
ТРАКИЙСКИ НАУЧЕН ИНСТИТУТ
ФИЛИАЛ ХАСКОВО

СБОРНИК
ТРАКИЯ

том X

ХАСКОВО
2020 г.



ТРАКИЙСКИ НАУЧЕН ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ ХАСКОВО

СБОРНИК

ТРАКИЯ
Уважаеми читателю,
В твоите ръце се намира десетият брой на Сборни-

ка “Тракия”, издание на Тракийския научен институт – 
филиал Хасково. Филиалът е създаден на 23 февруари 
2001 г. към Регионалния съвет на тракийските друже-
ства в Хасково.

Неговата цел е да изследва и популяризира борбите 
за национално освобождение, материалната и духовна-
та култура на Тракия и на тракийските българи, да въз-
ражда българщината и да поддържа непосредствени 
живи контакти с родните огнища.

Сборникът има за задача също така да показва и 
отстоява историческата истина за правата на насил-
ствено прогонените от родните им огнища българи от 
Западна и Източна Тракия и Мала Азия.

РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ: Димитър Шалапа-
тов – отговорен редактор, академик Стоян Райчевски, 
проф. д-р Пламен Павлов, доц. д-р Георги Граматиков, 
д-р Красимира Узунова, Таня Марева, Кирил Сарджев, 
Златка Михайлова

ISSN 1312-1979



Посвещава се на:
– 160 години от Българския Великден
– 160 години от Българската уния
– 150 години от учредяването 
   на Българската екзархия
– 80 години от Крайовската спогодба
– 180 години от рождението на Екзарх Йосиф

В памет на:
– Александър Паскалев – тракийски българин от Ха-

сково
– Георги Сапунаров – тракийски българин от с. Доган-

хисар, Дедеагачко
– Иван Орманджиев – тракийски българин от Лозен-

град
– Мара Михайлова – тракийска българка от с. Чобан-

кьой, Гюмюрджинско
– Катина Коруева – тракийска българка от с. Райково, 

Ахъчелебийско
– Стою Тодоров – тракийски българин от с. Лъджа-

кьой, Дедеагачко
– Данаил Делипавлов – българин от с. Равногор, Пазар-

джишко
– Митрю Сарджев – тракийски българин от с. Доган-

хисар, Дедеагачко
– Комня Симитчиева – тракийска българка от с. Ени-

кьой, Дедеагачко
– Иван Бонев – македонски българин от Кукуш, Егей-

ска Македония
– Вълчо Пандъров – тракийски българин от с. Доган-

хисар, Дедеагачко



Този сборник се издава 
с финансовата подкрепа 

на Община Хасково



СЪДЪРЖАНИЕ

СТАТИИ И СТУДИИ ...................................................................................7
УЧРЕДЯВАНЕТО НА ЕКЗАРХИЯТА И ПРОГЛАСЯВАНЕТО
НЕЗАВИСИМОСТТА НА БЪЛГАРСКАТА ЦЪРКВА ...............................7

Стоян Райчевски
БЪЛГАРСКАТА УНИЯ И НЕЙНИТЕ ДУХОВНИ ВОДАЧИ .................26

Проф. дин Светлозар Елдъров
80 ГОДИНИ ОТ ВЪЗВРЪЩАНЕТО НА ЮЖНА ДОБРУДЖА ..............46

Стоян Райчевски 
МОМЧИЛ – ВЛАДЕТЕЛЯТ И ЗАЩИТНИКЪТ 
НА РОДОПИТЕ И БЕЛОМОРИЕТО ..........................................................60

Проф. д-р Пламен Павлов
БАЛКАНСКАТА ВОЙНА: КАЛ, „ЕМИШИ“, ГОРОЛОМНО УРА 
СЛЕД ПАДАНЕТО НА ОДРИН ...................................................................77

Проф. дин Камен Гаренов
ОСНОВНИ ЕТНОДЕМОГРАФСКИ ПРОМЕНИ НА БАЛКАНИТЕ 
ПРЕЗ ЕПОХАТА НА ВЕЛИКОТО ПРЕСЕЛЕНИЕ НА НАРОДИТЕ 
(IV–VII В.) .........................................................................................................87

Доц. д-р Николай Кънев
БОРБИТЕ НА БЪЛГАРИТЕ В ИЗТОЧНА ТРАКИЯ 
В НАЧАЛОТО НА 20 ВЕК ...........................................................................104

Проф. д-р Милен Куманов, Десислава Костадинова
ЧОБАНКЬОЙ – СЕЛОТО НА ТРАКИЙСКАТА АМАЗОНКА 
МАРА МИХАЙЛОВА ...................................................................................114

Димитър Шалапатов
СВЕЩЕНИК ИВАН БОНЕВ, СЕЛО ПОКРОВАН, ИВАЙЛОВГРАДСКО, 
И УЧАСТИЕТО ИМ В ПОДГОТОВКАТА НА ИЛИНДЕНСКО-
ПРЕОБРАЖЕНСКОТО ВЪСТАНИЕ ........................................................118

 Доц. д-р Георги Граматиков
ИНТЕРНИРАНИТЕ ТРАКИЙСКИ БЪЛГАРИ ИЗ ОСТРОВИТЕ 
НА БЯЛО МОРЕ И ТЕСАЛИЯ ПРЕЗ 1923-1925 ГОДИНА 
ОТ ГРЪЦКИТЕ ВОЕННИ И АДМИНИСТРАТИВНИ ВЛАСТИ ........136

Калина Черванюк
КАТИНА КОРУЕВА (СТРЕЗОВА) – ПЪРВАТА УЧЕНИЧКА 
ОТ АХЪЧЕЛЕБИЙСКО В ОДРИНСКАТА ГИМНАЗИЯ .....................156

