
На 28 фев-
руари т.г. в 
Патриарше-
ската кате-
драла „Св. 
Александър 
Невски“ бе 
отслужен тър-
жествен бла-
г о д а р с т в е н 
молебен по 
повод 150 го-
дини от учре-
дяването на 
Българската 
екзархия. Бо-
гослужението 
бе възглаве-
но от Негово Светейшество 
Българския патриарх Нео-
фит, който бе в съслужение с 
Техни Преосвещенства Мел-
нишкия епископ Герасим, 
гл. секретар на Св. Синод, 
Белоградчишкия епископ 
Поликарп, викарий на Со-
фийския митрополит, архим. 
Василий, протосингел на Со-
фийския митрополит, архим. 
Пахомий, ректор на Софий-
ската духовна семинария, 
представителите на Руския 
и Румънския патриарси, ик. 
Николай Георгиев, началник 
на отдел „Връзки с общест-
веността“ при Св. Синод, 
храмовото духовенство, сто-
лични свещеници и дякони.

На молебена присъства 
Румен Радев – президент на 
Република България. Преди 
литургията той се срещна с 
Негово Светейшество Бъл-
гарският патриарх Неофит 
в сградата на Светия Синод. 
С учредяването на Екзар-
хията през 1870 г. българ-
ският народ се сдоби със 
своя национална и духовна 
институция още преди Ос-
вобождението. Борбата за 
нейното признаване се пре-
върна в обединителна кауза 
за целия български народ и 
отразява националната на-
дежда за самостоятелност и 
възкресяване на българска-
та държавност. Това заяви 
президентът Румен Радев 
на срещата  по случай от-
белязването на 150 години 
от учредяването на Българ-
ската екзархия. Държавни-
ят глава припомни приноса 
на Българската екзархия за 

запазване на националната 
идентичност на българите, 
духовното ни единение и 
ръководната ú роля в про-
светните дела в българските 
земи. Обща бе позицията, че 
мисията на държавния глава 
и на българския патриарх е 
не властта, а служението на 
българския народ.

На благодарствения мо-
лебен присъстваше голяма 
група представители на тра-
кийската организация, сред 
които Краснодар Беломор-
ски, заместник-председател 
на Централното ръководство 
на СТДБ, чл. кор. проф. Ва-
сил Проданов – директор на 
Тракийския научен инсти-
тут, членовете на Върховния 

комитет Мария Божкова, 
д-р Ваня Стоянова – научен 
секретар на ТНИ, д-р Ваня 
Иванова – член на ръковод-
ството на  Тракийски женски 
съюз, Божанка Богданова 
– председател на Национал-
ната ини-
ц и а т и в а 
„Завръща-
не към ко-
р е н и т е “ . 
Тук бе 
и група 
на цари-
градските 
българи , 
н а ч е л о 
с  Васил 
Лязе – 
председа-

тел на българската църков-
на община в Истанбул и на 
Управителния съвет на Фон-
дацията на Българските пра-
вославни църкви в Истанбул.

НАЦИОНАЛЕН ВЕСТНИК
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В София тържествата по повод 142 години от Ос-
вобождението на България започнаха с благодарствен 
молебен, отслужен от Негово светейшество патриарх 
Неофит в патриаршеската катедрала „Св. Александър 
Невски“ и продължиха пред Паметника на незнайния 
воин, където се състоя церемонията по издигането на 
националното знаме на Република България. Участие в 
тържествата в столицата взеха  Красимир Премянов – 
председател на СТДБ, членовете на Върховния комитет 
на СТДБ чл.кор.проф. Васил Проданов – директор на 
ТНИ, д-р Ваня Иванова – член на ръководството на 
ТЖС, Божанка Богданова – председател на Национал-
ната тракийска инициатива „Завръщане към корените“, 
членове на тракийското дружество в София. В тър-
жествената заря-проверка на пл. „Народно събрание“ 
участва председателят на СТДБ Красимир Премянов.

На заупокойната молитва в Шипченския манастир 
„Рождество Христово“, отслужена от НВП Старозагор-
ския митрополит Киприан и на тържествата на исто-
рическия връх Шипка присъстваха представители на 
Сливенското тракийско дружество с председател Кирил 
Киряков. От името на СТДБ бе поднесен венец от Софка 
Парнарова – председател на тракийското дружество в 
Казанлък. Участие в тържествата в Стара Загора взе-
ха членовете на ТД „Одринска епопея“ с председател 
Цанко Атанасов. В Ивайловград хорът на тракийското 
дружество „Яни Попов“ изнесе концерт в чест на 3 март.

От името на СТДБ венци и цветя бяха поднесени 
в София пред Паметника на българския опълченец и 
пред паметника на Царя Освободител. Тракийци в цяла-
та страна засвидетелстваха почит към освободителите. 
В Павликени тракийци поднесоха венец пред паметника 
на Освободителите. Така бе и на много други места 
в страната. Заместник председателят на Централното 
ръководство на СТДБ Краснодар. Беломорски участва 
в тържествата за 3 март в Одрин заедно с наши съ-
народници и представители на Генералното консулство 
на България в Одрин. Той поднесе приветствен адрес 
от председателя на СТДБ на генералния консул на Ре-
публика България в Одрин Васил Вълчев и му връчи 
златен медал „Капитан Петко войвода“ с лента, с който 
е удостоен с решение на Централното ръководство на 
СТДБ за активна дейност в полза на тракийската кауза.

ÒÚÐÆÅÑÒÂÅÍ ÁËÀÃÎÄÀÐÑÒÂÅÍ 
ÌÎËÅÁÅÍ Â „ÑÂ. ÀË. ÍÅÂÑÊÈ”

ПОКЛОН ПРЕД ЕКЗАРХ АНТИМ ПЪРВИ
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Проф. д-р Бончо Асенов:

В деня, в който в ця-
лата страна църквите с 
камбанен звън отбелязаха 
150 години от учредяване-
то на Българската екзар-
хия, тракийци се събраха 
пред паметника на екзарх 
Антим Първи в градинката 
на черквата. „Св. Николай  
Нови Софийски“ в столица-
та. Роденият в Лозенград 
Атанас Чалъков бе избран 
на 28 февруари 1872 г. на-
чело на самостоятелната 
българска църква и стана 
първият екзарх.. Пред съ-
бралото се множество чл. 
кор. проф. дфн Васил Про-
данов произнесе вълнува-
що слово за Българския 
Великден, като се спря по-
подробно и на образа на 
Антим Първи и го характе-

ризира като духовник, ин-
телектуалец, ръководител 
на църквата, държавник, 
патриот и голям българин. 
(Словото поместваме от-
делно) 

Поднесени бяха венци 
и цветя пред паметника.  
Тук бяха представители 
на Централното ръковод-
ство и Върховния комитет, 
известни учени историци, 

членове на Тракийския на-
учен институт, членове на 
софийското тракийското 
дружество, и на Национал-
ното тракийско сдружение  
„Завръщане към корените“. 
Да почетат своя патрон 
дойдоха и ученици от 129 
основно училище „Антим  
I“. Венец поднесоха и пред-
ставители на Тракийския 
научен институт.

ÒÚÐÆÅÑÒÂÀ Â ×ÅÑÒ 
ÍÀ ÎÑÂÎÁÎÆÄÅÍÈÅÒÎ

150 ГОДИНИ ОТ УЧРЕДЯВАНЕТО НА БЪЛГАРСКАТА ЕКЗАРХИЯ

 Одрин

 Шипка

 Българите от Истанбул на молебена

  На молебена бе и президентът Радев

 София

БЪЛГАРИТЕ-МОХАМЕДАНИ – 
НАЙ-ТРАГИЧНИЯТ 

РЕЗУЛТАТ ОТ ТУРСКАТА 
АСИМИЛАТОРСКА ПОЛИТИКА

Продължава на 2-а стр.



По повод 
годишнината от 
учредяването 
на Българска-
та екзархия 
бе валидирана 
пощенска мар-
ка, на която са изобразени епископи жезъл и митра, 
както и печатът на Българската патриаршия. Събити-
ето се състоя в централата на Български пощи, а на 
него присъстваха Негово Преосвещенство Мелнишкият 
епископ Герасим, гл. секретар на Св. Синод, замест-
ник-министърът с ресори „Информационни технологии“ 
и „Съобщения“ Андриана Атанасова и художникът на 
марката Иван Калашев. 

„Много сме щастливи, че можем да допринесем 
за популяризиране на изключителната роля на тази 
институция, която за първи път е призната от Осман-
ската империя като такава, както и с това да отбеле-
жим нашата почит към ценностите, които Екзархията 
проповядва“, каза зам. министър Андриана Атанасова. 
Епископ Герасим предаде архипастирския благослов 
от името на Българския патриарх Неофит и допълни, 
че ролята на Българската екзархия в историята на род-
ната ни православна църква е от изключително значе-
ние, както за духовния живот, така и за обществения. 
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На 107 
години си 
отиде най-
възрастни-
ят човек в 
България 
– свилен-
градчани-
нът Недел-
чо Бойков. 
Само след 
месец – на 
4 април той 
щеше да 
н а в ъ р ш и 
108 години. 
За кончината на дяда Не-
делчо е съобщил неговият 

син Стамо. 
Възрастни-
ят мъж не 
се чувствал 
добре от ня-
колко дни. 

