
Искрено Ви благодаря 
за това, че отдавате при-
знание на един човек, кой-
то ме е създал, отгледал и 
възпитал да обичам Бъл-
гария и българския народ 
така, както членовете на 
националната организация 
на тракийските българи и 
техните наследници.

Гордея се с баща си и 
неговия принос в делата 
на Съюза на тракийските 
дружества и бих искал да 

съм заслужил привилеги-
ята, с която ме удостои-
хте, като ме издигнахте за 
Ваш народен представител 
в 39-ото Народно събрание 
и за вицепрезидент на Бъл-
гария през 2011 г.

С честването на 110 
годишнината от рожде-
нието на Ламби Данаилов 
вие доказахте изконната 
мъдрост, че човек е жив, 
докато е жива паметта за 
него и делата му.

Щастлив съм да чуя, че 
вдъхновената служба на 
татко на общата ни кауза, 
не е забравена и е намерила 
място в пантеона на до-
стойните ú дейци.

Иска ми се с благодар-
ност синовно да Ви пре-
гърна всичките и да Ви 
пожелая сили за бъдещите 
ви инициативи и действия в 
името на тази кауза.

 30 март 2015 г. 
ЗАВИНАГИ ВАШ,  

проф. Стефан Данаилов

Скъпи съратници на Ламби Данаилов,
Скъпи приятели и съмишленици,
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Писмо до посланици по повод 26 мартСъюзът на тракийските 
дружества в България изпрати 
писмо, подписано от неговия 
председател Красимир Премя-
нов, до посланиците на дипло-
матическите мисии на дър-
жавите от ЕС, Русия, САЩ, 
Държавата Израел, Сърбия  и 
Армения по повод на Деня на 
Тракия – 26 март. В писмото се 
заявява:

Всяка година на 26 март Бъл-
гария чества Деня на Тракия 
– един от забележителните дни 
в нашия културно-исторически 
календар, одобрен от правител-
ството на Република България 
през 2006 г.

Тази дата е особено знамена-
телна за стотиците хиляди по-
томци на българите от Тракия 
и от Мала Азия, насилствено 
прогонени от частните си земи в 

На стр. 3

проф. Делчо Порязов

ДИМИТРИНА СМОЛЕВА

Паметна вечер, посвете-
на на 110 години от рожде-
нието на Ламби Данаилов, 
се състоя в Тракийския дом 
в столицата на 30 март т. 
г. Слово за жизнения път 
и дейността на доц. полк. 
Ламби Данаилов произнесе 
Андрей Печилков – исто-
рик, изследовател краевед, 
публицист, най-добрият по-
знавач на делото и творчест-
вото на известния тракий-
ски деец. Ораторът не само 
разкри разностранния образ 
на Ламби Данаилов – като 
антифашист и борец за сво-
бода и справедливост, като 
строител на новата Българ-
ска армия, като учен полити-
кономист и преподавател, но 

и като изследовател на бор-
бите на тракийските българи 
и на тяхната бежанска съдба, 
но показа и приемствеността 
с възрожденските и револю-
ционните корени на неговия 
род, в който дядо му Данаил 
Костов и баща му Васил Да-
наилов са активни участни-
ци в борбите за национално 
освобождение, за което са 
лежали в османските затво-
ри. Естествено в доклада 
Ламби Данаилов бе пред-
ставен и като дългогодишен 
ръководител на тракийската 
организация и на Тракий-

ския научен институт, и то 
в трудни техни периоди. 
Ораторът акцентира и на 
участието му в Парижката 
мирна конференция, където 
той е убедителен защитник 
на тракийската кауза, която 
е и българската национална 
кауза. Като опитен архивист 
Андрей Печилков показа на 
присъстващите и много до-
кументи – снимки, писма, 
статии на Ламби Данаилов. 
Присъстващите научиха и 
малко известния факт, че той 
е бил вече удостоен с гене-
ралско звание и е получил 

генералски пагони и лампа-
зи, но така и не е могъл да 
се появи с тях, тъй като е но-
сител на най-високия орден 
на Югославия и затова бил   
низвергнат заради влошени-
те отношения между двете 
страни. Ораторът, а и всички 
присъстващи  подчертаха, 
че  Ламби Данаилов, сам 
интелектуалец и с влечение 
към изкуството, театъра, 
поезията и музиката, има 
достойни наследници –  Ро-
сица Данаилова и Стефан 
Данаилов. Част от очерка на 
Андрей Печилков за Ламби 

Паметна вечер, посветена на 110 години  
от рождението на Ламби Данаилов

СВЕТЛО ИМЕ В ПАНТЕОНА 
НА ТРАКИЙСКИ ДЕЙЦИ  

периода 1913–1925 г. На 30 юни 
1913 г. турската армия нарушава 
държавната граница по лини-
ята Мидия-Енос, определена с 
Лондонския мирен договор от 
17 май 1913 г. и започва насил-
ствено да прогонва българското 
население. Избити са над 60 000 
беззащитни мъже, жени, деца. 
Поругани са хиляди девойки. 
Разрушени са над 170 български 
училища, десетки църкви. Около 
350 000 души за броени дни бя-
гат с каквото могат да вземат в 
ръка към вътрешността на Бъл-
гария, преследвани от сабите и 
куршумите на турските войни-
ци и башибозук. Жестокостите 
около този акт са констатирани 

в книга на българския професор 
Любомир Милетич и в докла-
да на независимата комисия на 
американската фондация за мир 
„Карнеги“, станали достояние 
на световната общественост. В 
периода 1913–1925 г. от близо 
половин милион българско на-
селение в Турция остават някол-
ко десетки души. В рамките на 
действията на турската армия и 
администрация са секвестирани 
над 3.5 млн.частна земя, която 
и  днес се ползва незаконно от 
заселени „нови собственици“. 
Немалка част от тръбите на га-
зопровода „Турски поток“ ще 
бъдат полагани именно върху 
частната собственост на пото-

мците на прогонените преди 
повече от столетие българи от 
Тракия, които не са получили 
нито морална,нито материална 
компенсация за това.

Позволявам си да Ви ин-
формирам за гореизложеното 
воден не от желанието да вгор-
чавам добрите българо-турски 
отношения, а заради моралния 
ангажимент на Съюза на тра-
кийските дружества в България 
да търси и намери справедливо 
решение на Тракийския въпрос. 
Това според нас означава исто-
рическо, морално и материално 
признаване и решаване на про-
блема посредством преки прего-
вори между България и Турция. 

Впрочем, в този дух е и приетата 
преди няколко години Резолю-
ция на Европейския парламент. 
Пречка за това от една страна е 
факта, че Турция отрича статут 
на бежанци на пострадалото на-
селение, а от друга-боязливото 
поведение на българските пра-
вителства, които не смеят да по-
ставят открито въпроса, за да не 
дразнят съюзника ни по НАТО.

Позицията на Съюза на тра-
кийските дружества в България 
е, че именно коректното, без 
партизанщина и в дух на доб-
росъседство решаването на Тра-
кийския въпрос може да стане 
пример за възможностите на но-
вия дух в международните отно-
шения, налаган от Европейския 
съюз при решаването на спорни 
въпроси, независимо от тяхната 
дълбочина и сложност.

Данаилов бе публикуван в 
тазгодишния бр.4 на вест-
ник „Тракия“. Председателят 
на Съюза на тракийските 
дружества в България Кра-
симир Премянов заяви, че 
тази паметна вечер е колко-
то за юбиляря, толкова и за 
нас, неговите последователи, 
защото имаме примера му 
на тракийски деец, който е 
оставил богата следа след 
себе си. Той увери присъст-
ващите, че Съюзът, заедно с 
Тракийския научен институт 
ще събере в представител-
но издание най-доброто от 
творчеството а доц. Ламби 
Данаилов. Съобщението бе 
посрещнато с одобрение и 
овации.

Д-р Никола Праданов, 
председател на читалище 
„Балкански просветител“ в 
смолянския квартал Райко-
во, в който е и гнездото на  
Данаиловци, поднесе при-
ветствие до наследниците 
на Ламби Данаилов. Тук бе 
и малката Стафана, дъще-
рята на Росица Обрешкова, 

внучка на Росица Данаило-
ва. Внучката на Ламби Да-
наилов Росица Обрешкова 
– режисьорка, асистентка 
по актьорско майсторство в 
класа на проф. Стефан Да-
наилов в НАТФИЗ „Кръс-
тьо Сарафов“ сподели, че е 
горда със своя дядо. Тя си 
го спомня като една почти 
митична фигура. Слушала е 
и много разкази за предците 
си Данаил Костов и прадядо 
ú  Васил Данаилов, за техния 
твърд и решителен характер, 
за благотворителната им и 
революционна дейност и се 
гордее с това. Тя сподели, 
че като ученичка разнасяла 
снимката на дядо ú с Геор-
ги Димитров в училище, за 
да се попохвалва с това и е 
мислела, че фотографията е 
загубена, но сега, като я ви-
дяла във вестник „Тракия“ се 
зарадвала, че я има и тя ос-
тава за поколенията. Росица 
Обрешкова прочете писмо 
на вуйчо си Стефан Дана-
илов до събранието. (Писмо-
то публикуваме отделно.) 

Продължава на 4-а стр.

 Андрей Печилков произна-
ся слово за Ламби Данаилов
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ТРАКИЯ НОСИМ 
В СЪРЦАТА СИ

В миналия брой на вестника 
разказахме как премина в различ-
ни краища на страната 26 март 
– Деня на Тракия. Но мястото ни 
не стигна да ви информираме за  
всички вълнуващи събития, наши-
ят разказ продължава…

БУРГАС
С голям празничен концерт за-

вършиха тридневните чествания,  
посветени на Деня на Тракия в Бур-
гас. Той бе организиран от тракий-
ското дружество „Екзарх Антим I“ 
с подкрепата на Община Бургас, 
Военния клуб и Съюза на офицери-
те и сержантите от запаса и резерва 
и се състоя във Военния дом, къде-
то събра над 300 души тракийци 
и приятели. Концертът бе открит 
със слово от председателя на бур-
гаското дружество Тодор Ангелов.  