Таня Марева
БЪЛГАРСКОТО УПРАВЛЕНИЕ В БЕЛОМОРИЕТО (1941-1944/ ......170

Д-р Красимира Узунова
ПЪРВИТЕ БИОГРАФИ НА КАПИТАН ПЕТКО ВОЙВОДА ...............182

Златка Петрова
ДА СИ СПОМНИМ С ТЪГА ЗА ЕНИКЬОЙ, ДЕДЕАГАЧКО  .............190

Светла Михайлова
ЧЕРНОМЕН ИЛИ НАЧАЛОТО НА КРАЯ ..............................................194

Антон Атанасов



ПУБЛИЦИСТИКА ..................................................................................202
МАКЕДОНИЯ КАТО УТОПИЯ .................................................................202

Младен Сърбиновски

ДОКОГА ЩЕ ПРЕДАВАМЕ СЕБЕ СИ И БЪЛГАРИЯ? .......................225
Д-р Елена Алекова

ПЪТЕПИСИ ..............................................................................................245
АЛЕКСАНДЪР ПАСКАЛЕВ – ТУРИСТ И ПЪТЕПИСЕЦ ..................245

Д-р Йордан Нанчев

СПОМЕНИ ЗА ТРАКИЯ И ЗА СЪБИТИЯ, СТАНАЛИ ТАМ, 
ОТ ТРАКИЙСКИ БЪЛГАРИ И ТЕХНИТЕ ПОТОМЦИ .................275

ЗАТОЧЕНИЕТО НА ЖИТЕЛИТЕ НА ДОГАНХИСАР 
ОТ ГРЪЦКИТЕ ВЛАСТИ ПРЕЗ 1923 Г.  ..................................................275

Георги Ст. Сапунаров

ПРЕДСКАЗАНИЕТО ....................................................................................285
Кирил Сарджев

НАШАТА ЗЕМЯ... В ДОГАНХИСАР ........................................................290
Величка Георгиева-Пандърова

БЕЛЕЖИТИ ТВОРЦИ - ТРАКИЙСКИ БЪЛГАРИ ...........................300
ТРАКИЕЦ ПО РОЖДЕНИЕ, ТРАКИЕЦ ПО ДУХ .................................300

Златка Михайлова

РЕЦЕНЗИИ ...............................................................................................305
ИСТОРИЯТА Е СИЛНА С ФАКТИТЕ .....................................................305

Д-р Елена Алекова

БЯЛАТА РИЗА НА НЕБЕСНИЯ ГУРБЕТЧИЯ ......................................317
Иван Енчев



7

СТАТИИ И СТУДИИ
УЧРЕДЯВАНЕТО НА ЕКЗАРХИЯТА 

И ПРОГЛАСЯВАНЕТО НЕЗАВИСИМОСТТА 
НА БЪЛГАРСКАТА ЦЪРКВА

Стоян Райчевски

На 27 февруари 1870 г. султанът подписва Ферман на Високата 
порта за автономна българска църква под името Българска екзар-
хия. На 28 февруари 1870 г. Гaвриил ефенди и х. Иванчо ефенди 
са призовани от Великия везир да приемат Фермана за независима 
българска църква. Получили тъй дълго чакания от всички българи 
държавен акт, който създавал независима от Вселенската патриар-
шия народна българска църква и в земите на Османската империя, 
населени в българи (Мизия, Тракия и Македония), те отиват на Ор-
такьой и го връчват на заседаващия Български архиерейски събор.

На 1 март с. г. многочислен народ и целият Архиерейски съ-
бор отиват в българската черква „Св. Стефан”, където след свърш-
ването на службата Иларион Макариополски произнася слово за 
паметното Възкресение на 3 април 1860 г., когато българският на-
род отхвърлил инородното духовенство: „Трети април бе славен 
и знаменит ден, в който се прояви народното желание за народна 
Йерархия. Днес, 1 март 1870 г., е още по-славен и знаменит, защо-
то се изпълни желанието народно. Тогава беше пораждането на 
въпроса, днес – изпълнението. Тогава беше едно просто желание, 
днес то се облича с царски закон. Тогава беше надежда, а днес – 
осъществяване на надеждите. Жътвата на орача, чада, е по-слад-
ка от сеитбата, защото който сее, сее с надежда за жътва, а който 
жъне, той събира плод. Тъй, чада, ние сяхме на 3 април 1860 г., а 
сега на 1 март 1870 г. събираме плода… Не е вече надежда, а дело. 
Имаме вече Църква Българска, самостоятелна, имаме народна Йе-
рархия. Да се възрадваме душевно и възвеселим… Какъв по-голям 
подарък от освобождението ни от чуждото за нас духовенство? Ка-
къв по-голям подарък от да се изравни нашият народ с всичките 
съподанни нам народи в държавата и да ни се подари Църква са-
мостоятелна и Йерархия народна?.”



8

На 13 март 1870 година събрание от 39 от най-видните ца-
риградски българи избрало 10 души миряни за членове на При-
временния съвет, които заедно с петимата владици, съставляващи 
Светия синод, поели управлението на Екзархията и изработването 
на проектоустава. Съветът и Синодът започнали съвместно обсъж-
дане на изготвения от Гавриил Кръстевич проектоустав. Проблем-
ни се оказали въпросите за сменяемост или пожизненост на екзар-
ха и за приходите на архиереите.

Следващата важна стъпка за възстановяването на независима-
та българска черква след издаването на Фермана била свикването 
на Народен събор или Народно събрание, което трябвало да на-
реди и учреди Българската екзархия, да обсъди и приеме устава 
на Екзархията, по който щял да бъде избран и първият български 
екзарх. 