Неделчо 
Бойков е 
бежанец от 
Беломорска 
Тракия. Ро-
ден е в село 
Ме р ха м л и 
(Пеплос) в 
1912 г. Бил 
7-8 годи-

шен, когато със семейство-
то си се заселва в Костур. 

От 1950 г. живее в Свилен-
град. През годините се е 
занимавал със земеделие, 
тютюнопроизводство, бил 
е в строителна бригада към 
ТКЗС-то. Участвал е във 
Втората световна война 
като артилерист. Неделчо 
има три деца – дъщеря и 
двама сина, като единият е 
починал. Освен 6 внука и 
8 правнука, той има и на 4 
праправнучета.

Неделчо Бойков бе раде-
тел на тракийската кауза, в 
последните години бе един 
от най-ревностните читате-
ли на вестник „Тракия“.

ПОЧИНА НАЙ-ВЪЗРАСТНИЯТ БЪЛГАРИН

ПОЧЕТОХМЕ ЕКЗАРХ 

По повод 

ВАЛИДИРАНА БЕ 
ПОЩЕНСКА МАРКА 

ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÍÀ ÈÇËÎÆÁÀ Â 
ÍÀÖÈÎÍÀËÍÀÒÀ ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀ

На 28 февруари, в деня на честване 150-годишнина от учредяването на Бъл-
гарската екзархия, в гр. София бе почетена паметта на първия български екзарх 
Антим. През 1872 г. той е избран за предстоятел на възстановената две години 
по-рано Българска православна църква – екзархия, като изпълнява тази длъжност 
до 1877 г. С благословението на Негово Светейшество Софийския митрополит и 
Български патриарх Неофит бе отслужена заупокойна молитва пред паметника 
на екзарх Антим в столичния парк до храм „Св. Николай Софийски“. Молитва-
та бе възглавена от Негово Преосвещенство Белоградчишки епископ Поликарп, 
викарий на Софийския митрополит, в съслужение с протойерей Иван Йонов и 
свещеник Васил Василев от храмовото духовенство, свещеник Костадин Тренев 
и дякон Павел Димитров.След заупокойното моление епископ Поликарп поднесе 
цветя пред паметника с бюста на Антим Първи от името на Негово Светейшество 
и Софийска св. митрополия, като се помоли да бъде вечна и блажена паметта му.

С откриване на 
документална из-
ложба в столицата 
ще бъде отбеляза-
на 150-годишната 
от учредяването 
на Българската ек-
зархия. Експози-
цията, подредена 
в Националната 
библиотека „Све-
ти свети Кирил и 
Методий“, показва 
оригинални доку-
менти, свързани 
със създаването на самостоятел-
ната българска църква и избора на 
първия български екзарх. Сред доку-
ментите, които бяха показани, е дву-
езичният ферман на султан Абдул 
Азиз, издаден на  27 февруари през 
1870 г., с който се учредява самос-
тоятелната българска църква. „Този 
ферман е свързан с учредяване на 
първата официално призната българ-
ска институция след близо 500 години 
липсваща държавност и 40 години на-
ционални борби“, разказва директо-
рът на библиотеката доц. Красимира 
Александрова пред БНР. Така по си-
лата на султанския ферман и екзар-
хийския устав Българската екзархия е 
призната за официален представител 
на българската народност в Осман-

Присъстваха и представители на Генералното консул-
ство но Република България в Истанбул, Емил Велинов – 
директор на Дирекция по вероизповеданията, проф. Стоян 
Делчев, проф. Светлозар Елдъров, доц. д-р Боряна Бужаш-
ка, депутати, журналисти, духовници, граждани.

След литургията мелнишкият епископ Герасим прочете 
Патриаршеското и синодално послание за 150 годишнина-
та от учредяването на Българската екзархия. (Посланието 
поместваме отделно).

В края на молитвеното последование Кириак Лязе, ди-
ригент на хора при храм „Св. Стефан“ в Истанбул, Турция 
произнесе слово, в което изрази своята благодарност за 
духовната грижа на Българската православна църква към 
нашите сънародници в Турция, като подчерта, че делото на 
дедите ни не е забравено. В края на молебена бе изпято и 
многолетствие за Българския патриарх Неофит, Св. Синод, 
както и за целокупната Българска православна църква.

ÒÚÐÆÅÑÒÂÅÍ ÁËÀÃÎÄÀÐÑÒÂÅÍ 
ÌÎËÅÁÅÍ...

ÑÐÅÙÀ Ñ ÈÑÒÎÐÈßÒÀ 
ÍÀ ÅÊÇÀÐÕÈßÒÀ

Присъстваха и представители на Генералното консул-
Продължение от 1-а стр.

ÇÀÓÏÎÊÎÉÍÀ ÌÎËÈÒÂÀ 
ÇÀ ÅÊÇÀÐÕ ÀÍÒÈÌ ÏÚÐÂÈ

ската империя. 
Изложбата по-
казва оригинал-
ни документи от 
специалните ко-
лекции на библи-
отеката, свързани 
със създаването 
на самостоятелна 
българска църква 
и избора на пър-
вия български 
екзарх. Показан е  
и друг уникален 
документ – това 

е султанският берат на Абдул Азиз, 
свързан с назначаването на Екзарх 
Антим I. „Той впечатлява със своя-
та изящна калиграфия и с размери-
те си – 1.50 метра на 75 сантиметра. 
Изключително добре съхранен и опа-
зен в годините при нас“, допълва ди-
ректорът на Националната библиоте-
ка. Разликата между фермана и берата 
е в това, че ферманът 
определя създава-
нето на екзархията, 
а бератът – назна-
чаването на първия 
екзарх. Изложбата 
включва още богат 
снимков и графичен 
материал. Ще бъдат 
показани портре-

ти на изтъкнати църковни дейци, 
свързани с първите години от същест-
вуването на Екзархията. Сред особено 
ценните експонати доц. Александро-
ва откроява литографии на Хенрих 
Дембицки и Николай Павлович, 
фотография на участниците в бъл-
гарския църковно-народен събор в 
Ортакьой и фотография на българска-
та черква „Св. Стефан“ в Цариград.  
Експозицията включва още карта на 
България, очертаваща границите 
на българските области, утвърдени 
със султански ферман от 19 фев-
руари 1870 г. Като общество трябва 
да помним и познаваме историята 
си, вярва доц. Красимира Алексан-
дрова. „Наш, на потомците дълг е да 
будим паметта за онези велики бъл-
гарски дейци по църковния въпрос 
в Цариград, които с родолюбие, със 
смелост, със свои лични средства 
пристъпват към изграждане на ек-
зархийското ведомство.“ Изложба-

та, посветена 
на годишни-
ната от учре-
дяването на 
Българската 
е к з а р х и я , 
може да бъде 
р а з гл е д а н а 
до средата на 
март.

150 ГОДИНИ ОТ УЧРЕД ЯВАНЕТО НА БЪЛГАРСКАТА ЕКЗАРХИЯ

Топъл февруарски 
ден. Голяма група тра-
кийци се запътихме 
към местния истори-
чески музей, ни съоб-
щават от тракийското 
дружество „Лазо Ла-
зов“ в град Средец. 
Имахме покана да 
посетим изложбата 
на Държавен архив – 
Видин, посветена на 
150 годишнината от 
учредяването на Бъл-
гарската Екзархия (28 
февруари 1870 г.), и да 
присъстваме на откри-
ването є.

Очаровани сме от 
подредбата на експо-
натите. Бяхме радушно 
посрещнати от музей-
ните специалисти – ис-
торици и археолози.

Изложбата бе от-
крита от директора 
на Общински музей 
– Средец, г-жа Краси-
мира Костова. Изказа-
ха се гости от Бургас. 
Прожектиран бе доку-
ментален филм.



продължение на 
пет века, неза-
висимо от това, 
че е загубила са-
мостоятелност. 
Именно нейни 
представители 
са първите но-
сители на зна-

ние, на обучение на българите, тъй 
като първите училища са били в 
манастири, църковни дворове, ме-
тоси. Тя ражда първитте български 
интелектуалци. 

Духовникът Неофит Рилски ще 
въведе взаимообучителния метод.

Монахът Отец Паисий ще сло-
жи през 1762 г. стълба на истори-
ята, която става основа на изграж-
дането само за век на българската 
нация. Ще разкаже на българите, 
че имат славна история и ще въз-
кликне. „Поради що се срамиш да 
бъдеш българин“.

Дякон Игнатий, който след това 
като Васил Левски ще почне свобо-
дата за България е сред дарителите 
на създаденото през 1869 година. 
Книжовно дружество в Браила, да-
ващо начолото Българската акаде-
мия на науките. 

За нас, тракийци обаче особено 
значение има един друг духовник – 
роденият през 1816 г. в Лозенград 
Атанас Чалъков, който на днешния 

ден 28 февруари 1872 г. ще бъде из-
бран като Антим I начело на вече 
самостоятелната българска църква. 
Това не е просто духовникът, кой-
то на този ден през 1872 г. става 
екзарх. Това е уникален човек, въ-
плъщаващ много лица и много до-
стойнства, стоящи в основата 
на днешна България. 