Председателят на СТДБ Красимир 
Премянов поздрави всички тра-
кийци с паметната дата – 26 март 
и припомни нейното национално 
значение. Концертът продължи с 
богата програма от фолклорни из-
пълнения. Тракийският хор към 
дружеството в Бургас изправи 
всички на крака с изпълнението 
на песента „Ясен месец“, а дамите 
от тракийския клуб „Златна есен“ 
изпълниха рецитал, посветен на 
празника. Голямо вълнение предиз-
вика представянето на най-малките 
участници в концерта, които с пес-
ни и танци събраха аплодисменти-
те на всички в залата.

   
ШУМЕН

Квартал „Тракия“ на  гр. Шумен 
празнува. Не само името му е праз-
нично днес. Това си име то носи  от 
1922 г., когато е създаден на голата 
поляна пет километра източно от 
Шумен от 96 семейства с 358 бе-
жанци, прокудени от родното им 
село Чанакча, Източна Тракия – ни 
пише доц. д-р Златко Попчев. Пред 
паметната плоча на създателите на 
квартала, поставена на източната 
стена на читалище „Боян Пенев – 
1949 г.“ присъстващите тракийци 
и гости, в това число и потомци 
на бежанците, които са ядрото на 
тракийското дружество в града, 
след едноминутна безмълвна по-
чит поднесоха и цветя в тяхна част. 
Празненството продължи в залата 
на читалището във входа, на която 
е подредена изложба на литература 

с тракийска тематика. 
В богатата тържествена про-

грама взеха участие  ученици от 
СОУ „В. Левски“, изпълнили  ре-
цитала „Ода за Тракия“,  Пресияна 
Пламенова с фрагменти на пиа-
но, мъжката вокална група „Хан 
Аспарух“, хор „Планинско ехо“ и 
фолклорна група „Тракия“ при чи-
талището. Най-малките участници 
бяха децата от вокална група „Пе-
руника“ към Общинска школа по 
изкуствата „Анастас Стоянов“.

КРУМОВГРАД
В област Кърджали Денят на 

Тракия бе почетен с подставяне на 
венци и цветя пред паметниците на 
героите на Тракия – Капитан Пет-
ко войвода и Димитър Маджаров. 
Тържественото му честване тази 
година в региона се подготви и 
проведе от дружество „Тракия“ в 
Крумовград с подкрепата на регио-

налната структура и патриотични-
те организации. Гостите на цере-
монията поднесоха цветя и венци 
пред паметника на Капитан Петко 
войвода, който е най-големият на 
Балканския полуостров, и пред 
единствения у нас паметник на же-
ната-тракийка. С песни и стихове, 
посветени на славното минало и 
драматична историческа съдба на 
тракийци, самодейците от клуба 

в Крумовград възкресиха спомена 
за бежанците и посяха чувство на 
гордост и чест у потомците. Об-
ластният управител Илия Илиев 
приветства всички наследници и 
последователи на тракийци с по-
желанието ревностно да бранят 
традициите на дедите си, да почи-
тат делата им и да предават завети-
те им на идните поколения, защото 
каузата на Тракия е кауза на обеди-
нението и на несломимия национа-
лен дух. Най-голямата културно-
просветна организация у нас има 
не само дългогодишна история, но 
и амбициозни планове за бъдеще-
то, свързани с духовното въздигане 
на нацията и нейния патриотичен 
подем, припомни председателят на 
Регионалния съвет на тракийски-
те дружества Яни Янев. Веселин 
Костов – председател на друже-
ство „Тракия“, изтъкна огромното 
желание на крумовградчани да се 
отвори пътят Аврен-Миртиски, за 
да видят родните места на пред-
ците си в съседна Гърция и поиска 
съдействие от държавната власт в 
лицето на областния управител. 

          
ПЕРНИК

Членове на 12-годишното тра-
кийско дружество „Капитан Петко 
войвода“ в Перник и много гости 
се събраха да  отпразнуват големия 
празник – Денят на Тракия, обявен 
от 2006 г. за официален празник. 
Слово за Деня на Тракия, за 102 
години от  победоносния край на 
Балканската война, която за бъл-
гарите от Източна и Беломорска 
Тракия и Мала Азия бе освободи-
телна, произнесе председателят 
на дружеството – Петър Янков. С 
освободените  български земи Бъл-
гария стана една от най-големите 
държави на Балканския полуостров 
със територия от 175000 кв.км. Но 
радостта, на българите от тези кра-
ища бяха не само помрачени, но 
изцяло погубени. От 5-6 юли 1913 
г. започна страшната трагедия на 
българите от Източна и Беломорска 
Тракия, а след една година – и на 
тези от Мала Азия. Пламъците на 
горящите им родни огнища ги про-
гониха голи, боси, гладни  към Бъл-
гария. Прочетено бе поздравително 
писмо от председателя на СТДБ 
Красимир Премянов. Поднесено бе 
приветствие от Любомир Лазаров – 
председател на областния съвет на 
СДСЗР. Даниела Тронкова – секре-
тар на Съюза на военноинвалид-
ните кооперации в България връчи 
диплом на тракийското дружество 
за участието в националната ини-
циатива „Една детска сълза – една 
молитва“. Срещата завърши  с тра-
кийски песни и хора.           

          
ИВАЙЛОВГРАД

На 28 март тракийските друже-
ства от Димитровград, Ивайлов-
град и Капитан Андреево проведо-
ха съвместно честване на Деня на 
Тракия в Ивайловград. Присъства-
щите бяха поздравени от кмета на 
Диана Овчарова, която им поднесе 
подаръци, свързани с историята на 
този край,  и от Стефан Танев. При-
ветствия бяха поднесени от пред-
седателите на трите дружества. 

Гостите посетиха вила „Армир“, 
където бяха посрещнати от дома-
кини в римски носии. Наследиха 
се на запазени мозайки от римско 
време. Честването продължи с пес-
ни и хора, а хората си обещаха да 
се събират по-често и да отбелязват 
събитията,свързани с Тракия.

СРЕДЕЦ
За потомците на тракийци от 

град Средец 26 март се превърна 
във вълнуващ празник.  Той за-
почна в ранното мартенско утро. 
Колона от членове  на тракийско-
то дружество, съвместно  подне-
соха  венец пред паметника на 
тракийци. Честването 
продължи  с заупокойна 
молитва в памет на за-
гиналите в Балканската 
война българи от село 
Карабунар. В словото си 
Иван Даскалов – предсе-
дател на Съюза на офи-
церите и сержантите от 
запаса и резерва подчер-
та масовия героизъм на 
българския войн, доне-
съл победа във войната.  
С нечуван ентусиазъм  и 
решителност нашата ар-
мия превзема Одринска-
та крепост. Организиран 
бе и  концерт под наслов 
„Тракийо свидна, тебе славим!“

ТЪРГОВИЩЕ
Денят на Тракия започна с 

отслужване на панихида в храм 
„Пресвета  Богородица“. Стойка 
Теодосиева (племенница на  Сто-
ян Мавродиев, основател на тра-
кийското дружество в Търговище 
през 1915 г.) произнесе затрогващо 
слово за съдбата на тракийските 
българи. След църковната служба 
мнозинството се отправи към па-
метната плоча на Стоян Мавродиев 
на площада, носещ неговото име.  
На общоградското отбелязване на 
26 март в пенсионерския клуб бе 
показана богата програма от пес-
ни и рецитации, открита с встъпи-
телно слово на председателката на 
дружеството Мария Найденова.

ЯМБОЛ
Празникът, който се състоя във 

Военния клуб, бе открит с про-
чувствено слово от Михаил Въ-
лов – председател на дружество 
„Тракия“ в Ямбол. Представена бе 
книгата на Димитър Шалапатов 
„Българските християнски селища 
в Западна (Беломорска) Тракия“. 
Авторът разказа за своите дирения 
в различни архиви, в пътуванията, 
в разговорите с хора, за да събере в 
този ценен труд истината за съдба-
та на тракийските българи. Денят 
завърши с бо-
гата концер-
тна програма 
с участието на 
хор „Тракий-
ка“ при друже-
ство „Тракия” 
с  ръководител 
В .Хлеб аров , 
дамски хор 
към читали-
ще „Тракийска 

лира“ с ръководител В. Пастарма-
джиева и др.

СЕЛО ДОБРОПЛОДНО
Жителите на с. Доброплодно 

(общ. Ветрино, обл. Варна) отбе-
лязаха с достойнство  Деня на Тра-
кия. И с право, защото за времето 
от 1912 – 1913 г. те дадоха 49 свид-
ни жертви на възраст от 21 до 42 
години.Те почетоха паметта на за-
гиналите при боевете за Люлебу-
ргас – с. Караагач. Само на 16 ок-
томври 1912 г. са убити 5 човека на 
възраст между 21 и 30 год. Част от 
жертвите са родени в село Гюбел – 
Мала Азия. Пристигнали в далеч-
ната 1884 год. от с. Гюбел, водени 
от селските първенци – даскал Ди-
митър Граматик  и поп Добрю, раз-
менили си имотите и заживели в 
майка България. От пристигнали-
те тук 317 души 49 са убитите през 
войните. Поклон пред загиналите! 
В доклада си председателката на 
тракийско дружество“ Даскал Ди-

митър Граматик“ напомни,че за да 
знаем накъде да вървим, трябва да 
знаем от къде идваме  и че „Мина-
лото е като лампа поставена пред 
входа на бъдещето“.

 
СЕЛО ИЗВОР

Тракийското дружество „Дими-
тър Халачев“ в село Извор, общ. 
Бургас,  проведе своето годишно-
отчетно събрание. Председател на 
събранието бе Пенка Карайотова. 
Организирано бе тържество по 
случай Деня на Тракия, на което 
бе отбелязана 63-ата годишнина от 
смъртта на патрона на дружество-
то.  Гости бяха правнукът на  вой-
водата Димитър Тодоров Халачев – 
Румен Халачев и майка му Мария 
Халачева. правнукът прочете спо-
мени за своя прадядо, в които се 
разкрива преживяното през Илин-
денско-Преображенското въста-
ние, а с биографията на войводата 
запозна присъстващите Станка 
Маноилова. Атанас Русев възкреси 
детските си спомени за Димитър 
Халачев, който е бил училищен на-
стоятел в с. Извор. Ученици, под-
готвени от секретаря на читалище 
„Пробуда“ Василка Борсукова, из-
пълниха рецитал, а битовата група 
„Иглика“ с ръководителка Донка 
Грудева пя патриотични песни. 
Всички общо изпяха „Ясен месец“ 
– химна на Странджа.  