Откриването на първия Народен събор в Цариград, който се 
състоял от петима владици, 8 комисари или членове на бившия 
Привременен съвет, избран от цариградските българи, и от 20 до 
30 народни представители, избрани от епархиите, станало на 23 
февруари 1871 г. с тържествен водосвет и слово от неговия предсе-
дател Иларион Ловчански. В словото си той припомнил основната 
задача на събора – „да устрои възобновената Българска черква.” 
След него думата взел д-р Чомаков, който говорил за историята на 
Българския въпрос от 1860 г. насам. Слово произнесъл и Гавриил 
Кръстевич. Той проследил историята на българската църква и до-
казал законността българите да си възобновят своята черква, като 
изтъкнал и голямата заслуга на цариградските българи. Иларион 
Макариополски припомнил как 35 години по-рано се е родила за 
първи път у цариградските българи мисълта да искат българи за 
архиереи на българските епархии и как след това Българският цър-
ковен въпрос се е облякъл с официалност след изхвърлянето името 
на патриарха от българската църква. Разказал още как с Неофит 
Бозвели работили за постигането на тази цел и как е била учредена 
българската черква в самия Цариград.

По време на заседанията на събора, който продължили месеци 
наред, се водели оживени дебати по редица текстове от членовете 
на проектоустава. Големи дебати възникнали по време на заседа-
нията за т.нар. сменяемост или несменяемост на длъжностите, по 
който въпрос се взело решение едва на последното заседание. Две 
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трети от представителите гласуват за сменяемост на длъжностите. 
Особено трудно било да се стигне до единно становище и по въ-
проса къде да бъде седалището на българския екзарх – в Търново 
– старата българска столица или в Цариград. Едни настоявали ек-
зархът да си стои постоянно, в Търново, където той щял да е далеч 
и защитен от цариградските фанариоти. Срещу това предложение 
обаче, което се доближавало и до някои от гръцките гледища, се 
изказали сериозни възражения. Те виждали в отдалечаването на 
екзархийското седалище от столицата Цариград опасност по този 
начин българският екзарх и Българската екзархия да бъдат поста-
вени в по-нисък ранг от цариградския патриарх и съответно от Ца-
риградската патриаршия.

Установяването на седалището на Българската екзархия в сто-
лицата на Османската империя след дълги обмисляния се приело 
като по-далновидното решение, защото, установено в османската 
столица, то, освен споменатото и други някои предимства, щяло 
по-ефикасно да изпълнява своята роля на духовен център за еди-
нение на всички българи в пределите на Османската империя от 
Мизия, Тракия и Македония. 

На едно от последните заседания на Народния събор Гавриил 
Кръстевич разяснил още един аргумент защо българският екзарх 
трябвало да пребивава в столицата на империята, а не някъде из-
вън нея: „Екзархската титла не е свързана с епископската, та Ек-
зархията ни да става Охридска, Търновска или Пловдивска и пр. и 
да се мести от епархия на епархия. Когато от българските еписко-
пи се одобри и избере от българския народ екзархът, той трябва да 
дойде в столицата и да държи управлението, без да могат с претен-
циите на цариградския патриарх и синодът му да го отблъскват (и 
третират) като екзарх местен.”1 

След месеците работа Народният събор повдигнал силно духа 
на цариградските българи и на целия български народ. Особено 
видимо станало това по време на празника на светите братя Кирил 
и Методий, отбелязван всяка година на 11 май. 

Още предната вечер срещу този голям български празник през 
1871 г. цариградските българи, притежатели на търговски дюкяни 
и на работилници, си подредили работата така, че на другия ден 
сутринта да могат всички да отидат на църква и да отпразнуват 

1 В. „Македония”, год 5, бр. 21, 25 май 1871 г.
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деня на народните просветители св. св. Кирил и Методий. След 
извършването на божествената служба шумното множество изля-
зло по улиците и с песните си известило на Фенер за своя празник. 
Свещениците и първенците, събрани в метоха, изслушали слово 
от учителя Д. Коларов. На даденото след това от българското чи-
талище угощение, каквото то подготвяло всяка година на този ден, 
пръв вдигал наздравица младият председател на цариградското 
читалище Иван Бракалов, втората наздравица изрекъл Петко Р. 
Славейков. Третата чаша за наздравица напил Л. Йовчев, който 
казал, че на този ден от бреговете на Дунав до Архипелага и от 
Черно море до Адриатическо море шест милиона български гласо-
ве отправят към Всевишния на небето своята благодарност за съх-
ранението на българската народност. В лицето на присъстващите 
народни представители той виждал „трите едноутробни сестри на 
Българския народ: България (Мизия), Тракия и Македония да са 
си подали ръка, за да докажат в самата столица пред целия свят 
единството на българския народ и неговото светло бъдеще.”2

Към края на месец май 1871 г. уставът на Екзархията бил вече 
обсъден и подписан от членовете на Народния събор. Този факт 
активирал с нова сила фанариотските противници на фермана и 
гръцките вестници поместили много нападки и критични статии 
по българския църковен въпрос. Сега, обаче, в техните писания, за 
разлика от по-рано, проличавали две тенденции. Едната, макар и 
по-слаба, допускала патриархът да се примири с фактите и да при-
еме на аудиенция българския екзарх или негово пратеничество, 
давайки по този начин да се разбере, че той е глава на църква като 
сръбската и румънската, запазвайки така своя авторитет и поло-
жение на вселенски патриарх. От Атина съветвали Цариградския 
патриарх да приеме българската екзархия, но да действа пред пра-
вителството и да работи за промяната на важния за българите член 
10-ти на Фермана и седалището на Екзарха да не бъдело „нито в 
Цариград, нито в Солун, а в самата България”.