Това е интелектуалецът, кой-
то получава образованието си в 
най-реномираното светско учи-
лище в Османската империя – 
Великата народна школа в Ца-
риград. След това учи в гръцко 
училище в Халки, след това в 
Одеса и накрая в Москва. Ста-
ва преподавател и ректор. Води 
битка за защита на борците за 
свободата на България след 
Априлското въстание и играе 
важна роля в запознаването на 
международната общественост 
със зверствата при потушава-
нето му. Именно заради битка-
та му за свободата на България 
и за борците на България ще 
стане и първият български ръ-
ководител на църквата, снет от 
Османската власт и изпратен в 
заточение.

Но той не е само интелектуале-
цът, духовникът, ръководителят на 
църквата, но и държавникът, който 
става председател на Учредител-

ното и на Първото Велико народно 
събрание през 1879 г., приемащо 
конституцията, от която тръгва 
съвременна България. Интелекту-
алец, духовник, църковен лидер, 
председател на Народното събра-
ние. Един от гигантите, които съз-

дадоха съвременна България.
Има времена, които раждат ни-

щожества, раждат хамелеони, раж-
дат антибългари и компрадорски 

елити. Има и времена, в които се 
раждат големи българи като Ан-
тим I, eдна от фигурите, които са 
ни опора в миналото във времена-
та, когато „погледът мрачен, умът 
не види добро ли, зло ли насреща 
иде“. Във времена като днешни-
те, когато през последните години 
българите се нагледаха на не един 
и двама души, действащи срещу 
българите и България, служещи на 
чужди интереси, участващи в раз-

рушаването и разграбването на 
огромно национално богатство 
хора като Антим I са ни нуж-
ни повече от всякога. Събития 
като станалото на тази дата 
през 1870 г. са нужни на памет-
та ни, за да знаем, че след мрач-
ните времена на разрушение и 
забрава идва ново съзидание.

Поклон пред Антим I! По-
клон пред тези, които правеха 
всичко за създаването и възхо-
да на съвременна България! 

Това, което е станало преди 
150 години ни е нужно и днес. 
Нужно ни е да го помним! Да 
го разказваме! Това ще ни пра-
ви по-силни! Това ще ни прави 
по-добри! Това ще ни прави по-
българи! 

Да се слави името на Антим 
I, един от хората, които стоят в 
основите на днешната българ-
ска духовност, днешната бъл-

гарска държавност!
Слово, произнесено пред памет-

ника на екзарх Антим І на 28 фев-
руари т.г.

Брой 5  13 март 2020 г.

Любомир Шопов:

28 ФЕВРУАРИ Е ПАМЕТНА ДАТА...
чл.-кор, проф. дфн Васил проданоВ, 
директор на тракийския  
научен институт

Братя българи! Скъпи тракий-
ци!

 Днес е паметна дата за нас бъл-
гарите, както и за тази част от бъл-
гарите, които носят със себе си ис-
торията на тракийците. Днес е дата, 
с която се гордеем и ние тракийци-
те, защото в нейните темели стои 
и името на тракийски българин! 
На 28 февруари 1870 г. е връчен 
султанският ферман, предоставящ 
самостоятелност на българската 
църква, а ден по-късно той е опо-
вестен в храма „Свети Стефан“ в 
Неделята на православието. Това 
дава възможност за свикването на 
църковно-народния събор в Цари-
градпрез 1871 г., приемането на 
екзархийския устав и признаването 
на Българската екзархия за офи-
циален представител на българска-
та нация в Османската империя.  
Българската нация получава своята 
първа официална институция, по-
криваща истинската и най-голяма 
територия, на която има българи 
– от Молдова до Македония, Из-
точна и Западна Тракия. Тогава 
именно и македонците създават 
Скопска, Охридска и Битолска ек-
зархии и с референдум решават, че 
са част от българската нация, зара-
ди което стават и част от територи-
алния обхват на новосъздадената 
бъларска екзархия. Според чл. 10 
от султанския ферман територията 
на Българската екзархия надхвърля 
200 000 кв. км., което е близо два 
пъти повече отколко днешната ни 
територия.

28 февруари е забележителна 
дата! Нужна ни дата! Защото жи-
веем във времена на несигурност, 
когато очакванията за светло бъде-
ще са умрели и както става винаги 
в такива периоди се обръщаме  за 
опора към миналото, спасяваме се 
чрез „завръщане към корените“. В 
това минало след драматични цър-
ковни борби, описани блестящо в 
една от любимите ми книги на мла-
ди години „Българският Великден 
и страстите българи“ един от стъл-
бовете, на които се опрял, за да си 
върне и държавността българският 
народ е православната църква, бор-
бата за самостоятелна българска 
църква. Това не е случайно, защото 
православната религия се отлича-
ва с нещо, което го няма при дру-
гите религии. Тя е основен стълб 
на държавността и националната 
идентичност. Затова и когато дър-
жавността е унищожена този стълб 
и хората, свързани с него стават 
предпоставка за нашето Възраж-
дане. Само в България всъщност 
църквата възниква заедно с азбу-
ката. Азбуката ни е създадена от 
духовници и става предпоставка за 
самостоятелност на църквата ни. 
Само в България тази самостоя-
телност възниква едновременно с 
азбуката, църквата съхранява след 
това азбуката, а с това  и идентич-
ността на българина. В нито една 
страна в Западна Европа религията 
не е свързана с азбуката и езика, 
при нас е така и затова православи-
ето е много по-дълбоко вдълбано в 
българската идентичност.

Затова и църквата си остава 
интелектуален и духовен център в 

Възлюбени в Господа чеда на светата ни 
Църква,Днешният 28 февруари 2020 година от 
Въплъщението на Бог Слово е ден светъл и 
паметен за българската история. В този наис-
тина исторически ден отбелязваме значима и 
знакова годишнина от дългата и превратна 
история на православния ни народ. В този 
благословен от Господа Бога ден, преди сто 
и петдесет години православният български 
дух тържествува, защото след дългите сто-
летия на духовна и политическа зависимост 
се отстранява една историческа неправда и 
нашата обща духовна майка, Православната 
ни църква, се възражда за нов живот. Това 
историческо за всички нас събитие е извър-
шено с официален държавен акт – ферман 
на султан Абдул Азис от 27 февруари 1870 го-
дина, с който се увенчават вековните усилия 
на нашите славни предци за постигане на 
духовна свобода и независимост. Малко по-
вече от столетие след унищожаването и на 
последната крепост на свободния български 
дух – Охридската българска архиепископия, 
народът ни отново се сдобива със своя ав-
тономна Православна църква – Българската 
Екзархия.

     По Божи промисъл всичко това става 
точно хилядолетие след първото учредяване 
на Българската църква на 4 март 870 годи-
на. Хилядолетие, през което православният 
ни народ преминава през всевъзможни пре-
междия и изпитания, познал както вкуса на 
възхода и заслужената слава, така и покру-
сата от неуспехите, пораженията и упадъка. 
Време, през което довчерашните езичници, 
различни по вяра и по род, се превръщат 
– благодарение на обновлението си в купе-
ла на светото Кръщение – в единен и могъщ 
православен Божи народ, който бързо се 
въздигал през вековете до образец за под-
ражание от останалите православни народи, 
сочен като пример за успеха на християнска-
та мисия и като модел за духовен, държавен 
и културен възход чрез принадлежността си 
към Църквата Христова.

За да изпита и утвърди още повече във 
вярата този православен български народ, 
благият Божи промисъл му отредил и едно 
от най-тежките изпитания – попадането под 
двойна зависимост, духовна и политическа, 
продължила векове наред, заплашвайки го с 
изгубване и на най-ценното, което той прите-
жавал – неговата нова духовна идентичност 
като народ на Христос, народ, живеещ и спа-
сяващ се в Църквата на Христа Спасителя. 
Православният ни народ обаче удържал и 
на това изпитание – и не просто удържал, 
но окончателно и безвъзвратно го утвърдило 
във вярата, „...веднъж завинаги предадена на 
светиите“ (Иуда 1:3).

Най-яркото доказателство за всичко това 
празнуваме днес, в двадесет и осмия ден на 
февруари, когато преди столетие и половина, 
в далечната 1870 година, вековната титанич-
на борба на нашите предци – поборници за 
духовната ни независимост, бе увенчана с 
богоблагословен успех и отнетата някога цър-
ковна самостоятелност беше възстановена в 
лицето на Българската Екзархия.

Достигналите до нас исторически свиде-
телства от онази славна и героична епоха 
недвусмислено ни показват огромния възторг 
и ентусиазъм, с който това велико събитие е 
посрещнато от православния ни народ. Ра-
достта на православните българи не може 
да бъде описана, тъй като тя е безгранична. 
Събуденият православен български дух бла-
годарение на родолюбивото и христолюбиво 
дело на св. Паисий Хилендарски, св. Соф-
роний Врачански и всички останали коло-
си на духовното ни и народно възраждане 
най-сетне вижда плодовете на своята твър-
дост във вярата и на своето постоянство, на 
предаността си към заветите на предците и 
непримиримостта с историческата си съдба. 
Възстановена е Православната ни църква, а 
с това е отворен и пътят към скорошното ни 
политическо освобождение и пълното възста-
новяване на изгубеното някога достойнство 
на един изстрадал, но духовно здрав и непо-

бедим народ.
Годините след учредяването на Българ-

ската Екзархия донесоха и продължават да 
носят на православния български народ нова 
слава и нови поводи за заслужена гордост, 
но с тях дойдоха нови и различни в срав-
нение с предишните изпитания. Изпитания 
за завещаната ни от предците православна 
вяра и за принадлежността ни към Църквата 
на нашия Господ и Спасител Иисус Христос. 
Ала калената в борбите за духовна и църков-
на независимост българска воля, достигнала 
своя безспорен апогей при възстановяването 
на самостоятелната ни Православна църква 
на 27 февруари 1870 година, и до днес остава 
сигурен залог и гарант за съхраняването на 
духовната ни и народна идентичност, в при-
емственост и вярност към делото и заветите 
на нашите предци, родили и отгледали ни в 
Господа и в единствено спасителната право-
славна вяра.