 На тържествения 
концерт в Бургас

 В с. Извор си припомниха своя патрон войвода Денят на Тракия в Шумен

 Крумовград: Пред паметника 
на Капитан Петко войвода

 Пред паметника в Доброплодно



То тъкмо това ме научи на 
всеотдаен труд, научи ме да 
разбирам хората и да чувст-
вам тяхната болка като 
своя. А човек се извисява 
морално и духовно, когато 
и чуждата болка го боли.

 В книгата ми трагедия-
та на тракийските българи 
през 1913 г. е окачествена 
като погром и етническо 
изтребление. Дори така е 
озаглавена. В никакъв слу-
чай тази трагедия не може 
да се представи като изсел-
ване, даже ако към него се 
прибави прилагателното 
насилствено. Що се отнася 
до понятие разорение, то е 
вярно, но е непълно частич-
но. Разорението е по-скоро 
икономическа термино-
логия и означава загубва-
не на собственост – земя, 
дом, технически инвентар, 
добитък и пр. Но в случая 
става дума и за физическо 
унищожаване на хора. Как 
може по друг начин да се 
обясни фактът, че след като 
си ги изгорил от къщите 
им, изгонил си ги от земята 
им, ги преследваш 150 ки-
лометра от Дедеагач до Ма-
джарово и на всяка крачка 
ги убиваш?

Никак, освен като етниче-
ско изтребление – геноцид, 
както го нарекла Конвен-
цията на ООН, приета през 
1948 г. Понятието геноцид 
не е било известно по вре-
ме на тези събития и кога-
то е писал книгата си акад. 
Милетич. То започва да се 
използва във втората поло-
вина на ХХ век. Избиването 
на българите от Булгаркьой, 
Сачанли, Манастир, Доган-
хисар и по дългия път от 
Бяло море до река Арда няма 
друго име, освен геноцид. 
Впрочем, за да изразя пъл-
ното съдържание на трагич-
ните събития от 1913 година 
– икономическо разорение и 
физическо унищожение, аз 
ги нарекох „погром“.

Като имам предвид досе-
гашната позиция на Турция 
по отношение на арменския 
геноцид, сигурен съм, че тя 
няма да признае и геноцида 
над тракийските българи. Но 
значи ли това да не се пра-
вят научни изследвания и да 
премълча истината?

Брой 7 17 април 2015 г.

но насилствено изгонени 
от турците, завладяващи 
Балканския полуостров. 
Търсейки спасение от по-
стоянните набези на поро-
бителя, българите се вдигат 
високо в планината, в не-
достъпните южни склонове 
на Родопите. В навечерието 
на тракийския погром село-
то се разраства до 500-600 
къщи и наброява повече 
от 3 хиляди жители. Само 
българи. Не се допускали 
турчин да отсяда, нито да 
пренощува дори една вечер. 
Началото на моето родосло-
вие идва от поколението на 
Иван Онгов (Като знатен 

първенец той бил изпратен 
от старейшините на селото 
и приет от Великия везир в 
Истанбул, за да го моли да 
освободи селото от данък 
занаят.) и от фамилията на 
Георги Порязов – той бил 
„страшилище“ за турците, 
откъдето идва и прякорът 
му „поряз“ – остър бело-
морски вятър, който реже 
всичко пред себе си. Този 

юначен и непокорен бълга-
рин бива убит на 29 август 
1913 година като командир 
на 10-те поста, отбранява-
ли селото цели три месеца. 
Няколко дена по-късно на 
съседния пост е убит и брат 
му Станко Порязов. А на 5 
септември, рано сутринта, 
когато селото е превзето и 
подпалено от турците, на 
прага на църквата „Св. Ди-
митър“ била посечена с ята-
ган майка им – старата „по-
рязка“, заедно с 5-годишния 
ú внук Георги. Така е избита 
цялата фамилия. Остават 
двете дъщери на Георги По-
рязов (Тодора и Руса) и брат 

им Радко – тогава 
10-годишен. Те 
сами, без майка 
и баща, без баба 
и дядо, бягат от 
Дедеагач до Ма-
джарово, носейки 
на ръце двегодиш-
ната си сестричка 
Златка, която изо-
ставена, загива в 
горите  край Или-
ева нива, Ивайло-
вградско.

Аз съм син на 
едва оцелелия в 
касапницата през 
1913 година Рад-
ко Порязов. Баща 
ми цял живот си 
спомняше сърце-
раздирателния вик 
на малката Златка 
„Не ме изоставяй-
те!“ и това не му 
даваше покой до 

последния дъх.
Що се отнася до моя 

начален жизнен път, той 
беше орисан от съдбата на 
тракийските българи, която 
отреди да завърша основ-
ното си образование като 
частен ученик, а средното и 
висшето с много трудности 
и в голяма бедност, защото 
родителите ми се бореха за 
физическото ни оцеляване. 

Никола Инджов представя 
съвременни радетели  
на тракийската кауза

ПРЕДШЕСТВЕНИЦИ И ПРЕДТЕЧИ

гарската пропаганда уско-
рено изтриват от паметта на 
сегашното поколение нео-
писуемата трагедия, прежи-
вяна от тракийските бълга-
ри в началото на миналото 
столетие. Тези събития се 
представят като обикновено 
изселване или разорение, 
докато в действителност те 
са били унищожително ет-
ническо изтребление, което 
съвременният цивилизован 
свят нарича геноцид. Оп-
исах трагичните събития 
през 1913 г. така, както ги 
е видял академик Любомир 
Милетич и както са ми ги 
разказвали със сълзи на очи 
моите родители 
– непосредстве-
ни участници в 
трагедията. Нака-
ра ме вековното 
послание на поко-
ленията, че всеки 
народ трябва да 
знае и помни ис-
тината за своята 
изстрадана исто-
рия. Да, може де 
изглежда странно, 
че един иконо-
мист се занимава 
с история. Вярно 
е, че историче-
ската и икономи-
ческата наука не 
са много близки. 
Но в същото вре-
ме не бива да се 
забравя, че между 
тях съществува 
взаимна връзка и 
обусловеност. 

Родът ми е на тракийски 
българи, живели в с. Сачан-
ли, район Гюмюрджина, 
Западна Тракия. Селището 
е възникнало преди 7 сто-
летия по средата на пътя 
от Солун за Одрин – то-
гава столица на Турската 
империя. Основателите му 
били българи, обитаващи 
до този момент равнините, 
бреговете  на Беломорието, 

гимназия и придобива висше 
образование. На   триде-
сет и девет години става 
профессор! Студентите се 
боят от строгия му нрав, 
но аудиториите на негови-
те лекции са препълнени.

Помни се, че докато 
е  заместник-министър 
на финансите той смята, 
че негов свещен дълг е да 
се грижи „за опазването 
на народните пари“. През 
1988 година   изказва мне-
нието си, че високопома-
заната Детска асамблея 
„Знаме на мира“ поглъща 
прекалено много средства, 
че и прословутите  между-
народни писателски срещи 
излизат твърде солено на 
българската държава. И 
се помни още, че през 2002 
година публикува открито 
писмо до министъра на об-
разованието в защита на 
закритото по заповед на  
същия министър училище 
в родопското село Припек. 
Министерската бюрокра-
ция  се оправдава  с  недос-
татъчно ученици. Роди-
телите се вдигат на бунт, 
полиция заключва училище-
то.  Всичко  това се  показ-
ва пред милиони телевизи-
онни зрпители  – „шумно, 
театрално, несправедли-
во“, спомня си проф. Делчо 
Порязов.  И той дарява на 
село Припек 15 хиляди лева 
лични пари – толкова стру-
ва издръжката на училище-
то за една година… 

СПОДЕЛЕНО ОТ 
ПРОФ. ДЕЛЧО ПОРЯЗОВ:

Преди   много години 
моят баща ме упрекна, че ми 
е било присъдено научното 
звание „професор“ без да 
зная трагичната история на 
тракийските българи. Тога-
ва замълчах. Но сега, когато 
читателите ме  питат защо 
написах цяла  книга, отго-
варям, че я написах, защото 
съм тракийски българин, 
както и заради усещането, 
че времето и противобъл-

ПРОФ. ДЕЛЧО ПОРЯЗОВ – 
ВЪЗВИСЕН НАУЧЕН  

РАЗУМ И СЪДБОВНО 
РОДОЛЮБИЕ

 Проф. Делчо Порязов

Проф. Делчо Порязов е 
роден на 14 ноември 1932 
г. в с. Горно поле, Хасков-
ско. Завършил е Стопан-
ска академия „Д.А.Ценов“ 
– Свищов. Специализирал 
в Сорбоната (Париж) и в 
Москва. Бил е ректор на 
Стопанската академия в 
Свищов; зам.-министър на 
финансите; вицепрезидент 
на Международната банка 
за икономическо сътруд-
ничество в Москва. Проф. 
Порязов е председател на 
Съюза на икономистите в 
България и зам.-председа-
тел на Съюза на тракийски-
те дружества в България.  
Автор е на десетки научни 
произведения, посветени на 
парите и финансите. Той е 
съставител и съавтор на 
двутомната монография 
„За националния доход“, 
издадена в София,  Берлин 
и в Москва,  както и  на  
двутомната първа българ-
ска „Финансово-кредитна 
енциклопедия“. Като вице-
президент на Международ-
ната банка за икономическо 
сътрудничество в Москва 
той има съществен принос 
за запазване икономически-
те интереси на България. 
Носител е на орден „Стара 
планина“.