Другата тенденция била старата – непреклонната. Тя съвет-
вала патриарха той да си подаде оставката и да не се избира друг 
патриарх на негово място, за да се видело, „какво щяло да пра-
ви правителството без гръцки патриарх.” Друг гръцки вестник не 
препоръчвал, а направо цитирал казаното от патриарх Григорий VI 

2 В. „Македония”, V, бр. 20, 18 май 1871.
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пред неговия синод, че си давал оставката, защото само мисълта, 
че можело да се случи, щото български екзарх да стъпел в Патри-
аршията на визита, го „хвърляло в ужас, убивало го“. Затова той се 
оттеглял от този престол, „пред който можело да се яви български 
екзарх, за да си изрази почитанията си.”3 

В навечерието на Великден, който през 1872 г. се падал на 16 
април, първият Български екзарх Антим предприел стъпки, за да 
влезе в каноническа връзка с Вселенския патриарха. На 4 април 
1872 г., след като вече е получил поканата от Великия везир да 
се яви във Високата порта, за да му се връчи бератът за неговото 
утвърждаване, той изпратил при него делегация от трима членове 
на Привременния съвет – Гавриил Кръстевич, Иванчо Пенчович 
и Георги Чалъков, за да определи чрез тях деня, в който да му се 
представи. Патриархът отговорил, че той не признава българите 
и техния „мним екзарх” и че ще се посъветва със своя Синод. На 
следващия ден в Екзархията пристигнал патриаршеският прате-
ник архимандрит Герман, за да предаде отговора на Патриарха и 
на Патриаршеския синод. Разговорът протекъл тягостно и с дълги 
паузи на взаимно мълчане. Когато си тръгвал, пратеникът заявил, 
че нямал поръка да се впуска в разсъждения, а само ще предаде 
на патриарха и на Синода отговора на Антим. Тогава Екзарх Ан-
тим му заявил: „Предайте на Негово Светейшество, че български-
ят народ е имал църкви, които Патриаршията е унищожила. Сега 
народът си ги иска и понеже аз принадлежа към този народ, браня 
неговото право!”

А на повтореното от Герман, че Патриаршията очаквала пис-
мен отговор на посланието й от 22 януари, ЕкзархАнтим отвърнал 
категорично: „Правата на моя народ – ето моят отговор. Аз нямам 
друг отговор.” 

Три дни по-късно предишните екзархийски пратеници, без 
Гавриил Кръстевич, направили ново безрезултатно посещение в 
Патриаршията. На 12 април – Велика сряда те за трети път посе-
тили Патриаршията, но отговор от патриарха получили един ден 
по-късно и той гласял само, че Антим не трябвало да служи. Па-
триархът отказвал упорито да приеме Екзарх Антим, за да не би с 
това да дадял повод и основание на българите да си помислели, че 
„той признава свършения факт и разрешава на екзарха да служи в 

3 В. „Македония”, V, бр. 24, 15 юни 1971.
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българската черква на Балат.”
Няколко дни преди самия празник Възкресение Екзарх Ан-

тим, както бил обещал преди това на Великия везир и съобраз-
но задълженията си по фермана като предстоятел на Българската 
черква, отново пожелал патриархът да го приеме. Той обаче пак 
отказал да го стори. Тогава Екзарх Антим отправил към него друга 
молба да му разреши да служи на Великден в българската черква, 
за което цариградските българи силно настоявали. След пропада-
нето на мисията на пратеници на екзархията при Вселенския па-
триарх на 15 април, в съботата преди Възкресение, Екзарх Антим 
му написал едно дипломатично писмо със заявена склонност към 
примирие, което завършвало с много ясно изразен отказ от страна 
на Българската екзархия да поеме отговорността за всички послед-
ствия: 

„Обръщайки се още веднъж писмено към Ваше Светейшество, 
аз Ви моля, въпреки Вашия отказ да ме приемете, да ми изпратите 
Вашето патриаршеско разрешение да служа Божествена служба, 
като спомена Вашето име, в българската църква „Св. Стефан” на 
Балат по случай празника на Възкресението на нашия Спасител 
Исуса Христа. Със съжаление в същото време трябва да добавя, 
с всичкото подобаващо към Ваше Светейшество уважение, че от-
хвърлям цялата отговорност за последиците. На Ваше сиятелство 
смирен брат в Христа (п) Антим митрополит Видински и Екзарх 
Български.”

На самия ден Великден Антим изпратил по Григорий ново 
писмо до патриарха, с което му заявил, че православният българ-
ски народ иска от него настоятелно да извърши Божествена света 
литургия в българската църква „Св. Стефан”. Патриархът не вър-
нал този път писмото, като знак, че между тях вече нямало никакво 
общение, задържал го и не дал исканото разрешение. Съзнавайки, 
че тези добронамерени негови стъпки, които не срещат никакъв 
отклик у Вселенския патриарх, могат да подкопаят увереността на 
българския народ, че народното дело е успяло, на 20 април 1872 
г. Екзарх Антим написал ново, пак учтиво, но нетърпящо повече 
никакви възражения писмо, което изненадало с дързостта си и са-
мият патриарх:

„Досега аз молех Ваше Сиятелство за две неща: за разрешение 
да Ви изразя лично своето почитание и за разрешение на празника 
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на Възкресението на Нашия спасител и Господ Исус Христос да 
служа в българската черква „Св. Стефан” на Балат, но за нещастие, 
не получих нито едното, нито другото. Оставя ми трета молба, с 
която почтително се обръщам към мъдростта на ваше Сиятелство. 
Узнах, че трима от нашите свети отци: Високопреосвещенният 
Панарет Пловдивски, Високопреосвещенният Иларион Ловчански 
и Високопреосвещенният Иларион епископ Макариополски, са 
били подложени и от Ваше светейшество на църковно наказание, 
задето са извършили св. Литургия в църквата „Св. Стефан”… 

Позволете ми, Светейший отец, открито да Ви явя, че по сила-
та на положението, в което се намирам, ще бъда задължен офици-
ално да обявя за нищожно едно такова наказание като неправил-
но и неоснователно, ако вие не побързате сами да го анулирате… 
Иначе, за съжаление, аз съм длъжен да явя, че и този случай би 
могъл също да се изплъзне от Ваше Светейшество… Антим мит-
рополит Видински и Екзарх Български.”4 

След като Вселенският патриарх не променил позицията си, 
Екзарх Антим поел доблестно отговорността като духовен пастир 
на българите и пристъпил към изпълнение на задължението си 
като духовен водач на българския народ и отменил едностранно 
наказанието, което Патриаршията била наложила на владиците 
Панарет Пловдивски, Иларион Ловчански и Иларион Макариопо-
полски заради богоявленската им служба. 