Вечна и блажена да бъде паметта на всич-
ки поборници на свободния православен бъл-
гарски дух!

Честита и благословена 150-годишнина от 
учредяването на Българската Екзархия!

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СВ. СИНОД † НЕОФИТ 
– ПАТРИАРХ БЪЛГАРСКИ И МИТРОПОЛИТ 
СОФИЙСКИ

ЧЛЕНОВЕ НА СВ. СИНОД: † Сливенски 
митрополит ЙОАНИКИЙ; † На САЩ, Канада 
и Австралия митрополит ЙОСИФ; † Вели-
котърновски митрополит ГРИГОРИЙ; † Пле-
венски митрополит ИГНАТИЙ; † Ловчански 
митрополит ГАВРИИЛ; † Пловдивски митро-
полит НИКОЛАЙ; † Доростолски митрополит 
АМВРОСИЙ; † Западно- и Средноевропейски 
митрополит АНТОНИЙ; † Варненски и Вели-
копреславски митрополит ЙОАН; † Неврокоп-
ски митрополит СЕРАФИМ; † Русенски мит-
рополит НАУМ; † Старозагорски митрополит 
КИПРИАН; † Врачански митрополит ГРИГО-
РИЙ; † Видински митрополит ДАНИИЛ

ПАТРИАРШЕСКО И СИНОДАЛНО ПОСЛАНИЕ



дения от неговия спод-
вижник и четник Руси 
Иванов Тамбаров и 
сведения от съратници 
отблизо взели участие в 
подвизите на родопския 
войвода. Мемоарите и 
документите, споделя 
самия Христо Попкон-
стантинов, „поместени 
в тая книжка, можах да 
получа от самий Петка 
войвода, когото полити-
ческите обстоятелства 
са принудили за неопре-
делено време да остави 
пушка и нож настрана, 
да остави привременно 
Родопите и да се засели 
в едно кюше на княже-
ството“. 

В този труд Попкон-
стантинов създава един 
цялостен портрет на 
този невероятен нацио-
нален революционер, 
с характерното за него 
непокорство, храброст 
и свободолюбие. В три последо-
вателни части са описани основ-
ните етапи от жизнения му и рево-
люционен път.  В първата част са 
представени сведения за родното 
място на Петко войвода с. Дуган-
хисар, Дедеагачко и неговото въз-
раждане. Във втората част са про-
следени детството, възпитанието и 
училищните години; „домашните 
нещастия, приготвяне за горски 
живот, събиране на дружина, бит-
ката при Юсерен, раняване и за-
тваряне в Галибол, опит за бягство, 
изпращането му в Солун, бягство, 
залавяне на другарите му и тяхна-
та съдба“. Описани са по-важните 
бойни сражения и приключения 
на войводата. По-синтезирано е 
представена дейността на Петко 
войвода по време на Руско – тур-
ската война  и Сенклеровия метеж. 
В третата част Попконстантинов е 
направил точна характеристика на 
отличителните черти и качества на 
Петко Киряков. В заключителната 
част са приложени двадесет и шест 
документа, обхващащи револю-
ционната му дейност в периода от 
май 1878 г. до юни 1879 г. и списъ-
ци на четата му.

Четири години по-късно през 
1889 г. Хр. Попконстантинов из-
дава и втората историческа кни-
га, посветена на Петко войвода 
„Маронската битка в 1878 година. 
Материал по новата история на Ро-
допите“. По време на Руско – тур-
ската война Петко завзема Маро-
ня и се обявява за неин управник. 
Целта му била да изчака руските 
войски и им предаде областта. Но 
не дочакал, защото те влезли в 
Гюмюрджина една седмица след 
примирието, според което Гюмюр-
джинска околия включваща и град 
Мароня оставали вън от демар-
кационната линия в турска тери-
тория. Сведенията дадени тук са 
особено важни, защото документи-
те за дейността на Петко през съд-
боносната 1878 г. са сравнително 
оскъдни и откъслечни. По-късно те 
се потвърждават и от извлеченията 
от Английските сини книги, които 
представляват сборници от докла-

ди и телеграми от министри, кон-
сули и вицеконсули. 

Връзката между двамата синове 
на Тракия и Родопа придобива и 
обществено политически смисъл 
и при учредяването на Първото 
народоучно дружество „Родопа“ 
през 1898 г. в София. Основате-
лят на това дружество е Христо 
Попконстантинов. Организирани 
са около десет заседания в дома му 
за обсъждане на устава и научната 
програма. Според бележките на 
Попконстантинов на тези заседа-
ния освен родопчани (майор Калин 
Найденов, Георги Богданов, пору-
чик Атанас Каишев, капитан Нико-
ла Капитанов, Райчо поп Василев) 
присъствували и представители на 
другите български покрайнини, и 
Петко войвода със съратника си 
Руси Тамбарев. На заседанието от 
10 юни 1898 г.  Петко е избран за 
председател. В другото си истори-
ческо издание „Непокорните села в 
родопските планини“ в две книж-
ки Попконстантинов разглежда 
борбата на организираните от Пе-
тко войвода партизански отряди в 
Рупчос през 1878 г. срещу сенкле-
ровите метежници. 

Макар и с някои фактиче-
ски грешки и непълноти  Христо 
Попконстантинов пръв представя 
един цялостен портрет на Петко 
войвода, като акцентува на него-
вото отношение към различните 
социални категории. И както са-
мият той казва в края на предгово-
ра: „настоящето описание е само 
част и похват за едно по-широко 
изпитвание и описание на него-
вите подвиги, славни... За всяка 
забележка от страна на знающите 
по-добре неговите работи, призна-
телността ще бъде много голяма от 
моя страна“. 

Другият голям родоповед Стою 
Н. Шишков също се докосва до 
този „чутовен юнак Петко войво-
да“. В пет книжки на сп. „Родопски 
напредък“ от 1905 г. той публикува 
животописни материали за него. 
В предговора на  самият Шишков 
ги определя „като бележки и едно 
допълнение към писаното от по-

койния Попконстанти-
нов и поправки на някои 
погрешно предадени 
от него факти“. Стою 
Шишков представя ге-
роичните подвизи на 
Петко войвода показ-
вайки мъжеството, исти-
ната и легендата за него. 
Това е един вид възхвала 
на борците за национал-
но освобождение. Зато-
ва в края на своя очерк 
пише „Петко Киряков 
е бележита личност от 
епохата, която ни даде 
такива светли, идейни 
и безкористни велика-
ни – борци. В живота и 
делото на Петко, същин-
ски тип стар българин, 
изобилстват редица би-
сери, бисери кристални 
на една истинска бла-
городна душа, пълна с 
пламенен патриотизъм и 
алтруистични чувства“. 

През 1895 г., когато 
в Македония и Одринско започва 
да се организира четническо дви-
жение, на войводата разрешили да  
излезе от Варна и още един път, за 
съжаление последен, да  посети 
онези места от революционните му 
години, които са в свободните бъл-
гарски земи. Именно в тази 1895 
г. в началото на месец юни, кога-
то Шишков се намира в Чепеларе 
му гостува за четири дни Петко 
Киряков. Във въображението ми 
и днес след десет години – пише 
Стою Шишков – стои „силно запе-
чатана високата, стройна и муску-
леста фигура на Петко, с оредяла 
и запрошарвала се с бели косми 
коса, кръгло здраво лице с широко 
и издадено чело и живи, пронизи-
телни с огнен поглед очи“. Макар 
и без образование Петко Киряков 
впечатлява Стою Шишков с добрия 
запас от знания по история, военни 
науки и етнография. Притежаващ 
проницателен ум, рядка любов и 
привързаност към родината – за 
себе си не желаеше да говори – 
продължава описанието Шишков. 
При тази първа и последна среща 
с Петко войвода Шишков изпитва 
чувство на благоговение пред чу-
товния, но до крайност скромен 
юнак. „И то не аз го потърсих да му 
се поклоня за неговото тъй светло 
и идейно минало, а той сам ме по-
дири и пожела да се видим”. Стою 
Шишков записва директно от него 
много сведения. Епистоларната 
връзка между тях продължава чак 
до смъртта на Петко Киряков. Това 
дава възможност да се представи 
един по-ясен и точен очерк за не-
говия живот.

