помнят го другарите 
му по съдба – бежанците 
от Беломорска Тракия и 
техните потомци. Пом-
нят го поколенията не-
гови ученици от Тополо-
вград и Стара Загора. И 
всички те носят светлата 
диря на голямото му чо-
вешко обаяние.  

1 януари 1918 годи-
на е рождената дата на 
Грозю Петков. Точно 
преди един век. Родно-
то му село е Дервент 
– съседно на селото на 
Капитан Петко войвода 
Доган хисар.  Над 20 
са българските села в 
околия  Дедеагач (днес 
Александропулис), жи-
телите на с. Дервент са 
над 2000. 

Ранните детски спо-
мени на Грозю Петков 
са белязани от трагизма 
на българското население в този 
край, предаден на Гърция през 
1920 г. по силата на Ньойския 
договор. Есента на 1923 година. 
Жителите на селото са подложени 
на масови репресии и унижения 
от страна на гръцките власти. На 
мястото на прогонените българ-
ски учители и свещеници са на-
трапени гръцки. В селото е изпра-
тена и войскова част. В студена 
дъждовна вечер звуците на трево-
жен камбанен звън бележат нача-
лото на унищожението на всичко 
българско по тези земи. Мъжете 
са отведени насила в църквата, а 
рано на сутринта жените, децата и 
старците са подкарани към Дедеа-
гач.  В края на селото жените спи-
рат и отказват да вървят без мъже-
те си и смелостта им принуждава 
командването да освободи мъжете 
и те се присъединяват към про-
кудените си семейства. Започва 
дългият и тежък път към неиз-
вестното... Липсват само синджи-
рите от познатата песен за робите. 
Принудени да прегазят студените 
води на придошлата река  в края 
на деня мокрите, гладни и с нате-
жали от продължителното ходене 
крака нещастници са наблъскани 
в заградено с бодлива тел място 
на пристанището в Дедеагач. Но-
щуват там, на открито, под дъжда. 
На следващата сутрин са превозе-
ни с лодки до някакъв параход и 
наблъскани в трюмовете му.  

Трудна е за описание одисея-
та на това пътуване. От морската 
буря настъпва истинска паника. 
Удивително е, че детското съзна-
ние на Грозю Петков е съхранило 
и епизод, поразителен с хладнок-
ръвието и чувството за хумор на 
един булгарин, който се обърнал 
към плачещата си жена с думите: 
„Ма, Калино, защо плачиш? Щу 
ти трябува, чи гръцкий параот 
щял да путъни?“ 

След десетдневно мъчително 
пътуване българите са стоварени 
на остров Крит в гр. Хане. На-
станени са в казармите, затвора 
и частни къщи, наблъскани по 
няколко семейства в една стая. 
По-бедните, които нямат пари за 
храна, са обречени на гладуване  

и за шестмесечния престой на ос-
трова умират 42 души. Въпреки 
строгата охрана един от мъжете 
успява да избяга и да се добере 
до българския посланик в Ати-
на. След намесата му чрез Чер-
вен кръст българите получават 
храна и съдбата им се превръща 
в международен проблем. Шест 
месеца по-късно са освободени и 
върнати в родното си село. Но...
там не е останало нищо: всички 
къщи и имоти са разграбени и оп-
устошени... 

И в този критичен момент ро-
дината им подава ръка – снабдява 

НЕЗАБРАВИМ УРОК ПО ИСТОРИЯ
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ИРИНА ПЕТРОВА

Дядо Костадин беше неуморен, сладкодумен 
разказвач. Често полягваше на сянка под големия 
клонест орех. От ранна пролет до късна есен, там 
баба Рада постилаше продълговата рогозка изпле-
тена от царевична шума (беленица) превързана с 
кълчища изпредена от оманените в разбоя гръс-
ти (конопени стебла). За мен, малкото любопитно 
дете, часовете върху бодливата постелка, бяха 
цяло щастие. Слушах безкрайните интересни пре-
живелици на дядо и попивах, попивах историята.