На 23 април, първата неделя след Великдена, след църковната 
служба в българската черква „Св. Стефан” в Цариград архиманд-
рит Григорий прочел пред събраните миряни акта, издаден от Бъл-
гарския синод и подписан от Антим I, за отмяна на наказанието на 
тримата български владици. В него се изтъквало, че българския 
народ в своята история е имал три независими черкви: Търнов-
ската патриаршия, Охридската и Ипекската архиепископия, които 
са били унищожени антиканонично от Цариградската патриар-
шия. Останалият под ведомството на Цариградската патриаршия 
български народ, не можейки да търпи нейните беззакония, повел 
борба за възстановяване на независимостта на българската църква, 
която се увенчала с успех при създаването на Българската екзар-
хия. След това въведение в акта се посочвали и причините, които 

4 Кирил Патриарх Български. „Екзарх Антим ( 1816-1888), С., 1956, с. 399-
400.
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са накарали споменатите трима български владици, тогава члено-
ве на Българския синод, да извършат Богоявленската служба на 5 
януари 1872 г., която не им е била разрешена от Вселенския патри-
арх. Това те направили по справедливото искане на цариградски-
те българи, които в продължение на 12 години са били лишавани 
от благословението на еднородните си архипастири. Българските 
владици служили, въпреки забраната от страна на Вселенския па-
триарх, защото те чули и откликнали на „молбите и сълзите” на 
родолюбивите българи в османската столица.

Член първи на акта обявявал наложеното от Вселенския па-
триарх и неговия синод църковно наказание на православните 
български архиереи Панарет Пловдивски, Иларион Ловчански и 
Иларион Макариополски, обнародвано на 17 януари 1872 г., за 
„незаконно и нестанало”, понеже било направено „антиканониче-
ски и безвременно.” Така на празника Томина неделя Българската 
православна църква с правото си на автокефална църква вдигнала 
наложеното от Вселенската патриаршията „низвержение” на три-
мата български владици, което се приело и като демонстрация за 
нейната независимост, защото такава отмяна на църковно наказа-
ние можела да направи само една автокефална църква.5 Този акт на 
Антим се посрещнал с голямо одобрение от народа, но определени 
среди, близки до правителството и до граф Игнатиев, го приели с 
известни резерви, опасявайки се, че той щял да попречи за едно 
скорошно помиряване с патриарха и патриаршеския синод. По 
този повод Екзарх Антим заявил в заседанието на Привременния 
съвет, че след всичките му безуспешни опити да влезе във връз-
ка с Вселенския патриарх или да получи разрешението му, за да 
служи, той бил принуден най-накрая да пристъпи към решителни 
действия ,„отговарящи на правата и престижа на една автокефална 
църква.”

Скоро Екзарх Антим дал нов знак за своята категоричност в 
отстояването на народните интереси и независимостта на Българ-
ската екзархия. Поводът дошъл с наближаването на големия на-
роден празник Св. св. Кирил и Методий. На 11 май 1872 г. той 
извършва първата тържествена църковна служба като български 
екзарх в съслужение с другите български митрополити в Цари-
град: Панарет Пловдивски, Иларион Ловчански и Иларион Мака-

5 Кирил Патриарх Български. „Екзарх Антим (1816-1888), С., 1956, с. 406.
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риополски. Прочетен бил и Актът за провъзгласяването независи-
мостта и самостоятелността на Българската църква.

Датата за тази демонстрация Екзарх Антим избрал съзнател-
но, за да се подчертаели много ясно историческите права на бълга-
рите да имат своя независима черква, такава, каквато е била тя по 
времето на цар Борис Покръстител. Това проличава много ясно и 
от тогавашните обширни и възторжени репортажи, непосредстве-
но от местото на събитието – българската черква край Златния рог.

Още от вечерта срещу празника на народните просветители 
всичките българи в Цариград, уведомени предварително, че него-
во Блаженство Антим ще служи в цариградската българска черква 
„Св. Стефан”, цяла нощ се стичали в храма да палят свещи там 
пред иконите на светците, а на сутринта, ден четвъртък, множе-
ството се увеличило няколкократно и изпълнило всички улици към 
българската черква. Широкият черковен двор и широката улица 
между черквата и метоха се оказали тесни и не могли да поберат 
трупащия се народ. Към единадесет и половина часа по турски 
голямото множество хора се изнесли към морската скеля, за да по-
срещат Българския екзарх Антим I, където били излезли вече и 
всички свещеници в свещеническите си одежди, всички ученици 
от българското училище, облечени в бели дрехи, с трендафилови 
китки в ръце, пеещи непрекъснато хвалебствени химни. От море-
то се задала ладия, карана шест весла, с Българския екзарх в нея, 
следвана от други ладии, които возели тримата владици и другите 
духовни лица. При стъпването на скелята Екзарх Антим бил обси-
пан с рози и цветя. Мнозина държали нарочно приготвени велико-
лепни свещи.6 

С такава една тържественост Екзарх Антим прекрачил прага 
на също така великолепно украсената българска черква „Св. Сте-
фан” за подготвеното най-тържествено отбелязване на празника на 
светите братя Кирил и Методий и още по-тържествено оповестя-
ване на възвърнатата независимост на Българската църква.