В другата голяма монография 
„Беломорска Тракия в Освободи-
телната война 1877–78 година“ 
(1929), която посвещава „на всички 
знайни и незнайни синове на бъл-
гарското племе дали своя живот за 
запазване родна земя и народ, род-
но име и език“ Шишков публикува 
и подробен очерк за „най-прочутия 
и величав южнотракийски юнак 
Петко Киряков“. Тук вече пише 
Стою Шишков „поправиха се не-
точностите, попълни се пропус-

натото и се прибавиха бележки за 
първия му верен и много обичан от 
него Петко Радев от с. Калайджи – 
дере“. Тук вече се анализират и раз-
граничават периодите в дейността 
на Петко войвода – т. н. хайдушки 
период 1861–1869 и периода на ор-
ганизирана революционна дейност 
1869–1879. След „Гарибалдовата 
дружина“, Александрия, Марсилия 
и Атина Петко „почнал да мисли и 
гледа по-широко на горското хай-
дутство“. До 1869 г. в лицето на 
Петко виждаме „един буен, смел и 
безстрашен юнак, който от милост 
към родителските мъки грабнал 
пушката, бродел из околностите 
на родното си място и отмъщавал. 
След това вече Петко станал войво-
да, революционер борец за свобо-
дата на целокупното си отечество, 
за чието по-честито бъдеще той 
всецяло му отдавал своя живот“. В 
по-голямата част на очерка Стою 
Шишков представя на читателя 
героичните събития директно с ду-
мите на покойния Петка, които сам 
му е разказвал.

Очеркът завършва с характе-
ристика на отличителните черти на 
Петко Киряков. В целия му живот 
и дела всякога и навсякъде е гос-
подствал тих, спокоен, философ-
ски, но високо рицарски дух, силна 
непоколебима воля и постоянство, 
баснословна смелост, безстрашие 
и съобразителност, голямо самооб-
ладание и за учудване невероятно 
присъствие на духа и в най-опас-
ните моменти. С благородна крис-
тална душа, извънредно скромен 
и не желаещ да се говори за него. 
„В моя хайдушки горски живот 
за четири порока у моите мом-
чета – другари наказанието беше 
смърт чрез публично застрелване: 
разврат, кражба, пиянство и шпи-
онство” – споделял войводата със 
Стою Шишков. Честен и безко-
ристен Петко никога не е мислил 
за себе си, не е търпял и у друга-
рите си стремеж към лични облаги, 
алчност, егоизъм и користолюбие. 
Природно надарен с голям ум, 
здрав разсъдък и силна памет той 
пребродил Тракия, Македония, 
Гърция, Италия, Франция и Русия 
и придобил твърде широки знания 
и критически мироглед. Страстно 
обичал народа и земята си. Такава 
беше величавата и обаятелна лич-
ност на Петко Киряков – заключава 
Стою Шишков. 

В поредицата от 1905 година 
на „Родопски напредък“ Шишков 
разглежда дейността на Петко до 
1877 година. В монографията „Бе-
ломорска Тракия в Освободителна-
та война 1977–78 г.“ той допълва с 
революционната му дейност срещу 
Сенклеровия метеж и участието му 
в тайното дружество „Единство“ в 
Пловдив и Хасково. Стою Шиш-
ков определя своите материали за 
Петко Киряков „като основа за бъ-
дещата му биография, каквато не 
мож се написа дотогава, докато не 
се обиколят ония места, дето Петко 
е воювал и се съберат и там необ-
ходимите сведения от население-
то, помежду което и за което той е 
прекарал двадесетгодишен горски 
живот, пълен с героични подвизи“. 
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ЗЛАТКА ПЕТРОВА – ГЛАВЕН УРЕДНИК В 
РИМ „СТОЮ ШИШКОВ“ – СМОЛЯН

Историографски и библиограф-
ски преглед на трудовете, посвете-
ни на Петко Киряков показва голям 
и непреставащ интерес към ли-
чността и революционната дейност 
на този тракийско – родопски вой-
вода. И за голяма наша чест първа-
та монография за Петко войвода е 
на видния родоповед и обществе-
ник Христо Попконстантинов. Не е 
случайно, че тъкмо той е първият 
биограф на Петко Киряков. От на-
личните документи е ясно, че Сто-
ян Заимов е искал да направи това, 
но самият Петко се доверил само 
на Попконстантинов и не пожелал 
никой друг да пише за него. 

На първо място трябва да отбе-
лежим близкото му приятелство с  
Капитан Петко войвода. Свидетел-
ство за това са поредицата срещи 
и писма от Петко до Попконстан-
тинов, запазени в личния фонд на 
Попконстантинов в НБКМ – БИА. 
Началото е още когато Попкон-
стантинов напуска родния си 
край. Като млад учител той съби-
ра материали за живота на Петко 
войвода. А по-късно по време на 
Сенклеровия метеж, когато дру-
жината на Петко брани Родопския 
край, между тях се установяват по-
близки взаимоотношения. След за-
връщането от Русия и заселването 
във Варна продължава контактите 
с него. Заради революционното 
минало и откритото русофилство 
Петко многократно е затварян и 
изтезаван в околийски управления 
и полицейски участъци. Попкон-
стантинов е единствен, който в 
тези трудни моменти оказва сме-
ла и високо патриотична защита. 
В писмо от 25 септември 1894 г. 
Петко Киряков от Варна пише на 
Попконстантинов, че искрените 
му приятелски чувства са го нака-
рали отдавна да му пише, но „ти-
ранската ръка го възпирала“. Сега 
изразява благодарност, за помо-
щта, която Попконстантинов ока-
зал по време на арестуването му. 
Писмото завършва с това, че „той 
е единствената невинна жертва във 
Варненския окръг на Стамболовата 
тирания като неподходящ с негови-
те идеи и влиятелен опозиционер“. 

С книгите си „Петко войвода, 
бранител на родопските българе 
до 1879 година. Черти от живота 
и подвигите му“ (1885) и „Марон-
ската битка в 1878 г. Материал по 
новата история на Родопите“ (1889) 
Попконстантинов се явява първият 
биограф живописец на Петко вой-
вода. В предговора от авторската 
кола, съхранявана в личния фонд на 
Христо Попконстантинов в Държа-
вен архив – Смолян, той определя 
целта на написването и – „С насто-
ящата си книжка аз желая да запоз-
ная българския свят с живота и с ня-
колко от многобройните подвизи на 
Петка войвода Дуван – Хисарски, 
който е войводствал по Родопите и 
бреговете на Бяло море от 1862 до 
1878 година“. Прецизен историо-
писец и фактолог той използва за 
основа на монографията си: лични 
записки за делата на Петко запис-
вани през годините 1873–77; све-

×ÓÒÎÂÅÍ ÞÍÀÊ Ñ ÐÈÖÀÐÑÊÈ ÄÓÕ...
Родоповедите Хр. Попконстантинов и Ст. Н. Шишков за Капитан Петко войвода
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Любомир Шопов:

ПРОФ.Д-Р БОНЧО АСЕНОВ

Българите мохамедани 
са най-трагичният резултат 
на асимилаторската поли-
тика на Османската импе-
рия. Българи по съзнание, 
мюсюлмани по вяра, те вече векове 
се лутат между България и Турция, 
между българите и турците в стра-
ната и търсят своята истинска същ-
ност. Те преминаха през покръства-
нето веднага след Освобождението 
и още веднъж през покръстването 
(„кръстилката“) преименуването и 
връщането на имената им по време 
на Балканската и Междусъюзниче-
ската война. Бяха най-жестоко ди-
скриминирани от държавата до 1944 
г. Изживяха своя връх в развитието 
си с масовото участие в дружбите 
„Родина“, с подкрепата на идеята, 
че макар и мюсюлмани, те са бъл-
гари, и с доброволната смяна на 
имената. За да бъдат преследвани 
след 9 септември 1944 г. за участи-
ето им в „Родина“ и да им се върнат 
отново турско-арабските имена. И 
дори да се причисляват към „тур-
ското национално малцинство“. За 
да се промени отношението към тях 
в началото на 60-те години, когато 
БКП и държавата разбраха, че губят 
това истинско българско население. 
Започна промяна на имената им и 
масовото преименуване през 1970 
– 1973 г. Прието като цяло от бъл-
гарите мохамедани с надеждата, че 
то ще бъде за последно и най-после 
ще бъдат оставени на спокойствие в 
техния особен и специфичен свят. И 
да започнат някои от тях отново да 
си сменяват имената след 1989 г. и да 
станат обект на повишено внимание 
на ДПС и Турция в изпълнението на 
техните антибългарски планове. И 
да се лутат отново между българите 
и турците, търсейки своето място на 
този свят. 

Тези исторически повратности 
в живота на българите мохамедани 
довеждат до такова объркване в тях-
ната етническа идентичност, че днес 
са оформени три групи сред тях. 
Първата, преобладаващата, на осно-
вата на разбирането на етническото 
като „кръв и род“, оформя тези, кои-
то се смятат за част от българската 
етническа общност. Втората група, 
водена от религиозната им при-
надлежност и конфесионалната им 
общност с турците, ги кара да се об-
вързват с турската етническа иден-
тичност. И третата група са тези, 
които се смятат за различни 
и от етническите българи, и 
от българските  турци и при-
познават себе си като „ние“, 
„нашите“, като помаци, като 
отделна етническа общност, 
като „помашка нация“. 