Детските му години започнали в село Кавалии.  
Имал по-малък брат и сестричка-бебенце. Двете  
момчета щъкали като щурци насам-натам.Чували  
тихите загрижени разговори на възрастните. Не  
разбирали всичко, но най-важното било да слу-
шат, без да питат, без да коментират. А към тяхно-
то село се движел турски аскер, предвождан от 
кръвожадни башибозуци.

Бегълци, прокудени от други български села, 
говорели, че турците унищожавали всичко по пътя 
си. Колели всичко живо, палели къщи и стопански 
постройки, за да не остане българска следа. Като 
сенки се движели хората. Тревога ги притискала. 
Отчаяно споделяли страха си за бъдещето. Съ-
ветвали се шепнешком. Уговаряли се как за къде 
и по кое време да напуснат дома, да изоставят 
стоката си.

Една късна безлунна нощ майката задянала 
цедилката с бебето, запалила газеничето,  закри-
ла малките прозорчета. Огледала леглото, черга-
та, мангала. Очите й се пълнели с оловни  сълзи, 
събудила двете си момченца, за ръце ги извела 
на двора.Там царяла мъчителна тишина. Димитър, 
мъжът й, се щурал из двора. Мълчали и кокошките  
тревожно. Извел магарето, сложил дисагите  вър-
ху гърба му. В провисналите от двете страни тор-
би  настанили Костадин и Иван. Метнали  дрехи 
върху главите им. Казали им да седят мълчаливо, 
каквото и да се случи да не показват глави на-
вън. Поумнелите преждевременно деца разбира-
ли  сложната ситуация. Само по люшкането на 

дисагите малчуганите усещали, че магарето върви.
Никакъв говор, никакъв плач, никакъв стон.
Вървели, вървели, вървели. Групата била голя-

ма. Хората от едно село прогонени от озлобели, 
оскотели неприятели. Колко дълго са се движели, 
дядо не разбрал. по някое време се чули бързи  
отсечени мъжки гласове. Не крещели, не заплаш-
вали - значи не са били убийците.

Изплашени, уморени, невярващи бежанците се 
скупчили и гледали мълчаливо. Нямали сили да се 
зарадват, че са стигнали до свободна земя. Спа-
сението се усещало само във въздуха. В същото 
време някой донесъл вестта, че турците вилнеели 
в Каваклии. Нямали сълзи в пресъхналите  им очи.  
Как да оплачат изоставените огради, къщи, живот-
ни, птици... Труд и мечти - всичко било загубено 
завинаги. Нахранили ги българ-
ските войници. Препратили ги 
веднага към Добруджа. Време-
то и врагът ги притискали.

Стоплена от милосърдието 
на  Майка България, цялата гру-
па продължила пътя си. Труден, 
далечен бил той, но на сърцето 
било леко. Надеждата им дава-
ла крила.

Пристигнали в село Подлес 
(Сърджилар), Силистренско. 
Общината ги поела. Имало из-
оставени къщи, земи от избя-
гали черкези. Месните добри 
хора им помогнали с вещи от 
първа необходимост, давали им 
храна, утешавали ги, докато се 
окопитят.

Макар че трудностите  над-
ничали от всеки ъгъл, началото  
било поставено. Постепенно 
бежанците тракийци живнали. 
В дворовете започнала да  се 
чува детска  гълчава. Годините 
минавали в труд. Упорит труд. 
Животът влязъл в релси. Мал-

ките пораснали, задомили се. Дядо се оженил за 
една  девойка. Сираче била баба от с. Въглевци, 
Велико Търновско. Овдовялата майка с двете си 
дъщери дошла в село Подлес с цел да се задомят 
тя и нейните момичета. Успели. Поели напред. 