„Днес, 11 май 1872 г., служи първият български Патриарх Ан-
тим I и се прогласи Българската църква за независима”7 – е воде-
щото заглавие на цариградския български вестник „Право”. В него 
българският Екзарх Антим е титулуван като „патриарх” – „Бла-

6 В. „Македония”, Притурка, год. VI, бр. 7, 16 май,j 1872 g.
7 В. „Право”, VII, бр. 10, 15 май 1872 г.
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женственопървий наш Патриарх.” Това не е канонична грешка на 
тогавашния редактор, нито емоционално увлечение, както ще ста-
не ясно по-долу от самия текст, а твърдо убеждение и позиция, ос-
нована именно на историческата приемственост между подвига на 
Светите братя Кирил и Методий и възстановяването в ново време 
на отнетата от Цариградската патриаршия независимост на Бъл-
гарската православна църква: „Кой може наистина да погледне на 
светлия този празник, да чуе и изрече заедно с псалмопевеца тези 
утешителни думи, без да извика с радост и възхищение: „Нека за 
минута припомним онуй преминало, което изпълваше с толкова 
горчивина сърцата на окаяния до сега наш български народ! Туй 
мрачно преминало едва що почна да се отдалечава от нас; и ако 
то хвърля някаква сянка на нашата радост и не можем скоро да го 
забравим, значи, че то, като ни е покрило с мрака на невежеството, 
тъй щото допреди малко време ний бяхме забравили съвършено и 
каква свята длъжност имаме и трябва да имаме към нашите прос-
ветители и учители Кирила и Методия – налага ни се изново длъж-
ност да го не забравим, но да го имаме като светилник и пазител на 
бъдещото ни. Но под мрачните облаци на туй жалостно преминало 
не се ли вижда вече възтържествуването на правдата и истината, 
които в туй си възтържествуване простират своите светозарни и 
силни десници на толкоз години в окови лежащата и зле страдаща-
та наша независима Църква.

Радостта, която всяко българско сърце усеща днес, не показва 
ли достатъчно, че настоящето е утешително за нас, че ни обещава 
изобилна жътва, че носи в недрата си едно младо поколение, пъл-
но със здраве и сила, което е разбрало, че бъдещето нему принад-
лежи. Да, този знаменателен и забележителен празник ще остави 
вечен спомен и пример на нашите потомци. Но от де произхожда 
тази необикновена радост и от само себе си знаменит и забележи-
телен празник? Коя е причината, дето тъй именно и изрично ние 
посочваме деня 11 май от 1872 г., когато има вече няколко години 
откакто признателният български народ е почнал и следва ежегод-
но да го празнува с необикновени тържества… Без съмнение тази 
година народният празник е по-величествен от други години – с 
първата Екзархическа служба”.8

Рано сутринта в четвъртък, още при пукването на първата 
8 В „Право”, VII, бр. 10, 15 май 1872 г.
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зора, църквата, дворът и широките откъм Фенер и Балат улици се 
изпълнили с множество народ, който постоянно се увеличавал, за 
да посрещне и види своя архипастир Екзарх Антим. Трудно може 
да си представи днес човек възбуждението, което настъпило сред 
струпалия се народ, когато в далечината се показа да влиза в Злат-
ния рог голямата ладия с шест весла на Негово Блаженство Антим 
I, следвана от други шест ладии на уважаваните синодални ста-
рци и др. духовници от Ортакьой. Екзарх Антим за втори път от 
пристигането си в османската столица посещавал Фенер, но вече 
„не за да преклони глава пред гордия фанариотски началник, а за 
да „донесе съвършеното им избавление и освобождение от толкоз 
годишното им робство.” Посрещнат по такъв великолепен начин и 
силно развълнуван, Антим I благословил народа, влязъл в храма и 
заел отреденото му място. При запяването на певците той слязъл 
от престола си, целунал иконите, облякъл свещеническите одежди 
и започнал божествената служба в съслужение в свещенодействи-
ето от Панарет Пловдивски, Иларион Макариополски, Иларион 
Ловчански и архимандритите Григорий и Виктор. „Народът беше 
толкова много – пише свидетел – щото видяхме хора, които се кач-
ваха и вървяха по раменете на други, за да дойдат и видят по-от-
близо своя свещеноначалник”.

След изчитането на Апостола архимандрит Григорий Хилен-
дарски започнал да чете акта, с който се провъзгласява самосто-
ятелността на Българската църква, основана на историческите 
права на народа – „на основание на законното съществуване на 
древните наши независими църкви, незаконно унищожени от 
гръцката цариградска Патриаршия.”9

А след прочитането на Евангелието Антим I изрекъл едно сло-
во, за подвига за „приснопаметните наши отци Кирила и Мето-
дия”, след което преминал върху значението на възстановената ни 
народна черква и за добрините, които българският народ може да 
очаква от възобновената самостоятелност на неговата православна 
църква:

Словото на Антим I, произнесено на празника на св. св. Ки-
рил и Методий в българската черква в Цариград, 11 май 1872 
г.10:

9 Редовна Притурка на „Македония”, Год. VI, Цариград, бр.. 7, 16 май 1872.
10 В. „Право”, VII, бр. 10, 15 май 1872.
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„Двоен празник празнуваме днес в този Божи храм, чада въз-
любени. Днес славим и възпяваме тържествено приснопаметните 
имена на нашите равноапостоли Светого Кирила и Методия. Чрез 
тях, чрез тяхното Божествено поучение и чрез техните старания 
нашият народ излезе преди хиляда години от тъмнината и от сян-
ката на смъртоносното идолопоклонство и влезе тържествено в 
нов живот… Като верни ученици и последователи на върховния си 
наставник и учител, предприели проповеданието на евангелската 
истина, изкореняването на суеверието, възраждането на нравстве-
ния человек и въобще изпълнението на предизречените от устата 
на височайшата правда истина.