Трудно е да се определи 
към настоящия момент точ-
ният брой на българите мо-
хамедани (помаците) в Бъл-
гария. При преброяванията 
няма отделна графа за тях. 
Все пак, според експерти 

в България живеят между 
150 – 200 хиляди българи 
мохамедани. Засега воде-
щата тенденция сред тях е, 
че те са част от българската 
нация, че са българи, които 
по времето на Османската 

империя са били принудени да при-
емат исляма. За това говорят много 
факти. От едно репрезентативно 
изследване през 1993 г., цитирано в 
писмо на Националния статистиче-
ски институт до президента на Ре-
публиката Желю Желев се разбира, 
че от 159 386 души от тези среди 70 
251 се самоопределят като българи, 
63 695 като българи мохамедани и 
25 540 като турци. Тези резултати 
се потвърждават и от факта, че го-
ляма част от тях не се върнаха към 
тюрско-арабските имена, а запазиха 
и дават на децата си български име-
на. Че дават отпор на аспирациите 
на ДПС и сродните му организации 
да ги овладеят и използват за своите 
антибългарски цели. Че се стремят 
да запазят чистотата на своя език и 
дружеските отношения с българско-
то население. Това се потвърждава 
и от споменатите вече интервюта 
на 129 българи мохамедани относно 
събитията през 70-те години на ХХ 
век, които екип на Софийския уни-
верситет „Св. Климент Охридски“, 
под ръководството на проф. Христо 
Матанов, провежда преди няколко 
години. Има обаче две тенденции на 
развитие на тази част от българско-
то население, като и двете водят към 
сепаратизъм.

Първата е свързана с тяхното тур-
цизиране. Това не е нов процес, той 
е характерен за целия период на бур-
жоазна България, та дори и за време-
то на социалистическа България. Да 
си припомним, че когато в началото 
на 80-те години българските власти 
започват да установяват какви са 
последиците от смесените бракове 
между българи мохамедани и тюрко-
езични българи се установи, че около 
40 хиляди българи мохамедани имат 
смесен брак и са започнали да се тур-
чеят. Това е и една от причините да 
се започне масовото преименуване 
през 1984–1985 г. Сега обаче, при на-
личието на ДПС и другите политиче-
ски „турски“ партии, турцизирането 
се върши целенасочено и планомер-
но от тях. Основната причина за това 
е стремежът на ДПС, а и на Турция, 
да увеличи „турското население“ в 
България, имайки предвид намаля-
ването на неговия брой след 1989 г. 

По този начин ще се увеличи мощта 
на „петата колона“ на Турция в стра-
ната, ще се създадат нови зони на 
влияние на територията на България. 
Но ще се увеличи и електоралната 
мощ на ДПС и останалите етниче-
ски партии и това ще засили тяхното 
присъствие на политическата сцена 
в страната. Още при първите пре-
броявания след 1989 г., през 1992 
г., ДПС оказва силен натиска върху 
българите мохамедани (и ромите) да 
се определят като „турци“. То се оп-
итва това да направи чрез вмъкване 
в графите при преброяването на „ет-
ническа принадлежност“ и „майчин 
език“, което му даваше възможност 
да увеличава изкуст-
вено броя на „тюркое-
зичното“ население в 
страната. Това доведе 
до фалшифициране 
на преброяването, при 
което много българи 
мохамедани от Родо-
пите, и конкретно от 
общините в Якоруда и 
Гоце Делчев, които не 
говорят турски език, 
обявиха, че той е май-
чиният им език. И от-
тук, че те са турци. Но 
реално имаше резултат 
тази кампания, защото 
около 100 хиляди бъл-
гари мохамедани са се обявили, че 
са турци (и около 200 хиляди роми). 
При 822 хиляди обявили се за турци, 
това е към 40 на сто от общия им 
брой. Тези близо 40 на сто нямат тур-
ско самосъзнание. Но това е целта на 
ДПС – да променят българското им с 
турско самосъзнание. 

Турцизирането на българите мо-
хамедани е познат процес и много 
анализатори са писали и пишат за 
начините на неговото осъществява-
не и резултатите от тази дейност. В 
който основното средство е насили-
ето – икономическо, духовно, психи-
ческо, та дори и физическо с цел това 
население да се откъсне от българи-
те, да се спре процесът на интегри-
ране към българското население, да 
се обособи като специфична група 
и евентуално оформи като турска 
или друга небългарска етнокултурна 
идентичност. Той се извършва орга-
низирано от ДПС, от мюсюлмански-
те духовници, от емисари на Турция 
и някои ислямски страни. От чужди 
и български неправителствени ор-
ганизации, от радетели на мултиет-
низма. В основни линии политиката 

за тяхното продължаващо 
обособяване и турцизира-
не се осъществява в след-
ните насоки.

Обвързване на това 
мюсюлманско населе-
ние с ДПС. Създават се 
структури на ДПС в тези 
райони, води се активна 
предизборна кампания да 
бъде убедено да гласува 
за ДПС. Тази кампания 
се води не само от ДПС, 
а и от турски политици и 

техни дипломати в България, които 
обикалят тези райони, за да призо-
вават мюсюлманите да гласуват за 
ДПС и обвързаните с нея партии и 
организации. Да припомним изявле-
нието на Доган, че „Родопите за нас 
имат стратегическо значение и там 
ще влезем много уверено, без да се 
съобразяваме с това коя политическа 
сила е влязла там и има намерение 
да влиза“. ДПС се представя не само 
като турска, но и като партия на бъл-
гарите мохамедани, като помашка 
партия.

Провеждане на мощна кампания 
сред българите мохамедани (и роми-
те) да се преименуват и да приемат 

тюркско-арабски имена, да се отка-
жат от българската именна система, 
да подменят старите родови фамил-
ни имена. Това бе извършено прак-
тически по отношение на тези около 
100 хиляди души, които се обявиха 
при преброяването за „турци“. Ос-
новно те живеят в Западните Родо-
пи. Това връщане към старите имена 
се провежда под строгия контрол на 
активистите на ДПС, и особено на 
неговите кметове. Има много случаи 
на оказване на натиск и предпри-
емане на насилствени обществени и 
административни мерки, за да бъдат 
принудени да се възстановят старите 
имена. Случаи на уволнявания, на 
настройвания на обществеността в 
селата срещу „гяурите“, които не са 
си сменили имената. Такъв натиск 
оказват и ходжите по места. Дори 
има случаи на отказ и заплахи от 
тяхна страна, че няма да погребват 
по религиозному даден човек заради 
българското му име. Такива случаи е 
имало в Якоруда, Неделино, Мадан. 
Или пък искат на надгробните плочи 
българските имена да бъдат замене-
ни с турски. Този процес на смяна на 
имената обаче не е толкова успешен, 
колкото му се иска на ДПС. Факт е, 
че до края на 1993 г., когато изтече 
срокът за възстановяване на имена-
та по административен път около 
145 хиляди българи мохамедани не 
си сменяват имената. Нещо повече, 
има тенденции и сред тези, които са 
си възстановили старите имена, осо-
бено сред младите хора, да приемат 
отново български имена.

Основния мотив, който се използ-
ва за задълбочаване на процеса на 
турцизиране на българите мохамеда-

ни (и ромите), е този за религиозната 
им принадлежност. Движението за 
права и свободи и сродните органи-
зации, Турция и ислямските фонда-
ции и организации, които проповяд-
ват сред тях, им внушават, че щом са 
мюсюлмани, значи са турци. От тук 
и стремежът за засилване на тяхната 
религиозност и обвързаност с ислям-
ската религия. Използват се познати-
те ни вече способи – строеж на джа-
мии, подпомагане на духовенството, 
създаването на незаконни училища 
за религиозно обучение, разпро-
страняване на корани и религиозна 
литература, посещения на емисари в 
тези райони. Само за няколко години 

в седемте състав-
ни села на община 
Якоруда са постро-
ени със средства на 
арабски фондации 
джамии, там, къ-
дето и по време на 
турското робство 
не е имало такива. 
Има села с по две 
джамии. В тях има 
зали за клубове, 
библиотеки, съ-
брания, кафенета, 
уреждат се кръжо-
ци и курсове за изу-
чаване на Корана. 
Очевидна е идеята 

джамиите да заменят читалищата, 
училището, светските институции, 
дори семействата и да се превърнат 
в центрове на техния обществен и 
културен живот. Реалността обаче 
изисква да кажем, че религиозност-
та сред това население е сравнител-
но слаба и джамиите пустеят или се 
посещават от малки групи, основ-
но възрастни хора. Но за ДПС, за 
Турция и задграничните ислямски 
организации е важно да маркират с 
джамии тези райони, да внушават с 
минаретата, че това са мюсюлмански 
райони и така да разширяват терито-
рията на ислямската дъга. 

Десетки младежи българи мохаме-
дани се обучават в арабски духовни 
училища и университети, конкретно 
в Саудитска Арабия, Йемен, а някои 
се изпращат за тази цел в Турция. Ня-
кои от тези младежи се предлагат и 
изпращат в чужбина не по линия на 
Главното мюфтийство, а се избират 
от задгранични ислямски организа-
ции. Предпочитат се деца сираци или 
от бедни семейства. Завършилите ис-
лямски училища в арабските страни 
разпространяват „новия“ ислям (уа-
хабизма) сред българите мохамедани.