Наградите са си награ-
ди, длъжностите – длъж-
ности, но личността е над 
всичко това! Проф. Делчо 
Порязов е олицетворение на 
цяло едно  поколение пото-
мци на тракийски бежанци, 
което от най-бедните краи-
ща на България възлезе към 
активния обществен жи-
вот с труд и постоянство.  
В родното му селце няма 
училище и той  учи по чуж-
ди учебници, за да завърши 
първоначалното си образо-
вание като частен ученик. В 
същото време е помагач на 
родителите си в работата 
на планинската нива, в от-
глеждането на домашните 
животни. По-нататък с 
много лишения завършва 



руари т.г. във Централния 
военен клуб и тя имаше 
огромен успех.          

Ген. Тодор Бояджи-
ев заяви, че не възприе-
ма себе си като писател, 
макар да е имал контак-
ти с много български и 
чуждестранни писатели. 
През 1992 г. на конгрес на 
Международната асоциа-
цията на писателите кри-
миналисти е бил поканен 
да произнесе слово и от 
там тръгват тези познан-
ства, прераснали в при-
ятелства. И се хваща за 
перото... Вторият стимул 
за писането е фактът, че 
Стефан Савов го посоч-
ва в парламента: „Тоя е 
ченге!“, тъй като депута-
тът се противопоставя на 
отварянето на досиетата. 
Поиска да защити профе-
сията на разузнавача, тъй 
като отварянето на кути-
ята на Пандора съвсем 
не доведе до катарзис, 
който някои търсеха. И 
така тръгват неговите по-

Генерал Тодор Боя-
джиев ще участва в меж-
дународна конференция, 
посветена на 70 години 
от победата във Велика-
та отечествена война в 
гр.Екатеринбург, той там 
ще изнесе доклад на тема 
„Български патриоти с 
принос за победата над 
фашизма“.  Поканен е за-
едно със съпругата си от 
правителството на Свер-
дловска област. На 24 ап-
рил там ще бъде предста-
вено руското издание на 
книгата му „Ким Филби-
разузнавачът, човекът“. 
Подготвя се и издаването 
и на книгата му „Тайните 
операции, които поко-

ДИМИТРИНА СМОЛЕВА

Студио „Тракия“ при Софийското 
тракийско дружество и клуб „Родо-
пи“ организираха премиера на новата 
книга на Тодор Коруев „Животописи“ 
на издателство „Захарий Стоянов“. 
Председателят на клуб „Родопи“ инж.
Величко Пачилов във встъпи-
телното си слово представи 
автора – известен журналист, 
публицист и писател, главен 
редактор на в. „Тракия“. Тодор 
Коруев е роден в Момчилград, 
родовите му корени са от Рай-
ково (Смолян) и Чокманово.  
В „Животописи“ са събрани 
негови статии, поместени в 
„Дума“ от 2009–2014 г.

Авторът запозна накратко 
присъстващите със съдържа-
нието на книгата. Сборникът 
включва статии и есета с раз-
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риха света“. Това нау-
чихме от ген. Бояджиев 
на срещата му в студио 
„Тракия“ на Софийско-
то тракийско дружество, 
той представи книгата 
си пред своите земляци, 
приятели и съмишлени-
ци. „Тайните операции, 
които покориха света“ 
(изд. СИЕЛА) покориха 
и книжния пазар. Както 
вече съобщихме нейната 
премиера бе на 23 фев-

КНИГИ НА ГЕН. ТОДОР БОЯДЖИЕВ – 
НА РУСКИ ЕЗИК

вествования за разузнава-
нето, написани не само с 
познания и богата еруди-
ция, но и с живо и инте-
ресно писателско слово.

„Тайните операции, 
които покориха света“ 
е седмата книга на ген. 
Тодор Бояджиев. Тя е 
част от една своеобразна 
трилогия, първата в нея е 
„Разузнаването“,  излиза 
през 2000 г. и  съдържа 
автобиографии на ше-
фове на разузнавания, 
включително неговата и 
на ген. Бриго Аспарухов. 
Втората книга от тази по-
редица „Разговори за раз-
узнаването“  е от интер-
вюта с 26 американски и 

РАЗКАЗ ЗА ИСТИНИТЕ 
В ЖИВОТА

Литературната гостоп-
риемница  при народно чи-
талище „Д-р Петър Берон  – 
1926“ съвместно със Съюза 
на офицерите и сержантите 
от запаса и резерва органи-
зира премиерата на новата 
книга на Елена Алекова 
„Гонене на вятъра“ (стихо-
ве в проза). Залата на Цен-
тралния военен клуб едва 
побра  желаещите да при-
състват на представянето 
на творчеството на изяве-
ната родопчанка. Водещата 
Надежда Захариева високо 
оцени новата книга на по-
етесата и напомни, че след 
два дни има рожден ден. 
Тя прочете поздравителен 
адрес от председателя на 
СТДБ Красимир Премянов, 
придружен от букет черве-
ни рози. В приветствието се 
казва: „За нас това е поред-
ният повод да се гордеем, 
че в нашите редици живее 
и твори личност като вас, 
извоювала с творчеството 
си славата на поет, писател 
и публицист, който владее 
перфектно изящната фраза 
и философските прозрения 
за смисъла на битието.“

В изказванията си Велин 
Георгиев, Светозар Авра-
мов и Банко П. Банков пред-
ставиха Елена Алекова като 
авторка, търсеща смисъла 
извън конкретното време и 

Лирическа вечер 
на Елена Алекова

нообразна тематика: коментари на ак-
туални събития, теми от българската 
история и националната ни съдба, за 
тракийската кауза, за Родопа планина. 
Голяма част са с етнографска насоче-
ност или разкриват народопсихологи-
ята на българина. Тодор Коруев про-
чете откъси от книгата, изслушани с 

голямо внимание и интерес. 
Елена Огнянова, изтъкната фол-

клористка се спря повече на творчест-
вото на Тодор Коруев, посветено на 
животоописанието на родопчаните: 
на народопсихологията и историята 
им, на тяхната богата душевност, сво-
бодолюбие и неспокоен дух, на тра-
дициите и обичаите с народни песни 
и хороводни веселия. „Всичко това 
той е съумял да поеме от душа и сър-
це, да го опише, да го представи и до-
веде до читателите в забележителната 
си книга „Овньо льо, вакал каматан...“ 

– подчерта проф.Огнянова.
Генерал Тодор Бояджиев, 

зам.-председател на СТДБ зая-
ви: „Книгата не само се чете, с 
нея се съпреживява“.  И  пожела 
на автора да събере в книга пуб-
ликациите си в вестник „Тракия. 

Проф. Вълко Гергелчев пре-
поръча да се съберат и публи-
куват спомени за стари тракий-
ски родове, за да се съхрани 
тяхната родова историческа 
памет. На чаша вино присъст-
ващите поздравиха автора и му 
пожелаха здраве и нови книги.

Продължение от 1-а стр.

Мария Петкова, 
родена в Райково 
(майката на Ламби 
е сестра на нейния 
дядо Петър Чапкъ-
нов, борец за тракий-
ската кауза, загинал 
в Балканската война) 
представи  писмен 
материал от почина-
лия неотдавна жур-
налист Филип Фили-
пов, който разказва 
за активното участие 

на Ламби Данаилов 
в учредяването на 
БОНСС, в антифа-
шистката съпротива. 
Според него по време 
на престоя си в Бан-
ско Данаилов е имал 
контакти с Никола 
Вапцаров. Мария Пе-
ткова предаде спомен 
на майка ú, че при ин-
квизициите на поли-
цията в Стара Загора 
след априлските съ-
бития през 1925 г. 

Ламби бил докаран 

в такова състояние 
в Райково, че тряб-
вало израненото му 
тяло да бъде увивано 
в овчи кожи, за да се 
възстанови. Данаил 
Данаилов съобщи, 
че още през 1989 г. е 
създадено родослов-
но дърво на Данаило-
вския род и показа 
телефонен указател 
на рода. Свои мисли 
споделиха също така 
проф. Иван Филчев, 
Васил Ташев и други.

място с новаторски дух и 
силен емоционален заряд, 
който с изящно поетиче-
ско майсторство успява да 
превърне прозата от нашия 
делник във вълнуваща по-
езия. Актрисата Славка 
Калчева рецитира стихове 
от новата книга, а младият 
пианист Александър Васев 
допълни настроението с 
Шуман и Шопен.

В предговора на книга-
та Снежана Пейчева пише: 
„Това е дръзка, новаторска-
хубава книга със силен емо-
ционален заряд и неочаква-
на постановка на известни 
въпроси. Тя трябва да се 
прочете. Съприкосновение-
то с такъв текст превръща 
акта на четенето в събитие, 
което всеки сам трябва да 
преживее с усещането, че 
е влязъл в чужда лаборато-
рия, а е направил там собст-
вени открития“.

26 руски разузнавачи и 
една българска нелегал-
ка. В тях, както сам каза, 
не пише за това, какво 
той е правил в разузнава-
нето, а за професията на 

разузнавача. За „Тайните 
операции...“ заяви: „За-
ставам зад всичко, което 
съм написал, знам, че ис-
торията ще го потвърди!“

В предишните броеве 
на в.„Тракия“ разказахме 
повече за трите опера-
ции, описани в книгата, 
и интересът към книгата 
на срещата в студио „Тра-
кия“ бе много голям. При-
състващите питаха както 
за тези операции, така и 
за личните му срещи с 
Ким Филби, за отноше-
нието му към разкриване 
на досиетата на чуждес-
транните граждани, към 
събитията в Украйна и 
много други. И получиха 
отговори от интересен и 
ерудиран събеседник.

 Новите руски издания на ген. Тодор Бояджиев

 Авторът раздава автографи

 Изтъкнатата фолклористка 
Елена Огнянова представя 
книгите на Тодор Коруев

Председателят на Съюза на тракийските дружества в 
България Красимир Премянов се срещна с Арсен Схоян – 
извънреден и пълномощен посланик на Република Арме-
ния у нас, по негова покана. По време на срещата бяха 
обсъдени възможностите за по-нататъшното развитие 
на ползотворното сътрудничество между организациите 
и институциите на Република Армения и СТДБ. Събесе-
дниците констатираха, че между съдбата на тракийци и 
на арменци има сходни моменти, свързани с геноцида, 
извършен над тях. На тази основа, наред с темите за 
културно сътрудничество, се очертават пътища за взаи-
модействие и в исторически план, чиито проекции имат 
своето продължение в настоящето.