Друга напаст ги сполетяла. Румънците се на-
станили в тая част на България. Отново почерня-
ло свободното небе. Мъката вървяла по петите на 
жадните за живот трудолюбиви хора. Една вечер 
дядо тихо се приближил до група чокои - румън-
ски цигани. Подслушал ги. Чул как се уговарят да 
прекарат крадените коне през граничните постове 
край село Вазово и да ги укрият в текето до съ-
седното село. Решил дядо и предприел ново рис-
ковано бягство. Нарамил ръчната шевна машина и 
пресякъл границата. В края на с. Свещари си на-

правил землянка. Денем ходил 
да се моли за работа. Вечер 
се криел под земята. Ден след 
ден, пролет, лято, есен, ниже-
ло се неусетно времето.                                  

Когато студът сковал зе-
мята, общината му дала къща. 
Баба Рада с няколко месеч-
ната си дъщеря, моята майка, 
минала през граничния пункт 
в Тутракан и дошла при нея. 
В тази къща баба и дядо от-
гледали двете си дъщери. Тя и 
днес си стои като стожер на 
спомените. Дядо доживя до  
деветдесет и три години. До 
последния си дъх той не спря 
да разказва… 

С тези уроци по история 
израснаха и моите деца, пра-
внуци на Костадин Димитров – 
човекът, роден в с. Каваклии, 
живял в Добруджа и завършил 
земния си път в земите на 
древните юначни траки оста-
вили ни в наследство Тракий-
ската царска гробница.



 

В ДИМИТРОВГРАД - 
ПОЖЕЛАНИЯ ЗА ЗДРАВЕ 
И КЪСМЕТ

На 1 март т.г. младите 
тракийци от тракийското 
младежко дружество „Стай-
ко войвода“ – Димитров-
град и децата от професио-
нална гимназия „Проф.д-р.
Асен Златаров“  поставиха 
началото на поредицата от 
съвместни инициативи, пла-
нирани за м.март по повод 
Деня на Тракия.

Те посетиха детска гра-
дина 1 в Димитровград – 
„Звънче“, основно училище  
„Алеко Константинов“ и  
основно училище „Пенчо 
Славейков“, както и детски 
център за деца с увреждания 
и зарадваха малчуганите с 
ръчно изработени мартенич-
ки и подаръци.

В детската градина об-
лечените с народни носии 

ПЛОВДИВ
Читалище „Тракия – Пловдив – 2008 г.“ се превърна 

в своеобразна театрална сцена, на която се правят 
възстановки на народни традиции и обичаи.

Посветихме среща на ритуала, свързан с Трифон 
Зарезан. По стара българска традиция си избрахме 
„цар“, който заряза три лозови пръчки за здраве и 
берекет на всички пловдивски тракийци.

Членовете на клуб „Традиции“ и „Приятели на кни-
гата“ съчетаха двата празника – този на православни-
те християни със съвременния, празнуван от младите 
– Св. Валентин. В залата четохме любовни стихотво-
рения на Дамян Дамянов, Блага Димитрова, Сергей 
Есенин и др.

Под звуците на смях, веселие и хубава българска 
музика, присъстващите вдигнаха наздравица с поже-
лание за здраве и още такива споделени срещи.
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БАБА МАРТА БЪРЗАЛА, 
МАРТЕНИЧКИ ВЪРЗАЛА...

какички – Камелия и Шери 
и тяхната учителка г-жа Сла-
вова грабнаха сърцата на де-
чицата. В ролята на малката 
Мартенка, внучката на баба 
Марта, влезе четиригодиш-
ната Ния-Софи. Председате-

лят на младеж-
кото тракийско 
дружество Де-
сислава Костова 
разказа на деца-
та легендата за 
мартеницата и 
как тя е дошла 
по нашите земи. 
Каза още, че тра-
кийците от града 
са щастливи, за-
щото учениците от гимна-
зията са решили да работят 
съвместно с тях за тракий-
ската идея и да се включат 
във всички предвидени ини-
циативи. По този начин  деца 
обучават деца в  родолюбие.
Така традициите се предават 
от поколение на поколение и 
се запазва родовата памет.