Сред това население действат 
ислямски фондации и организации, 
които разпространяват фундамента-
листки идеи. Очевидна е целта – за-
силването на религиозността на това 
население и особено приемането на 
ислямските фундаменталистки идеи 
ще доведе до засилване на панисля-
мистката идея за тъждествеността 
на мюсюлманската вяра с турската 
народност. 

Откъс от книгата „Сепарати-
змът в България“
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жеството Нели Анастасова 
отбеляза, че тракийското 
дружество „Стоян Мавроди-
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Стоян Мавродиев – вечно живата връзка 
между Одринска Тракия и Търговище

МИЛАНКА ВАСИЛЕВА

На 17 февруари 2020 г. в  
Пенсионерския клуб „Капи-
тан Петко войвода“ се състоя 
годишното отчетно събра-
ние на Тракийско дружество 
„Стоян Мавродиев“. Днев-
ният ред на събранието бе 
приет преди месец на засе-
дание на Управителния и на 
Контролния съвет. Отчетно-
то събрание започна с химна 
на Странджа „Ясен месец“, 
след което председателката 
на тракийското дружество 
поздрави с „добре дошли” 
новопостъпилите членове 
в дружеството и бе избрано 
ръководство на събранието 
Титко Василев и Маргарита 
Милушева.

Отчетът за 2019 година бе 
обширен и задълбочен, тъй 
като дейностите включваха 
отбелязване на паметни дни 
и събития, посветени на 175 
години от рождението на па-
трона на Съюза на тракий-
ските дружества в България 
Капитан Петко войвода, 126 
години от рождението на 
Стоян Мавродиев, Нацио-
налния празник, 146 г. от 
обесването на Васил Левски, 
тържествено отбелязване на 
26 март – Деня на Тракия, 
отбелязване на 150 годи-
ни българска църква „Св.
Константин и Елена“ в град 
Одрин. Знаково събитие бе 
Националният тракийски съ-
бор-поклонение на Петрова 
нива  по повод 116 години 
от Илинденско-Преображен-
ското въстание под патрона-
жа на президента на републи-
ката Румен Радев, изложбата 
на Регионалната библиотека 
в Хасково за Капитан Петко 
войвода в търговищката Ре-
гионална библлиотека „Пе-
тър Стъпов“, изложбата на 
РИМ – гр.Пловдив „Чудният 
свят на тракийката“ и други.

Вълнуваща бе срещата и 
със Симфоничния оркестър 
на Консерваторията в Тра-
кийския университет в Од-
рин с ръководител нашия съ-
гражданин Христо Христов.

През м.септември в дру-
жеството гостува доц. Тотка 
Василева от Агроуниверси-
тета в град Пловдив, която 
представи своята книга „Не-
заличима диря. Съдбата на 
малоазийските българи” В 
творческата съкровищни-
ца на нашия град през 2019 
година се вписаха трима 
тракийски творци: Божидар 
Николов със своята поредна 
книга „Срещи, спомени, та-
ланти“, Станка Тодорова – с  
„Влюбени пътеки“ (лири-
ка), Ирина Стоянова със „С 
аромат на море“ – лирика, и 
Юбилейна ретроспективна 
изложба на 75 картини по 
повод нейната 75 годишнина.

В песенния конкурс „С пе-
сните на Манол Михайлов“ 
на Националния тракийски 
събор на „Петрова нива“ 
отлично се представиха: на 
първо място – фолклорната  
група за автентичен фолклор 
– с. Пресиян, фолклорната 
група в с. Макариополско; на 
второ място – фолклорната 

група „Бухларка“ – с. Бухов-
ци; трето място и индивиду-
ално отличие за Недялка Ге-
рова от с. Буховци.

2019 година бе 
паметна за тракий-
ци. За 175 годиш-
нина от рождението 
на Капитан Петко 
войвода по ини-
циатива на СТДБ 
бяха открити два 
паметника: на Гра-
ничен пропускате-
лен пункт с Гърция 
със съдействието 
на Гранична поли-
ция и в гр.София 
със съдействието на 
Столична община 
в Алеята на беле-
житите българи в 

Борисовата градина. Това бе 
подчертано на събранието.

Председателката на дру-

на тракийската национална 
кауза: да помним историята, 
да следваме завещанието на 
дедите ни, за да я има Бъл-
гария.

Последва приемане на 
план – програмата за 2020 го-
дина, отчета на Контролния 
съвет, представен от предсе-
дателката Светослава Русева 
и обичайните организацион-
ни задачи. Може да се пише 
още за тракийското друже-
ство „Стоян Мавродиев“, 
което благодарение на много 
усилия и работа възражда 
своята дейност, място и съ-
ществуване в нашия град. В 
нас живее духът на дедите 
ни и тоя дух и ентусиазъм  го 
носи и нашата председателка  
Нели Анастасова.

В ТЪРГОВИЩЕ ОТЧИТАТ 
БОГАТА ДЕЙНОСТ 

ев“ среща подкрепа и помощ 
от нашите съграждани, от 
Съюза на тракийските дру-

жества в България, 
от институциите: 
Община Търгови-
ще, Регионалния 
исторически музей, 
Държавния архив, 
Младежки дом, от 
пенсионерски клу-
бове и обществени 
организации. А това 
е важно условие, 
за да се развива и 
обогатява духовния 
живот в дружество-
то и съдейства за 
популяризиране на 
тракийската култу-
ра, осъществяването 

Д-р ТоНя ЛюбЕНоВА, рИМ – ТъргоВИщЕ

Стоян Мавродиев е роден в с. Хиделий, Одрин-
ска Тракия на 15 февруари 1892 г. До четвърто отде-
ление учи в родното си село, а по-късно получава 
средно образование в прочутата Одринска реална 
гимназия „Д-р Петър Берон“. Заминава да учи висше 
образование в Софийския университет „Св. Климент 
Охридски“, но през лятото на 1913 г. е принуден да 
прекъсне обучението си. Подобно на хилядите проку-
дени българи от Одринска Тракия и неговото семей-
ство напуска родното си място и бяга в свободна 
България. Спира се в Ески-Джумая (Търговище) Сто-
ян Мавродиев участва в Първата световна война, 
преминава през Школата за запасни подпоручици 
на Борис Дрангов и се сражава като офицер в 31-ви 
пехотен варненски полк, съставен от запасни от Тър-
говищка околия. След приключването на войната той 
продължава обучението си и през 1920 г. завършва 
висшето си образование в специалността “Биология 
и химия“.

Стоян Мавродиев активно участва в културно-
обществения живот на Търговище. През 1915 г. се 
създава тракийското дружество в града. За негов 
председател е избран той – Стоян Мавродиев. Близо 
40 години (от 1915 г. до 1954 г.) стои начело на друже-
ството. Той лично се заема с писането на прошения 
до правителството за оземляване на бежанците и 
изпраща поименен списък на всички, пристигнали от 
Одринска и Беломорска Тракия (със статут на бе-
жанци в Търговищкия край към 1920 г. са общо 982 
семейства от в Тракия). Освен това от 1920 до 1940 
г. той е учител и директор на Търговищката непълна 
гимназия „Св. Седмочисленици“. Там той се очерта-

ДРУЖЕСТВОТО НОСИ НЕГОВОТО ИМЕ...

ва като отличен педагог, ръководи въздържателното 
дружество в училището, насърчава издаването на 
вестник „Бодрост“. Учениците с нетърпение очакват 
патронния празник на гимназията или някое общо-
градско тържество, на което той произнася прочув-
ствени и вълнуващи речи.

През 1927 г. Стоян Мавродиев е член на упра-
вителното тяло при читалище „Напредък“. Той води 
“приходо-разхода“ за новостроящата се читалищна 
сграда в Търговище и в качеството си на касиер той 
влиза в състава на читалищното настоятелство. Той 
е един от организаторите на музикалната школа към 
читалището и на методическото ръководство на учи-
телите от околията. Той е председател на просветно-
то дружество в града и през 1937 г. открива „Голяма 
педагогическа конференция“ в Търговище, посетена 
масово от преподавателите в околията. Често орга-
низира открити уроци пред учители и ученици, не-
рядко изнася лекции в Народния университет при 
читалище „Напредък“. През 1937 г. Стоян Мавроди-
ев посещава международното изложение в Париж, 
заедно с още трима учители от Търговищка околия. 
Представител е на Дружество на кавалерите на Ор-
дена за храброст в града.

През 1940 г. Стоян Мавродиев напуска Търговище 
и в продължение на няколко години е заместник-
директор на VII мъжка гимназия в София. Там той 
помага за списването на в. „Тракия“ и на сп. „За-
вет“ – орган на Тракийския младежки съюз, участва в 
културно-обществения живот на столицата и активно 
работи по проблемите на Съюза на тракийските кул-
турно-просветни дружества като член на национал-
ното ръководство.

През 1948 г. Ст. Мавродиев се завръща в Търго-

вище и отново става директор – този път на Деви-
ческата гимназия „Лиляна Димитрова“. През 1952 г. 
Окръжният народен съвет на депутатите на трудещи-
те се в гр. Шумен награждава Стоян Мавродиев с 
Похвален отзив за дългогодишната му възпитателска 
работа. А Националния комитет за защита на мира го 
награждава с медал  за активна дейност.