ОБЩ ИНТЕРЕС 
ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО 

С АРМЕНИЯ

СВЕТЛО ИМЕ В ПАНТЕОНА...

 Внучката на Ламби Дана-
илов Росица Обрешкова 
и правнучката Стефана
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КИРИЛ МОМЧИЛОВ

За родения в дебрите 
на Странджа планина Ди-
митър Богов (1945-2010) и 
сега твърдя, че където и да 
живя носеше непрекъснато 
в сърцето и душата родното 
си село Вършило и родния 
Странджански край. А с твор-
чеството си обезсмърти хора-
та населявали през вековете 
изконната българска земя.

С дебютната си книга 
„Панаирът“ (1981) Дими-
тър Богов направи заявка 
за ново име в картата на 
литературната география 
на българската литература. 
Много години работи като 
журналист – в местния и 
централен печат: редактор 
във вестниците „Земеделско 
знаме“ и „Земя“, в списание 
„Родолюбие“; беше главен 
редактор на „Сла-
вянски вестник“ 
(1992-1996), в Бъл-
гарската национал-
на телевизия. Беше 
журналист, но не се 
плъзна по шаблони-
те на официалната 
публицистика в про-
зата. Още в очерци-
те и пътеписите за 
Странджа и хората 
от планината пока-
за умение да отдели 
характерното, да съз-
даде атмосфера, да 
открои черти на об-
рази-хитреци и прис-
мехулници. Такива 
„герои“ откриваме и в 
разказите ведно с буд-
ните и отговорни пред 
рода и родния край.

В сборника „Име-
на на подвига“ (1987) 
събра очерците си за осем 
осъдени на смърт от фа-
шистката власт, но останали 
по чудо живи: Йордан Кат-
ранджиев, Цола Драгойче-
ва, Иван Аладжов, Дамян 
Бърняков, Янко Серкеджи-
ев, Лука Вакарелов, Петър 
Грибнев и Елена Аргирова. 
С всеки един от тях Митко 
се бе срещал и дълго разго-
варял, за да открои неповто-
рими постъпки и случки от 
бурния им живот на рево-
люционери.

Три години по-късно, в 
романа „Да хванеш невес-
тулка“ (1990) главен герой 
е странджанецът Марин 
Скодров - районен инспек-
тор, който според автора, 
отдавна бил прозрял ис-
тината, че „животът му е 
предопределил професия, 
в която всичко го засяга“. 
И ни го представя като чо-
век, когото нищо не може 
да учуди: тихата идилия в 

ЗНАЙ СВОЯ РОД И 
РОДНОТО МЯСТО 

Навършиха се 70 години 
от рождението на  

писателя Димитър Богов

селата (когато се е родил) 
отдавна е свършила, опера-
тивната обстановка в райо-
на за който отговаря -  Въ-
жените камъни, Зеленика и 
Върхан, от ден на ден става 
все по-напрегната – дръзки 
апаши-крадци, добродуш-
ни и наивни старци... един 
след друг не дават мира на 
инспектора ни денем, ни 
нощем. Читателят следи с 
интерес повествованието от 
първата до последната стра-
ница на романа.   

И „лебедовата песен“, 
както казват за последна-

та книга на писателите, 
„Нека само още слънцето 
да свети“ (2008) Димитър 
Богов посвети на своя род, 
на родното място. Няма да 
скрия насладата, която из-
питах по време на лекото и 
приятно четене. Какво изра-
зително и непохабено сло-
во! Каква свежа образност 
на езика и стила! Не иде 
ли всичко от дълбините на 
душата на странджанеца? 
„Странджанските песни са 
ме дарили с най-щедрите 
си дарове, – изповядва се 
писателят – дали са ми част 
от мъдростта, насладата да 
общувам с голямото народ-
но богатство... Думите на 
песните са скелетът, върху 
който се разполага сложната 
и нервна тъкан на музиката. 
Този скелет е здрав, докато 
е здрава народната памет, да 
го носи и да му вдъхва жи-
вот. Здрав е, докато го оби-
чат и разбират. Мисля си все 

по-често, че трябва изцяло 
да се съхранят тези песни и 
свирни, да се запазят за по-
томството.“

Думи на писателя Ни-
кола Инджов за Димитър 
Богов: „Той беше дошъл 
в София в търсене на кни-
жовния център на страна-
та, нахлу победоносно от   
селото, еднакво приближе-
но до морето и планината 
– и еднакво отдалечено от 
тях в бита, в поминъка, в 
родова памет, в  неповто-

рима топонимия. 
Още с първата 
си книга – „Па-
наирът“ – Дими-
тър Богов показа 
къде му е място-
то в литератур-
ното поколение 
между Янко 
Станоев, Васил 
Кинов, Виктор 
Пасков, Андрей 
Дженев,  Боян 
Биолчев, Христо 
Калчев... Място 
достойно, за-
воювано с та-
лантлива книга, 
написана в духа 
на неувяхваща-
та традиция на 
Вазов и Йовков.  
Впрочем, с тази 
първа книга 
той бе приет 
за член на Съ-

юза на българските писа-
тели, което се случ-
ваше твърде рядко, 
след като Уставът  
на организацията  
изискваше поне две 
книги за право на 
кандидатстване. 

Бих искал да под-
чертая една осо-
беност на конта-
ктите на Димитър 
Богов с българи от 
чужбина, за които 
издавахме заедно 
списание «Родолю-
бие». Спомням си, че 
Димитър се сдружи 
със знаменития опе-
рен тенор  Димитър 
Узунов от Австрия, 
със скулптора Ата-
нас Качамаков от 
САЩ, с бизнесмена 
Джакомо Франко от 
Бразилия. В него те 
откриваха личност 
от друго качест-

во – вглъбен в историята,  
изграден върху моралните 
устои на странджанския 
българин, съхранил в пов-
седневното и художестве-
ното слово говора на един 
етнически кръстопът. По 
време на изключителния съ-
бор, посветен на осемдесе-
тата годишнина на  Илин-
денско-Преображенското 
въстание, стотици наши 
сънародници от целия свят 
намираха в лицето на Ди-
митър Богов сладкодумен 
водач по следите на великия 
бунт, отрасъл с трагич-
ната героика на Петрова 
нива, с образите на въста-
ниците от „смъртните 
дружини“, с реалността 
и легендата около „сърма-
шитската афера“...

Митко тръгна от Стран-
джа да превзема столицата, 
ала злощастна съдба – не-

излечима болест, го върна 
отново в най-меката българ-
ска планина. Напуснал село 
Вършило на тринадесет го-
дини, писателят се засели 
там повторно, защото, както 
сам се изповядва, “от родно-
то място по-полезно лекар-
ство за здравето няма“. В 
бургаската болница доктор 
Баклаваджан го уговарял: 
„Нужна ти е операция на 
белия дроб.“, а той: „Няма 
да се събудя от операцията. 
Като от концентрационен 
лагер съм“. – „С такова за-
боляване, без операция от 
милион  жив остава само 
един“. „Аз ще съм този 
един“, казал през октомври 
2002 г. на доктора и тръгнал 
към Вършило, в Кърхарман, 
в старата бащина къща... 

„Във Вършило нямаше 
помен, ни звук от това, кое-
то бях оставил преди чети-
ридесет и четири години. 

– споделя прия-
телят ми кое го е 
подтикнало да се 
захване с писа-
нето на книгата 
в продължение 
на цели пет годи-
ни. А тя, какво е 
„Нека само още 
слънцето да све-
ти“? –  ще попита 
читателят: Исто-
рия на селото? 
Семейна хрони-
ка? Етнографско 
проучване? И 
едното, и вто-
рото, и третото! 
Чел съм „Ис-
тория на село 
Факия“ от Сто-
ян Парашкевов 
и  „История на 
село Срем, Ел-
ховска околия“ 
от Димитър 
Йонков – писа-

ни през тридесетте години, 
чел съм още десетки селищ-
ни монографии, но като кни-
гата на Димитър Богов друга 
не съм срещнал. Разказът му 
за хора, случки и събития 
от Вършило (Кърхарман до 
1934 г., Харман до 1951 г.) 
е непринуден, тонът на по-
вествованието – искрен. Той 
е откровен за най-близките 
от рода си, за роднини, прия-
тели и неприятели. Доверил 
се е на хрониста от селото 
Иван Нанев, на ветераните 
Георги Железаров и Стоян 
Илиев, на стари и млади, за 
да създаде правдив разказ и 
за обществено-политическа-
та действителност през вто-
рата половина на отминалия 
ХХ в. Книгата е ценен доку-
мент не само за Вършило, 
село с над шестотингодиш-
на история, но и за цялото 
странджанско население. 
И още нещо много важно: 
върху белия лист писателят 
е възкресил десетки хубави 
и редки думи от странджан-
ския говор. Четеш и се ди-
виш на звучните и образни 
народни слова, научаваш ни-
кому неизвестни приказки и 
песни. От поетичния речник 
на фолклора и от разговор-
ната народна реч в края на 
книгата на 11 страници Ди-
митър Богов ни дава “„осо-
бени думи и изрази в говора 
на Кърхарман“, по-точно е 
да кажем – „Кратък българ-
ско-български речник“.

Димитър Богов знаеше, 
че Родината започва от род-
ното място, което силно оби-
чаше, той силно обичаше и 
България. В края на земния 
си живот „вървя приведен, 
класовете от духовната му 
нива не натежаха от обил-
ния плод на зърното“, както 
мечтаеше, но зърното, което 
отгледа няма да се похаби 
– книгите му ще останат в 
храма на знанието, името му 
в светлия списък на тракий-
ските книжовници!.