желаем на всички тра-
кийци здраве и късмет, лю-
бов и единение!

Честита баба Марта!

Градът на слънцето край анГел войвода  
е така търсеният Хелиополис

Градът на слънцето край Ангел 
войвода е така дълго търсения Хе-
лиополис. Разкопките в община Ми-
нерални бани ще продължат и през 
тази година Това каза археологът 
доц. д-р Здравко Димитров. Той 
се срещна с кмета на община Ми-
нерални бани за да уточнят под-
робности и дати около бъдещата 
работа. Кметът Мюмюн Искендер 
каза, че общината ще намери сред-
ства да финансира дейностите по 
разкопките и през тази година. 

Очакваме да спечелим и проект за из-
граждане на инфраструктура до под-
хода към обекта – асфалтов път и пар-
кинг. До самия комплекс ще се стига 

по пътека, както е на Перперикон.
От Хелиополис има пряка види-

мост към Перперикон, а оттам към 
Татул. Това го поставя в основната 

схема на най-значимите древни 
светилища, защото това е бил ос-
новния принцип при изграждането 
им, сподели Здравко Димитров. 
Ние попаднахме на огромно тра-
кийско светилище, скална гроб-
ница, скален олтар, скален часов-
ник, засега единствен в България и 
други находки.

ТРИфоН ЗАРЕЗАН – 
сЛЪНцЕ, ВИНо И ЛюБоВ...

ТРАКИЙцИ ПРАТИХА 
МАРТЕНИцИ В ТУРцИЯ

КРУМОВГРАД

На 14 февруари т.г. членове на дружество „Тракия 
1922“ в Крумовград, съвместно с членовете на Клуба 
на пенсионера и хората с увреждания, самодейци от 
читалище „Христо Ботев 1914“ отпразнуваха Деня на 
лозаря – Трифон Зарезан. С ритуал по зарязване на 
лоза, конкурс за най-добро вино собствено производ-
ство, със стихове, песни наричания бе отпразнуван 
празникът Трифон Зарезан. Заместник кметът на общи-
на Крумовград Абидин Хаджимехмед награди с парич-
ни награди и грамоти участниците в конкурса за най-
добро вино, собствено производство. С първото място 
бе отличен председателят на тракийското дружество 
Веселин Костов. На второ место – Тонка Чорбаджиева, 
на трето место е Димитър Димитров.

Червено-белият конец е един от най-типичните 
български символи с хилядолетна традиция

 В Димитровград 
на 1 март е весело

 Тракийски деца от  
Димитровград на 1 март

 Момент от  
първомартенското 
тържество в Несебър

АНЕТА ГЕОРГИЕВА

Вече трета година жените от тракийското дружество 
„Георги Сапунаров“ и народното читалище „Тракия – 2008“ 
– Хасково изработват мартеници подарък за децата от Бъл-
гарското неделно училище „Св. св. Кирил и Методий“. С тра-
диционните символи на идващата пролет се окичиха и наши 
сънародници и гости в Българската екзархия и Генерално-
то консулство в града край Босфора. Пратка с оригинални 
мартеници бе адресирана и до българската православна 
черква „Св. Георги“ в Одрин и Генералното консулство там. 
Мартениците са изработени ръчно с материали, закупени от 
членовете на читалището и дружеството. Общият брой на 
изработените мартеници е около триста.

Наред с подаръка от мартенички, тракийци от Хасково 
подпомагат с учебници и учебни помагала децата от Недел-
ното училище при Българската Екзархия. а така също участ-
ват активно в подготовката за честването на националния 
празник – 3 март с Генералното консулство в Одрин.