Поради това и ние днес чрез високото тайнство на безкръвна-
та тази божествена служба въздаваме слава Богу, който е бил и за-
стъпник наш и прибежище наше в дни на скърби наши, помощник 
наш и милост наша, който е благоволил в разстояние на цели десет 
векове, в които наший народ претърпя толкоз и толкоз злочестини, 
да ни утеши и да съхрани свято и непорочно евангелското учение 
на Св. Кирила и Методия, божественото наследство, с което и в 
името на което възобновява днес обществения си живот и право-
славната Българска църква.

От тази славна столица бяха тръгнали преди хиляда години 
двамата благородни братя Кирил и Методий, за да идат да просве-
тят с Евангелското учение нашите праотци. В тази същата столица 
днес ние тържествуваме паметта им и чрез самия език, който те 
сами учеха, благодарим Всевишного за щедрата му към нас ми-
лост, със силата на която можахме най-после да придобием свети-
те си църковни правдини, на които изпълнението днес вече е дело. 
С благословението и с молитвованията на свещениците Архипас-
тири и на ревностните поборници на Христовото учение. Изпро-
вождаха се тогаз от тук за българските населения нашите прос-
ветители. Благословението и молитствованията на Цариградската 
черква следваме ние и днес още да търсим не само като неделими 
членове на всеобщото православно изпълнение, но и като нейни 
признателни чада, от нея възродени духовно и от нея най-напред 
възпитани в Божествените евангелски истини. 

Бориха се в онуй време Кирил и Методий против разни и мно-
гобройни препятствия за чистото и непорочно предание на тези 
истини, бориха се дълго време и най-после като се увенчаха апос-
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толските им трудове с пълна сполука, те можаха да свържат още 
по-тясно с всеобщата православна восточна църква новопокръсте-
ния български народ, който умея в многобройните в онова вре-
ме църковни прения да съзре истината и да остане в нея, без да 
жертва нищо от правдините си. Същият народ намери по-после в 
църковния си живот същите явления под друг вид, с друг образ. 
Но както тогава, тъй и днес, той се представя изново пред веро-
изподния свят със същата непорочна истина на православието и 
със същата правда, която има да се управлява църковно чрез свои 
народни пастири, съгласно духа и постановленията на православ-
ната църква. 

Погрижиха се в онова време Кирил и Методий да предадат на 
покръстения от тях български народ божествените истини на собст-
вения негов език… Тъй мисли той днес. Това изповядва, тази исти-
на ще поддържа и възобновеното сега духовно българско началство.

Тъй тържественият празник на св. Кирила и Методия стана 
днес за всички нас не само утешителен, но и поучителен. И ние 
не почитаме както трябва паметта им, ако би се не стараем да се 
ползваме от тяхното учение и техния пример. Днес всинца с горещ 
възторг се радваме на възобновението на православната Българ-
ска църква под име Екзархия, която днес вече почна да действа 
в живота и в обществото. Праведна е общонародната ни радост, 
възлюбени в Христа чада. Благочестиви са чувствата, които ви въ-
одушевляват, утешителни и приятни са надеждите, които си съста-
вяме всинца за бъдещото ни духовно и православно благоденствие 
в недрата на Екзархията. С Божествената помощ те и общонарод-
ните надежди не ще бъдат празни и суетни.

Миролюбивият и честит български народ ще умее да оцени 
точно и справедливо църковно управление, с което се сдоби и как-
то всеобщите му желания чрез благородното му обхождане можаха 
да станат дело, тъй и днешните му добри надежди ще могат да се 
осъществят напълно, ако покаже същата мъдрост, същото благо-
разумие, същата преданост към бащината си православна вяра… 
Нищо не съществува на тоя свят, чада, без една цел от самого Бога 
предначертана. Тъй и всяко постановление в обществото има едно 
свое собствено предназначение. Но всички други обществени по-
становления са повече дела человечески, само църквата Христова 
е божествено постановление. Тя има за основание самого Господа 
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нашего Исуса Христа, а за цел – Царството Божие. Нейното високо 
послание на този свят е да освети человечеството, да го свърже с 
божеството, да го избави от световната суетност, за да го спечели 
за Царство Божие. Христовата църква няма за цел нито величие 
мимоходно, нито слава великолепна, нито сила необорима, нито 
богатство, нито други световни и божествени удоволствия… Тя не 
се възвишава на златообкован престол, за да заповядва и управлява 
господарски. С человека лично, с неговото душевно възраждане 
се занимава тя кротко и тихо като майка благоутробна, а не с уп-
равление на царства или с основание на сила, защото Христовото 
царство не е от този мир.

Възвишението на ума към небесного Бога, образованието на 
душата, освещението на чувствата, облагородяването на сърцето, 
тайно, въобще и божествено възобновление на човека, любов към 
всичките, смиреномудрие, преданост към длъжността, дълго и по-
стоянно търпение, но и непоколебимо към праведного Бога упова-
ние в злощастните времена, стремление към всяко добро и богоу-
годно дело, труд ежедневен с пълна надежда за възнаграждението 
му от Създателя, вяра, любов надежда – ето, чада, добродетелите 
за учението и за разпространението на които е поставена в челове-
ческото общество святата църква на Исус Христос. 