Н а р о д о у к а 
(Афоризми на  

Димитър Богов,  
извадени от книгите му)

Никой досега не е съден за 
кражба на чужда мечта!
Не прави другиму това, кое-
то не искаш другите да ти 
направят.
Не от вчера във всяка капка 
измама се съхранява све-
товната памет на чове-
чеството.
Най-грешното на този 
свят е да разведеш влюбени.
Козата е най-веселото жи-
вотно. Биеш го – и се смее, 
и се храни красиво.
На злата коза й горчи мля-
кото, защото яде маждрак 
и пасе дива мента.
Ат ако умре, от зоб да умре.
Ако вземеш жена, вземи я 
млада. Ако сечеш дърво, 
нека да е сурово, та да из-
съхне в ръцете ти.
Пчелата не бяга от меда, 
защо той да бяга от мене?
Завряният зет и с уста пил-
ци да лови – все тая.
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МИЛКО БОЯДЖИЕВ 
СДРУЖЕНИЕ „ХЕЛЗИНКСКИ 
НАБЛЮДАТЕЛ – БЪЛГАРИЯ”

Публикуваното през м. де-
кември 2014 г. фактологиче-
ско изследване „Отношенията 
между България и Турция в 
ООН и ОССЕ в периода 1984 
– 1989г.“  е повод за сериозни 
размисли и трезви оценки, ос-
новани на международни прав-
ни стандарти и договоренос-
тите между двете страни. При 
това авторът - посланик Иван 
Гарвалов, е свидетел и непо-
средствен участник в изслед-
ваните събития. В резултат на 
дългогодишна активна дейност 
и значимите изяви на автора в 
Организацията на обединените 
нации и на форуми на Органи-
зацията за сигурност и сътруд-
ничество в Европа (ОССЕ), 
изследването впечатлява с 
обективност и коректност при 
излагане на фактите, тяхна-
та валидност и актуалност на 
фона на създаваните проблеми. 

Един от ултимативно нала-
ганите от турска страна въпро-
си на срещите на делегациите 
на двете страни бе настоява-
нето за признаване на статут 
и колективни права на турско 
малцинство в България. След-
ва да се отбележи, че още от 
учредяването на ООН (1945г.) 
и приемането от Общото съ-
брание на Всеобщата декла-
рация за правата на човека 
(1948г), претенциите за нор-
мативно уреждане в отделните 
национални държави на  мал-
цинствен статут за определени 
групи от населението по общ-
ностно разделящи признаци 
като раса, народност, език  и 
религия бяха превърнати в зна-
чим стратегически проблем на 
международните отношения. 
На такава основа, приемайки 
по презумпция съществуване-
то на разичия между човеш-
ките индивиди, едни държави 
провеждат политика за юри-
дическо утвърждаване и при-
знаване права на откъснатите 
и живеещите в политическите 
граници на друга държава свои 
сънародници.  Други държави 
се стремят да наложат при-
знаване малцинствен статут за 
определени групи,  като ефика-
сен инструмент за нарушаване 
суверенитета, териториалната 
цялост и разбиване национал-
ното единство, използвайки 
го за намеса във вътрешните 
работи на съседни страни и 
най-вече като основание за 
териториални претенции. При 
невъзможността за постигане 
на приемливо за всички стано-
вище по тези  взаимно изключ-
ващи се стремежи, Съветът 
на Европа прие на 9. Х.1993 
г. на съвещание на  ОССЕ във 
Виена  прагматичен подход  с 
решението за изработване на 
Рамкова конвенция за защи-
та на лицата, принадлежащи 
към  национални малцинства, 
с оглед трансформиране по-
стигнатите в тази насока от 

ЧУЖДИ ПОЛИТИЦИ ПРАВЯТ 
ОТ ПРАВДАТА КУРБАН     

ЗА РА Д И СТРАТЕГИЧЕСКИТЕ СИ СТРЕ МЕЖИ

държавите политически ре-
шения в правни задължения. 
При това не са допуснати ни-
какви заместващи понятието 
„национално малцинство“ 
определения, като етнически, 
религиозни или други „мал-
цинства“, общности, групи  и 
т.п. В основата на приетата 
нас ъщото съвещание Виенска 
декларация е залегнало изис-
кване за признаване статут на 
национално малцинство само 
при наличието на две прин-
ципни положения. Едното се 
отнася до обстоятелството, че 
то е образувано вследствие на 
историческите превратности 
т.е. насилствено присъединява-
не на чужди територии ведно 
с тяхното коренно население 
към друга държава. Второто 
е, че признаването на нали-
чие на статут на национално 
малцинство е изключителен 
прерогатив на национален 
суверенитет. В тази връзка е 
постановено разпоредбите на 
РКЗНМ да бъдат претворени 
като част от вътрешното пра-
во посредством националното 
законодателство на ратифи-
циралите я държави. Някои 
държави се присъединиха към 
Рамковата  конвенция в знак 
на принципна подкрепа и/или 
за защита на сънародниците си 
в чужбина (България).  Други 
посочиха поименно общност-
ните групи и основанията си 
за предоставяне статут на на-
ционално малцинство в свои-
те граници. Трети - отказаха  
категорично да я ратифицират 
като декларираха, че не при-
знават наличие на малцинства 
на своята територия (Турция). 

Известно е, че след Осво-
бождението от турско робство 
(1878 г.) от България на пет 
пъти са откъсвани исконни 
български земи заедно с корен-
ното им население и присъе-
динени към чужди държави. 
Известно е също, че на Бал-
каните османо-турска колони-
зация е била невъзможна по 
демографски причини, а т.нар.
„етнически турци“, помаци, 
читаци и лица с туркоезични 
прякори са българи по народ-
ност, потомци на насилствено 
ислямизирани и потурчени 
през вековете наши сънародни-
ци. Бидейки български гражда-
ни те следва да бъда третирани 
като българи по националност 
и тогава никоя друга държа-
ва – включително Турция, не 
може да говори от тяхно име. 
Освен ако умишлено иска да 
се меси във вътрешните работи 
на България. Ето защо, както е 
посочено в изследването, при 
подписването през 1989г.  на 
Рамковата конвенция, българ-
ската делегация е направила 
официално изричната уговор-
ка, че „В България никога не е 
имало и няма турско национал-
но малцинство.“! А със закона 
за  ратификация на РКЗНМ (26.
ІІ.2005г.) Народното събрание 
прие Придружаваща деклара-
ция, в която се подчертава об-

стоятелството, че: „Ратифика-
цията в никакъв случай не дава 
право на дейност, нарушаваща 
териториалната цялост и суве-
ренитета на единната българ-
ска държава, нейната вътрешна 
и международна сигурност“ 
и се изтъква (сгл.чл.21) важ-
ността на основните принци-
пи на международното право. 
Крайно уместно в случая е да 
се уважават препоръките на 
Парламентарната асамблея на 
Съвета на Европа  №1492/2001 
и №1623/2003, в които ратифи-
цирането на РКЗНМ се опреде-
ля като абсолютно необходима 
предпоставка  за равнопоста-
вено сътрудничество в общ-
ността на европейските нации! 

Българските представители 
в структурите и форумите на 
ООН и ОССЕ последователно 
и коректно са проявявали стре-
меж за взаимно разбирателство 
при отстояване интересите на 
страната и стриктното съблю-
даване изискванията на меж-
дународното конвенционално 
и обичайно право. Това е от 
особена важност при предна-
мерено създаваните конфлик-
тни  ситуации, породени от 
агресивното и некоректно 
поведение на турската страна 
и нейните натовски съюзни-
ци във форумите на тези две 
организации през периода на 
Студената война  – от времето 
на терористичните актове на 
30.08.1984 г. в Пловдив, Сли-
вен и след това, провокирали 
твърди ответни мерки на вла-
стите – включително смяната 
на имената на българските мю-
сюлмани (т.н.“възродителен 
процес“ 24.ХІІ.1984 г., май 
1985 г.) и предизвиканото от 
турската държава масово из-
селване през 1989 г. През този 
период в нито един документ 

на ООН не е залегнало критич-
но отношение към България по 
изложените във фактологиче-
ското изследване въпроси.

Особена значимост при съ-
ществуващите по това време 
и впоследствие обстоятелства 
има фактът, че вследствие об-
вързаността на нашата държа-
ва с разпоредбите на РКЗНМ, 
България се намира в неравно-
поставено т.е. дискриминира-
но, положение в отношенията 
си с другите държави – членки, 
които не са я ратифицирали. 
Това означава, както е споме-
нато във фактологическото 
изследване, че българската 
страна може винаги да бъде 
подлагана на несправедливи 

критики и поставяна в крайно 
неизгодно положение, особено 
по време на периодичните раз-
исквания в органите на ООН и 
ОССЕ, Същевременно страни, 
като Турция например, са не-
досегаеми за своето агресив-
ното и арогантно отношение 
по въпросите за правата  на ис-
лямизирани и потурчени бъл-
гарски граждани, каквото чес-
то е проявявано на множество 
форуми, конференции и срещи. 
Такъв фрапантен пример е из-
разеното на Конференцията 
по човешките измерения на 
ОССЕ (Париж май-юни 1989 
г.) искане България „да спре ге-
ноцида на турците (!), да им се 
възстановят не само индивиду-
алните, но и недопустимите от 
международното право колек-
тивни общностни права. Също 
така, те да бъдат признати офи-
циално за „национално мал-
цинство“, да се признае езикът, 
той да се изучава в училищата 
и на него да се преподава. Най-
остро е осъждана политиката 
за смяна на имената на бълга-
рите мохамедани и след това 

на българските мюсюлмани, 
каквато политика по закон е 
провеждана в самата Турция.

При последователно отсто-
яваните мотиви, отговарящи 
изцяло на международните 
правни стандарти, българ-
ската страна бе оставена без 
подкрепата на съюзниците си 
сама, за разлика от активната 
поддръжка на натовския блок 
и дори по противоречащите 
на общоприетите норми нес-
тихващи турски аспирации. 
Сега това обстоятелство гузно 
се обяснява с провежданата от 
Михаил Горбачов  политика за 
разпадане на Съветския съюз и 
на всички еропейски социали-
тически държави. Като важни 
аргументи в защита на българ-
ската теза могат да се посочат 
множество факти.     