КИРИЛ МОМЧИЛОВ

В пантеона на български-
те възрожденци д-р Петър 
Берон заема достойно място. 
Народът ни го знае най-вече 
с неговия „Рибен буквар“ – 
първата българска енцикло-
педия, издадена за обучение 
на децата. 

Тръгнал от килийното 
училище в Котел, Петър Хад-
жи Берович (1800–
1871) ще стигне до 
Кралското научно 
дружество в Лон-
дон, пред което е 
докладван трудът 
му „Причините за 
земния магнети-
зъм“. Дълъг е спи-
съкът на научните 
области на знание-
то, десетки хиляди 
са страниците на 
френски, немски и 
гръцки език, в кои-
то ученият-енцик-
лопедист излага 
своите виждания, 
дава обясненията 
си за всички явле-
ния в природата и 
обществения жи-
вот. 

Петър Берон ни 
е оставил идеи и 
разработки, които 
и до днес не са реализирани. 
Неговото оригинално мисле-
не го е направило учен-нова-
тор, експериментатор и изо-
бретател едновременно.

Показателни в това отно-
шение са специалните глави 
от труда му „Кратка физика“, 
публикуван в третия том на 
осемтомната му „Панеписте-
мия“: „Нова система парни 
машини“, „Подморски теле-
граф без жици“ и „Причини-
те за земния магнетизъм“.

Идеята за безжична съоб-
щителна връзка бе реализи-
рана след неговата смърт, а 
разработките и предложени-
ята в областта на машинната 
механика виждаме в съвре-
менната топлотехника и топ-
лофикацията.

Петър Берон провеждал 
опитните си изследвания със 
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собствени уреди и апарати. 
Както свидетелстват съвре-
менниците му, той живеел 
много скромно, бил предан 
почти до самозабрава на 
своите научни знания, не 
харчел повече от седем- осем 
франка на ден. Той правел 
тази икономия, за да прине-
се някаква полза на бедното 
свое отечество и бедното чо-
вечество.

Какъв по-добър пример за 
саможертва в името на нау-
ката, за благото на човека от 
живота и делото на големия 
българин д-р Петър Берон!

От историята знаем за 
жестокото убийство на д-р 
Петър Берон на 21 март 
1871 г. в дома му в Крайова, 
Румъния. Издъхнал 25 дни 
преди крайовският съд да се 
произнесе в негова полза по 
делото срещу Папазови за 
имението му „Скорила“. 

Приживе казвал:
– Безкрайно злочест ще 

умра, ако видя преди това, че 
България ще бъде лишена и 
от моя малък подарък подир 
смъртта ми!

Едва се успокоила душата 
му и специална комисия от 
законните му наследници и 
ръководни личности от Бъл-
гарската добродетелна дру-

жина решила имението да 
бъде продадено, като полу-
чената сума се внесе в „един 
неотчуждаем фонд под име-
то „Фонд на д-ра Петра Бе-
рон за издържание българска 
мъжка гимназия в Одрин“. 
Средствата ще са под разпо-
ложение на Светата българ-
ска екзархия.

Днес и децата от първи 
клас знаят, че Петър Берон 

е съставил и из-
дал през 1824 
г. прочутия по 
българските земи 
„Рибен буквар“. 
Като велик ре-
форматор и пръв 
педагог той ра-
тува за открива-
не на български 
училища, в които 
да се преподава 
на майчин език; 
вместо буквена 
метода въвежда 
звучната; пре-
поръчва и вза-
имната метода, 
която се прилага 
за първи път в 
откритото през 
1835 г. училище в 
Габрово.

– Когато аз 
перво видях по 
другите места 

чи децата начеват да четат 
на книги, писани на техния 
язик, познах кол-
ко зле струват по 
нас учителите и 
колко напразни 
муки теглят гор-
ките деца – из-
повядва се Петър 
Берон.

На малцина 
от читателите на-
вярно е известно 
неговото завеща-
ние, с което той 
завещал имота 
си на българско-
то училище със 
завета да се по-
строят сгради и 
да се поддържат 
български гим-
назии, които да 
разпространяват 

просветата и културата по 
всички кътчета на Тракия.