През 1954 г. на отчетно-изборното събрание на 
културно-просветно дружество „Тракия“ Стоян Мав-
родиев е освободен от длъжността „председател“ по 
негово собствено желание, предвид напредналата му 
възраст. Тракия и съдбата на тракийските преселни-
ци продължават обаче да го вълнуват все така силно 
и да го връщат назад във времето – в родната земя, 
копнежът по която „угасва само, когато склопим очи 
завинаги“.

Стоян Мавродиев умира на 3 февруари 1960 г., 
отдавайки целият си съзнателен живот на училището 
и на своите събратя – бежанците от Тракия. Днес 
тракийското дружество в Търговище носи неговото 
име, а по решение на Общинския съвет от 1998 г. 
площада пред читалище „Напредък“ е кръстен също 
„Стоян Мавродиев“.

  Денят на Тракия в Търговище

  Тракийци от Търговище на Петрова нива



проекта, меж-
ду които:

Представя-
не на двойният 
албум „Повей 
от Странджа“ 
с юбилеен 
концерт на 23 
април 2020 го-
дина в залата 
на Съюза на 
българските 
композитори.

Пети на-
ционален кон-
курс „С песните на Калинка 
Згурова“ – 16 май 2020 г., 
Младежки културен център 
– Бургас.

Юбилеен концерт „По-
вей от Странджа“ 16 май 
2020 година, Военен клуб 
Бургас.
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„ÐÎÄÎÏÑÊÀ ÓÃÎÄÈß”

През 2020 година една от 
големите ни български на-
родни певици Калинка Згу-
рова, чества своя житейски 
юбилей и 60-годишна твор-
ческа дейност. 

Доказала безспорния си 
талант на събора-надпява-
не в Граматиково през 1960 
година, Калинка Згурова 
изгражда своята певческа 
кариера в професионалните 
школи на Ансамбъл „Пи-
рин“ и Ансамбъла за народ-
ни песни на Българското на-
ционално радио (известен с 
името си „Мистерия на бъл-
гарските гласове“). 

В Златния фонд на БНР и 

Фестивалът на ро-
допската храна „Ро-
допска угодия“ събира 
за пореден път май-
стори готвачи, любите-
ли на вкусната храна и 
на родопските тради-
ции и таланти от цяла 
България в Девин. 
Фестивалът ще се със-
тои  от 20 до 22 март. 
Голям казан с вкусна 
родопска гозба ще забърка шеф Иван Звездев. Ще 
го наставляват бабите от Девин, които до днес пазят 
уникални рецепти на ястия, приготвяни единствено 
тук – подбъркан лук, трахана, традиционен родопски 
клин с ориз или „патети“ (картофи) и др. Участниците 
и гостите ще имат възможност да опитат и специа-
литетите на шеф готвачите от местните ресторанти и 
гостилници, които ще се включат в голяма кулинарна 
изложба. Сред гостите на събитието ще бъде проф. 
Асен Чаушев – президент на кулинарната VIP акаде-
мия „Интерменю“. Поканен е и шеф Иван Манчев.

Публиката ще веселят певицата Ана-Мария, Алек-
сандър Александров-Алекс, гласът на Родопите Мигле-
на Бекриева и гайдарският състав на Девин с ръково-
дител Емил Чолаков, който е номиниран в класацията 
„Живи човешки съкровища“ на ЮНЕСКО. В програ-
мата ще се включат и таланти от Каварна, Китен, 
Първомай, Чирпан, Кричим, Котел и др. Свои изделия 
и продукти ще представят местни био производители, 
както и занаятчии от цяла България.

Фестивалът се провежда за втора поредна година 
и предизвиква все по-голям интерес сред участници 
и публика от цяла България. Хотелите в града вече са 
пълни, а желаещите да станат част от вкусния праз-
ник не намаляват. Патрон на фестивала е кметът на 
община Девин Здравко Иванов, а общината подкрепя 
събитието. Инициатор и организатор е Продуцентска 
къща „ЕНИ филм“.

Управителният съвет на Тракийския  научен  ин-
ститут

на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква Общо съ-
брание на сдружението на 10 април 2020 г. от 10 часа 
в Клуба на Съюза на тракийските дружества в Бълга-
рия, София, ул. „Стефан Караджа“ № 7а, при следния 
дневен ред:

1. Отчет за дейността на ТНИ за изминалия период 
от последното отчетно събрание.

2.Приемане на план-програма на ТНИ за 2020 г.
3. Приемане на нови членове на ТНИ.
4. Приемане на правилник за дейността на фили-

алите на ТНИ.
5. Разни.

ÎÁÙÎ ÑÚÁÐÀÍÈÅ ÍÀ ÒÐÀÊÈÉÑÊÈß 
ÍÀÓ×ÅÍ ÈÍÑÒÈÒÓÒ

фонотеките на регионални-
те му станции певицата има 
над 300 самостоятелни пес-
ни, и солови участия в дует-
ни, камерни и хорови песни.

Калинка Згурова е зна-
чима личност в тракийска-
та организация и радетел в 
отстояването на тракийска-
та кауза, член на Върхов-
ния комитет на СТДБ, тя е 
съмишленик и участник в 
повечето тракийски събо-
ри и мероприятия, любима 
изпълнителка на поколения 
тракийци.

През юбилейната година 
на певицата са в процес ре-
ализация няколко творчески 

Учредителното събрание на мла-
дежкото тракийско дружество се 
състоя  на 15 февруари. "Дейността 
на дружеството се възражда 90 го-
дини след неговото създаване", с 
гордост споделя председателката 
на тракийското дружество "Капи-
тан Петко войвода" Милка Спасо-
ва. Младежкото дружество носи 
името на "Капитан Петко войво-
да", както едноименното тракийско 
дружество в Карнобат.  Основано 
е през далечната 1930 год. На 29 
март 1931 година е осветено и не-
говото знаме. 

Членовете на младежкото дру-
жество вече са над 30. Най-млади-
ят сред тях е Христина Тодорова. 
За председател  на ръководство-

Кукерски игри и карнавални шествия организира тракийско-
то дружество „Яни Попов“ в Созопол и тракийското дружество 
„Яни Попов“ в Ивайловград. 

ÒÐÀÊÈÉÑÊÈ ÊÓÊÅÐÎÂÄÅÍ

ВЪЗРОДИХА МЛАДЕЖКОТО ТРАКИЙСКО 
ДРУЖЕСТВО В КАРНОБАТ

  Созопол

то бе избрана Росица Русева. В 
него влизат още Стилиян Илиев, 
Николета Колева, Деян Драганов, 
Димчо Рошманов. По време на съ-
бирането бе взето решение друже-
ството да участва в Националната 

конференция на Тракийски мла-
дежки съюз. Тя ще се проведе в 
София, на 4 април. 

От карнобатската организация 
за делегати бяха избрани: Роси-
ца Русева, Стилиян Илиев, Деян 
Драганов, Тони Петкова и Никола 
Петров. 



„150 ГОДИНИ БЪЛГАРСКА ЕКЗАРХИЯ“ 
Издател: Международен търговски и културен център ГЕОПАН – Бургас. 

Екип: съставител и отг. редактор Галина Пиндикова, дългогодишен експерт 
и шеф на дирекция в Държавна агенция „Архиви“; научен консултант доц. д-р 
Христо Темелски, директор на Църковно-историческия и архивен институт при 
Българската патриаршия; художник – оформител Михаил Танев; 24 стр. с влож-
ка „Карта на границите на Българската екзархия (1870-1912)“ и пълният текст 
на Патриаршеското и синодално послание за 150 години Българска екзархия.

През 2020 г. се изпълват 150 години от учредяването на Българската екзархия – връх 
в борбите на българите за църковна независимост. По силата на султанския ферман от 
27 февруари 1870 г. и на екзархийския устав, изработен от Църковно-народния събор, 
свикан в Цариград през 1871 г., Българската екзархия става първата официално призната 
българска институция след близо петстотин години бездържавност. 

През 2005 г., по повод тогавашната 135 годишнина от учредяването ú и по инициатива 
на бургазлията Гиньо Ганев – „човекът парламент“ и с усилията на същия екип, е издаден 
юбилеен лист, посрещнат с жив обществен отклик и с интерес в научните и църковните 
среди. 

Юбилейният лист 2020, е разгърнат в 24 цветни страници и е наситен с автентични 
документи, архивни снимки и коментари, които отразяват ключовите моменти от 83 го-
дишната история на институцията, официално призната за представител на българската 
народност в Османската империя.  

Изданието има още един акцент – 180 годишнината от рождението и 105 годишнината 
от блажената кончина на един от най-видните дейци на Екзархията, екзарх Йосиф I. 

Наш дълг днес е да поддържаме паметта и знанието за онези български деятели по 
църковния въпрос в Цариград, които с родолюбие и със свои средства изграждат екзар-
хийското ведомство и основите на бъдещата ни държавност. 
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 Николай Павлович, Паметник на независимата българска църква. 
Литография. 1872 г., Свищов.

 Карта на границите на Българската екзархия

 Глава на юбилейния лист, 
художник – оформител 
Михаил Танев

 Патриаршеско и синодално послание от 28 февруари 2020 г.