В декларация на прави-
телството на Турция на 95-та 
сесия на Комитета на минист-
рите  на Съвета на Европа (10.
ХІ.1994г.) се изтъква, че „по 
исторически и културни при-
чини, терминът „малцинство“ 
не се използва в Турция, освен 
за означаване на немюсюлман-
ските общности. Останалото 
население представлява мно-
зинство без разлика от етни-
ческо, езиково или религиозно 
естество.“

В текст „А“ на Протокола, 
съставляващ неразделна част 
от Договора за приятелство 
между Българи и Турция от 
18.Х.1925 г., чието съблюдава-
не е потвърдено в договор от 
1992 г., обаче се казва: „Двете 
правителства се задължават 
помежду си да осигурят ....на 
българското малцинство в Тур-
ция... от разпорежданията, уго-
ворени в Лозанския договор.“ 

Според чл. 42(9) на турския 
Наказателен кодекс „никакъв 
език, освен турският, не може 
да се преподава на турски 
граждани в учебните заведе-
ния“.

Чл. 66 (1) от същия кодекс 
постановява, че всеки, който 
е свързан чрез гражданство с 
турската държава е турчин“ 
(по народност). Така, по дейст-
ващия и понастоящем законов  
ред, на насилствена асимила-
ция са подложени всички лица 
с различен на турския етниче-
ски произход – кюрди, сирий-
ци, българи.

Чл. 142, §3 на кодекса пред-
вижда до 3 години затвор за 
извършване на пропаганда, 
която има за цел отслабване 
на националните чувства. За 
всяка дейност, която може да 
бъде изтълкувана за насочена 
към  национален сепаратизъм, 
е предвидено смъртно наказа-
ние.

Законът за политическите 
партии от 1983 г. отразява раз-
поредбите на чл.чл. 52, 53 и 
54 от Конституцията на Репу-
блика Турция по начин, който 
забранява политическите пар-
тии да твърдят, че в Републи-
ка Турция има малцинства по 
национален, расов или езиков 

признак. Също така да си по-
ставят за цел да накърняват 
националното единство чрез 
формиране и развитие на езици 
и култури, различни от турския 
език и култура. 

Впечатлява изискването на 
Закона за фамилните имена 
(2.01.1935 г.), съпровождан с 
Регламент за фамилните име-
на № 1720 и Инструкции за 
фамилните имена, с които се 
налагат ограничения при изби-
ране на фамилно име. Според  
закона те не могат да отразяват 
връзка с номадско племе, не 
могат да са присъщи на чуж-
да раса, на чужд народ и т.н. 
Имената задължително трябва 
да са на турски език. Приели-
те по разни причини  турско 
гражданство лица са задълже-
ни да приемат нови турски фа-
милни имена! Личните имена 
в Република Турция се опре-
делят според  Закона за граж-
данските въпроси № 1587 и от 
Ръководството, задълженията 
и дейността по гражданските 
услуги, чл16 (4) на който гла-
си: „Не могат да се поставят 
имена, които не отговарят на 
националната култура, на мо-
ралните норми, на обичаите и 
традиции, които притесняват 
обществото.“

Посочените примери доказ-
ват незачитането на всякакви 
правни и морални норми през 
периода 1984 – 1989 г., а и след 
това от турските държавници 
и  техните съюзници спрямо  
България. И особено по отно-
шение взетите от властите у 
нас мерки срещу постоянните 
провокации и терористичните 
акции на чуждата агентура – 
включително със смяната на 
небългарските имена по време 
на т.н. “възродителен процес“.  
Не бива да се пренебрегва и 
традиционно изразяваната в 
синтез със исляма пантюркска 
политика на т.нар „стратегиче-
ска дълбочина.“ за възстано-
вяване на ролята на  турската 
държава на териториите на 
бившата Османска имприя и 
на първо място в България. В 
този смисъл сегашният прези-
дент на Турция Ердоган заяви 
на 8.ХІІ.2012 г. в някога насе-
ления от българи източнотра-
кийския град Кешан: „Когато 
говорим за Тракия в границите 
на Турция, това означава както 
Одрин, Такирдаг, Къркларели 
и разбира се Истамбул, така и 
Комотини, Солун, а също Кър-
жали и Делиормана в Булга-
ристан, дори земите до Скопие 
и Босна“. Защо в град Кешан 
ли? Отговорът се намира в До-
клада на Карнегиевата комисия 
(1914 г.) стр.130: „...когато тур-
ската армия среща българи, съ-
битията бледнеят в сравнение с 
това, което се е случило в Бул-
гаркьой, отстоящо на няколко 
километра от Кешан.“ А тази 
провокация не бива нито да се 
пренебрегва нито забравя!

Остава енигма как нашите 
управници на прехода отгова-
рят според присъщата си при-
рода на хамлетовската дилема: 
дали е по-благородно да се 
спотайват и примиряват с кам-
шиците и стрелите на побесня-
лата съдба или с достойнство и 
твърдост да ú се противопос-
тавят. 
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АНЕТА ГЕОРГИЕВА

С весела детска глъч още в 
ранна утрин се изпълни салона 
на тракийското дружество и на-
родно читалище „Тракия – 2008“ 
в Хасково. Поводът за  детския 
„щурм“ бе Лазаровден. А деца-
та щяха да видят през своите 
очи празника по нестандартен 
начин. 

За целта те заедно със своя-
та учителка по рисуване Пенка 
Христова – потомка на тракий-
ски българи, решиха да отразят 
празника чрез рисунки на запа-
зените тракийски носии, които 

се съхраняват в дружеството. 
Нестандартното в тази детска 
изява бе това,че те „облякоха“ 
в тези дрехи своите въобража-
еми лазарки. По този начин те 
с детското си чувство към  из-
куството – рисуването, показа-
ха, че обичаите и традициите 
могат да се запазват по всяка-
къв начин, стига да искаш да 
се учиш от тях и да уважаваш 
своята история и народност.
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ЕЛЕНА КАДИРЕВА

Поводът да си спомним за 
видната петковка Мария Петро-
ва Вергилова (1926–2015) е фа-
ктът, че тя не е вече между нас. 
Но истинската причина за тези 
слова е, че тя беше забележител-
на жена и изтъкната, утвърдена 
професионалистка в една тол-
кова мъжка област на науката, 
каквато е геологията.

Крехка физически, деликатна 
като човек, тя се формира като 
силна, можеща, духовно богата 
и търсеща личност. Неслучайно 
избира професията на геолога, 
защото Родопите са един от ос-
новните минни басейни на Бъл-

гария (първите геоложки проуч-
вания датират от 30-те години 
на ХХ век) и това я вдъхновява. 
Завършва Минно-геоложкия ин-
ститут в София и изгражда впе-
чатляваща кариера на професор 
и университетски преподавател. 
Тя е първата жена професор в 
Смолянския край. Специализи-
ра палеонтология във Франция и 
е авторка на монографии и сту-
дии с значителен научен принос.

Съществена част от нейния 
активен живот неизменно е род-
ният край. Привързаността си 
към Петково тя предава на съ-
пруга си, уважаемия профхесор 
Васил Вергилов, и на трите си 

деца. Дълги години те прекарват 
там и не само се наслаждават 
на прекрасната природа, но и 
общуват сърдечно и непосред-
ствено както с местните жители, 
така и с останалите летовници.

Тази любов към родния край 
Мария Вергилова пренася в Со-
фия и съвсем естествено през 
1994 г. е избрана за председател 
на Петковското земляческо дру-
жество „Христо Попконстанти-
нов“ в София.  Приема мисио-
нерската  дейност, започната от 
Петър Родопски, изтъкнат об-
щественик и земеделски деец, 
народен представител. Като 
председателка на дружеството 

до 2003 г. тя разшири  и обогати 
дейността му, като внесе и осъ-
ществи нови идеи.        

Като учен, общественик и 
в личния си живот на съпруга, 
майка и баба, Мария Вергилска 
е пример за достойно и  пълно-
ценно  извървян  житейски път. 
Тя се наражда сред най-уважа-
ваните и авторитетни родопча-
ни, допринесли с живота, чове-
щината и професионализма си 
за развитието на този магичен 
български край.

Елена Кадирева е предсе-
дателка на Петковското зе-
мляческо дружество „Христо 
Попконстантинов" в София. 

ЛАЗАРОВДЕН И ЦВЕТНИЦА 
ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА ДЕЦАТА

Обучение за 
лидерство и 
модерация 

И ние сме грешни…
От сърце се извиняваме на кмета на Сливен  инж. 

Кольо Милев, че по погрешка сме посегнали на име-
то му в предишния брой. Дано той ни прости. А ако 
се придържаме към истината, председател на тра-
кийското дружество „Войвода Руси Славов“ в Плов-
див е ген. Нонка Матова, а не друг.

ВАЛЕНТИНА АНГЕЛОВА

Обучение за развитие на ли-
дерски умения се проведе в Бур-
гас. Над 20 младежа бяха обуче-
ни от специалисти как успешно 
да представят себе си пред хора, 
как да се адаптират в различни 
типове среда и как самите те да 
бъдат модератори. Обученето е 
част от програмата на тракий-
ското дружество „Екзарх Ан-
тим I“ за развиване капацитета 
на най-младите попълнения в 
редиците му и предоставяне на 
възможност за професионално 
израстване, независимо от сфе-

рата на работа. „Светът, в кой-
то живеем е динамичен – каза 
по този повод Тодор Ангелов, 
председател на дружеството – а 
ние искаме нашите младежи да 
са успешни в него, да се разви-
ват в България, а не да търсят 
реализация в чужбина. Затова 
и този тип обучения ще продъл-
жат, като се надяваме числото 
на обучените да нараства все 
повече.“ Най-голям интерес 
предизвикаха ролевите игри, 
които изискват пряко участие 
на младежите, както и използ-
ваният „брейнсторминг“ или 
т.нар. „мозъчна атака“, целящи 
активизиране на креативността 
и бързата реакция. Обучението 
води специалист от дружение 
„Фар“, работещо в сферата на 
неформалното образование.

„Научих много интересни 
неща. – сподели един от учас-
тниците – Как да разпознавам 
различните типове хора в една 
група, как да насочвам диску-
сиите към целта, която искам 
да постигна. Запознах се с нови 
хора и с радост пак ще участвам 
в подобно нещо.“

Елена Алекова Христова – София ..............3.ІV.1963 г.