Първото българско учи-
лище в Одрин е открито 
през 1846 г. в махалата „Ка-
лето“, но гръцките духовни-
ци го опожаряват. В 1851 г. 
в „Калето“ заможният бъл-
гарин Найден Чорбаджи 
Кръстев построява българ-
ско училище.

В Одрин се учели деца 
от целия вилает, както и от 
други селища на Тракия. 
С особена обич и внима-
ние учениците разгръщали 
„Рибния буквар“, написан от 
бъдещия дарител и патрон 
на гимназията. До учебна-
та 1881–1882 г. училището 
било начално, след това се 
откриват последователно 
от I до IV клас. На основата 
на четирикласното учили-
ще от учебната 1894–1895 
г. имаме „Българска мъжка 
гимназия на д-р Петър Бе-
рон в Одрин“. В нея прие-

мали ученици на възраст от 
9 до 20 години и то не само 
от Тракия, но и от Македо-
ния и България. Освен двете 
сгради в квартал „Топ Капъ“ 
с пари от фонда била купена 
още една – до „Балък пазар“. 

След дълго ходене по мъ-
ките най-после на 19 април 
1898 г. със султански фер-
ман било разрешено стро-
ителството на нова сграда. 
Дебърски майстори преус-
троили и зданието на „Ба-
лък пазар“. Издръжката и 
управлението на гимназията 
се осъществявали от Българ-
ската екзархия със средства 
от „Фонд на д-р Петър Бе-
рон“.

По време на стихийния 
пожар през 1905 г. в Одрин, 
когато изгаря цял квартал, 
изгоряла и сградата на Бъл-
гарската мъжка гимназия. 
Пет години по-късно, през 
пролетта на 1910 г., запо-
чнал строежът на голяма 

сграда за гимназията и пан-
сион към нея. По време на 
водосвета при полагането 
на основния камък директо-
рът на гимназията Антон П. 
Стоилов казал в словото си:

„Издигат се паметници 
на царе, на пълководци и 
други велики хора, но по-
велик паметник от този на 
просветата и на благодея-
нието не може да бъде. Нека 
великият дух на покойния 
благодетел д-р Петър Берон, 
който с благодеянието си 
зида паметник в сърцата и 
душите на всички български 
поколения, които ще черпят 
просвета и възпитание в 
този храм на науката за бъл-
гарите от Одрин и цяло Од-
ринско, бди над него. Дано 
този храм за просвета на 
българския православен на-
род просъществува за вечни 
времена!“

Уви! Още по време и след 
Балканската война гимнази-
ята и пансионът били пре-
върнати от турските власти 
във военна болница. Сграда-
та и дворът стават собстве-
ност на турската държава...

От началото на ХХI век 
Съюзът на тракийските 
дружества подхвана една 
лелеяна мечта – „Тракия без 
граници“, за укрепване и 
разширяване на добросъсед-
ските отношения с Турция 
и Гърция. Какво по-хубаво 
от това да възкресим бъл-
гарската мъжка гимназия 
„Д-р Петър Берон“ в Одрин! 
Гимназията да стане Балкан-
ски колеж за изучаване на 
български, турски и гръцки 
език, за подготовка на спе-
циалисти в областта на ико-
номиката и международните 
отношения! Фар на просве-
тата и културата не само за 
Тракия, но и за цяла обеди-
нена Европа! („Дума“)

сграда за гимназията и пан-

Знаменит благодетел
„И нека духът на покойния 

дарител д-р Петър Берон бди 
над Българската мъжка гимназия 

в Одрин вечни времена“

 Възпитаници на Мъжката гим-
назия „Д-р Петър Берон“ в Одрин

 Първият български буквар

 Портрет на знаменития учен, просветител и дарител

на българската просвета