Доц. д-р Атанас Щерев – София.................3.ІV.1945 г.

Петър Атанасов Янков – Перник ...............6.ІV.1962 г.

Васил Александров Михайлов – София ....6.ІV.1938 г.

Кирил Илиев Киряков – Сливен ..............18.ІV.1953 г. 

Иван Маринов – Старо село, Сливенско ... 18.ІV.1943 г.

Централното ръководство на Съюза на тракийските 
дружества в България и редакцията на вестник  
„Тракия“ поздравяват рождениците на Съюза:

Честито!

Ръководствата на тракийските дружества  
в Сливенска област честитят рождените дни на:
Инж. Кирил Киряков, председател на тракий-

ското дружество „Лазар Маджаров в Сливен – 
роден на 18 април 1950 г.

Иван Маринов, председател на тракийското 
дружество „Георги Кондолов“ в Старо село, Сли-
венска област – роден на 18 април 1943 г.

Пожелава им здраве и все така всеотдайно  
да работят за тракийската кауза!

МАРИЯ ВЕРГИЛОВА - ПЪРВАТА ЖЕНА ПРОФЕСОР В СРЕДНИТЕ РОДОПИ

 Момент от обучението

 Мария Вергилова



смъртта с песен

Брой 7  17 април 2015 г.

НИКОЛА ДАМЯНОВ

Започвам с истината за 
една легенда, че някога в 
планината живял гайдар, 
победил смъртта с песен. 
Песента била „Мила ми е, 
мамо,  драчка ми е Сивковс-
кана, мамо, чоста гора…“

Тази песен била любима 
и за гайдаря Михаил Киря-
ков Журналов (1891-1970), 
нея свирил често на своите 
земляци в окопите на три 
войни. Ето част от записа, 
който направих на героя – 
кавалер на ордена „Кръст за 
храброст“, в дома му в Де-
вин на 16 септември 1969 г.:

„След запаслъка де от-
вори  голямата война (Пър-
вата свeтовна война,бел. 
Н.Д.). Бях в пета рота на 
21-ви полк. Там нали стана-
ха бунтове, през 17-а година 
имаше войнишки бунтове, 
когато отстъпиха Ерове-
те.  21-ви полк беше в голя-
ма тревога. Тогава аз бях 
ранен и лежах в дружинния 
лазерет. През нощта се вди-
га лазаретът, полкът отс-
тъпи. ние, ранените, които 
можехме да вървим, полека-
полека също се изтеглих-
ме… Сутринта разбрах, 
че съм при сърбите. Седях 
през целия ден в шубраците 
– да не ме найдат сърбите 
и да ме утрепят. Три-чети-
ри дена нямах какво да ям, 
много огладнях. Лоши, голи 
места, не мога да се добе-

ра до полка. През деня се 
криех, през нощта пълзях.
На 6-7 ден наближих пози-
циите на нашата 11 рота. 
Оттам с тяхна помощ - в 
щаба на полка. Писарят 
Григор Вълчанов ме бе запи-
сал към дезертьорите и бях 
арестуван. Образува се дело 
и заедно с още троица от 
други части ме осъдиха на 
смърт чрез разстрелване. И 
то пред строя, за назидание 
на другите войници…“

С вързани ръце ни из-
ведоха на блиндажа-арест 
четворица осъдени, осмина 
– конвоиращи. Вързаха ни 
за четири кола, забити пред 
фронта на полка, точно пред 
моята рота. Полковият тръ-
бач  даде сигнал „Внимание“, 
явиха се троица офицери – 
военният съд. Най-старши-
ят прочете присъдата „В 
името на Негово величество 
царя“. И когато да я изпъл-
нят, нали дават последна 
дума, поисках гайдата да 
изкарам за последно една 
песен. И тогава – правете с 
мене, каквото искате…

             
Вярно, че ми донесоха 

гайдата, развързаха ми ръ-
цете. Наплюнчих пискуня и я 
надух, като че ли бях свирил 
преди пет минути. Подка-
рах „Мила ми е, мамо, драч-
ка ми е Сивковскана, мамо, 
чоста гора…“ Свиря и пея, 
свиря и пея… Изсвирвам кол-
кону трябва, след това запя-

вам за „сивковскине малки 
моми…“, за „разплакана 
стара майка…“, за „гроба 
на млад Стоян…“, за „Ван-
гелкина жална песен…“ И 
стана чудо. Още при втория 
отпев строят се разклати 
и войниците завикаха „Ми-
лост!, „Милост !“. Пък 
тия, дето трябваше да ни 
разстрелват, вдигнаха пуш-
ките нах военните съдии…

И сега живея втори жи-
вот  с гайдата, която от-
мени смъртната присъда и 
спаси четири души. Наръ-
чал съм на децата, когато 
ме погребват, да ми изсви-
рят на гайда „Сивковскана 
чоста гора…“

Децата изпълниха ба-
щината поръка. когато бай 
Михал почина, на гроба му 
изсвириха песента „Сивков-
скана чоста гора…“. Не 
един, а десетина от най-лич-
ните родопски гайдари, кои-
то Апостол Кисьов – създа-

телят на оркестър „100 каба 
гайди“, организира и доведе 
на погребението.

         …
Не мога да представя 

пълния текст на песента, 
„отменила“ смъртната при-
съда, защото се състои от 36 
строфи, всяка от по пет сти-
ха. Ще се опитам да изложа 
основното в нейното съдър-
жание. Майка пита смъртно 
болния си син Стоян какво 

му е най-мило. Най ми е 
мила, отговаря той, Сивков-
ската гора, гдето е пасал ста-
дото си и е гледал момите 
как платно белят на реката 
и първото си либе Вангелин-
ка, която стои на бял камък в 
средата на реката и се радва 
на мрените… Стоянова май-
ка кани Вангелинка да дойде 
в дома и Стоян да се прости 
с нея. На раздяла майката 
поръчва  на Вангелинка, ако  
го обича от сърце, да го жали 
три години и половина, до-
като отворят гроба му, та да 
вземе пръстена. девойката 
изпълнила поръката и когато 
разтварят гроба „порстенчек 
самичек рипнал във Ванге-
линкината ръчица“. тогава 
майката на Стоян я придум-
ва да се омъжи и и когато 
дойде да види майка си, да 
отиде и у нея – „кат снаха ще 
те имам…“

От Михаил Киряков зная, 
че и в трите войни, в които 
е участвал – Първа балкан-
ска, Втора балканска и Пър-
ва световна, никога не се е 
разделял с гайдата.  Винаги 
я носил в раницата си, като 
неразделна част  от бойна-
та готовност.  В минути на 
отдих свирил на войниците, 
а понякога – специално на 
господата офицери.  Полко-
вник Владимир Серафимов 
често подканял – „Хайде, 
Киряков, изсвири нещо бо-
дро, не оная жалната…“

„Жалната песен“  нари-
чали песента за Сивковска-
та летна гора, известна още 
като „Вангелинкината“.  Ми-
хаил Киряков свирел, Бечо 
Гоздев от с. Стойките пеел, 
останалите войници отпява-
ли. песента им допада, за-

щото всеки от тях виждал в 
нея отчасти и своята съдба. 
Всички фронтоваци пееха, 
казва Михаил Киряков, „но 
всеки мислеше за тяхната 
гора, за своята си Вангелин-
ка, за неговите си майка и 
баща…“ Търсейки силата 
на въздействието на тази 
родопска балада, допускам,  
че тя идва от голямата доза 
„автобиографичност“, която 
влагат в нея изпълнителите.

По този повод ще съоб-
щя любопитна подробност, 
свързана с песента,  станала 
ми известна от нейния за-
писвач Атанас Райчев-Гьор-
гогов от Чепеларе.

Беше лятото на 1961 г., 
когато редяхме експозици-
ята на отдел „История“ на 
Родопския народен музей  
(Пампоровата къща в Смо-
лян), чийто първи уредник 
беше Райчев. Редяхме тази 
изложба много дни, а вечер 
„обсъждахме“ стореното в 
двора на отсрещната  Чо-
чкова къща – най-хубавата 
квартална къща в Смолян. 
Ат. Райчев – отличен разказ-
вач, певец, гайдар, беше пре-
дал в Института по фолклор 
при БАН събраните от него 
повече от 1500 родопски на-
родни песни. След един те-
жък работен ден, настанени, 
уютно на единствената маса 
под ябълката в двора на Чо-
чковата къща на кана черве-
но вино, Атанас Райчев запя 
тихо, шарейки мелодията с 
речитативи, изпълни някол-
ко строфи от „Мила ми е, 
мамо, драчка ми е Сивков-
скана чоста гора…“. Това 
беше моята първа среща с 
този дълбоко трогващ лири-
ко-епичен родопски шедьо-
вър. Тогава Райчев сподели, 
че е записал песента още 
през 1939 г. от баба си по 
бащина линия – Петра Ат. 
Карагогова. Прибави и това, 
че баба му Петра е „насо-
сала“ (допълнила) песента, 
включвайки в нея биогра-
фични елементи от нейния 
личен живот.

Че това е така, читателят 
сам може да се убеди, като 
прочете пълното съдържа-
ние на песента, публикувана 
в сборника „Народни песни 
от Средните Родопи“ (Со-
фия, БАН, 1973 г.) стр.511-
513 и приложение  № 9 „Лю-
били се, а не се взели“. В 
този сборник са публикува-
ни 1 025 песни, записани от 
Ат. Райчев.  Автор на студи-
ята към сборника, обработ-
ката и коментарът са дело 
на  изтъкнатата българска 
фолклористка ст.н.с. Росица 
Ангелова.

Песента, „отменила“ разстрела  
на четирима, е „Мила ми е, мамо,  

драчка ми е Сивковскана чоста гора…“

Гайдарят, победил

 Михаил Киряков Журналов (седналият) и 
Атанас Стефанов Балтов – и двамата от Чепе-
ларе. Снимката е правена в Пловдив, 1917 г.

 Никола Дамянов

 Бай Михал с гайдата, по-
следната му снимка, направе-
на за спомен, Девин, 1967 г.