Част неотделна от тази църква съставя днес по снизхождение 
Божие и православната наша Българска Екзархия. Следователно и 
нейното послание не може да бъде различно. Същото учение, съ-
щите истини, същите свети начала е длъжна и тя да разкрива и раз-
вива за слава Божия. Цариградската църква вижда, че българският 
народ е силно запазил тези наставления и е запазил православната 
си вяра. Българският народ, когото нищо не може да разклати как-
то в чувството на правдата му, нито в бащините му вероизподни 
убеждения, ще покаже и занапред словом и делом, че той, каквото 
и да стане, с глубока принадлежност ще следва дадените му преди 
векове пастирски съвети от първите му учители в светата Христо-
ва вяра. Той знае, че духовното му щастие в новоустроената наша 
Еказархия не ще да е действително, освен ако следва тия спасител-
ни съвети. Ето защо намерих и аз за добро да ви ги припомня тука 
вкратце. Имайте ги винаги в ума си, имайте ги всякога предвид…

И Българската наша Екзархия при всичкия външен народен 
характер не ще си позволи никога да смеси небесното с земното, 
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божественото с человеческото, духовното с мирското. Едно и също 
послание на нейните служители. То е нравственото образование, 
възвишение на българския народ по евангелското учение на Бъл-
гарската православна църква, на която ще са грижат ежедневно да 
привличат любовта й, благословените такива. Такива служители 
ще бъдат украшение и чест на църковното наше управление. Тъй 
ще отговорим и на истинното послание, което има в обществото 
църквата въобще, както казахме по-горе, и тъй общонародната 
полза от Екзархията ще бъде по-действителна, защото всякое об-
ществено постановление тогази плодотвори по-добре, когато то 
отговаря на целта, за която е поставено и действа съобразно със 
собственото си естество. Ето защо, чада, трябва всинца да окръ-
жим с любовта си, с предаността си, със самоотвержието си, с бла-
гочестието си, със съгласието си, с почитанието си, тази свещенна 
драгоценност, която придобихме с толкоз трудове и на която днес 
звучи тъй сладко приятното име Българска екзархия. Вниманието 
и грижата за нейното утешение трябва да са двойно по-големи, 
отколкото бяха старанията ни за придобиването й. Обикновено че-
ловеците се прилепват повече до онова, чтото искат да придобият, 
отколкото до онова, чтото притежават. Надеждата винаги бива по-
жива и по-силна, отколкото определеното състояние, но ние нека 
бодърствуваме, нека бъдем всякога трезви и внимателни.

Екзархията е вече основана. Тя действува, тя действува и жи-
вее. Но нека бъдем точни изпълнители на длъжностите си, верни и 
достойни ученици на тържествуемите днес Св. Кирила и Методия 
– предани чада на Православната църква при всички огорчения, 
които би ни причинило едно безвременно упорство… Тези съвети 
отправил преди хиляда години великий Фотий Цариградски – Все-
ленски Патриарх, до тогавашний Български цар Бориса, който на 
кръщението си се наименувал Михаил.

Както казахме, Българската екзархия е дело свършено, но жи-
вотът на Българската екзархия почва и той трябва да е вечен. Как-
во свято поприще на благочестна деятелност се отваря днес пред 
всинца ни! От сега нататък се изискват внимание, мудрост, кротка 
деятелност, безкористна вяра в Бога и благочестие, защото само 
така ще можем да покажем на цял свят, че сме били достойни да се 
управляваме църковно самички и съгласно с учението и предания-
та на Православната восточна църква, на която ще постоянстваме 
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да искаме умолително благословение.
Екзархията се съставя по обществено желание, но тя би била 

гола дума, тя би била мъртво тяло, ако би да не умеем да се упра-
вляваме съразмерно с важността и с високото и свято предназна-
чение. Радостта, с която днес тържествуват паметта на Св. Кирила 
и Методия всичките в пространната Османска държава Български 
епархии, трябва с праведно удоволствие, което ни причинява, да 
ни прави по-чувствителни в длъжностите, които ни се налагат. 
Уверен съм, че както съгласието спомогна за устроението на лю-
бимата наша Екзархия, тъй това също съгласие ще ни улесни в 
управлението й, което е животът й в обществото. Ето защо повто-
рително ви препоръчвам любов, мир и съгласие…

Господи, Боже, Вседържателю, който си благоволил да явиш 
нам милостта си и щедростта си, просвети и вразуми всички нас. 
Не оставяй, Господи, верния Български народ, надзиравай го, по-
кровителствай го, ръководи го невидимо в пътя на божествения 
твой закон, на благочестието, на всяко добро и богоугодно (дело). 
Боже, закрили и закрепи възстановената наша Православна черк-
ва, за да бъде свята и непорочна во веки веков… Амин”11 

Това забележително слово на Екзарх Антим намира широк от-
клик сред цариградските българи и българския периодичен печат, 
който отразява широко забележителното събитие и коментарите за 
него не отшумяват дълго време. Вестник „Право” набляга върху 
причините, принудили не само Екзарх Антим I, но и българските 
архиереи да изхвърлят името на цариградския патриарх. 

Понеже гръцкият Патриарх постоянствал в отказването си да 
припознае Екзархията, духовният началник на българите Екзарх 
Антим I не споменавa вече в молитвите Негово Светейшество. 
Владиците също изхвърлят името му и вместо него споменават 
„Св. Български Синод”, а архимандритите – „Блаженного Анти-
ма.” Тук следва коментар, който разяснява значението на случило-
то се и отива по-далеч в тълкованието за постигнатото вече израв-
няване по ранг на фенерския патриарх с главата на независимата 
българска църква, за което се излагат и съответните основателни 
аргументи: 

„От всичко това виждате, че Негово Блаженство (Антим I) 
e съвсем независим от гръцкия патриарх, а в следствие на тази 

11 Пак там.



23

независимост и титлата Екзарх престава да съществува. В туй ни 
уверява и отношението на царското правителство спрямо Негово 
Блаженство. Ний имахме честта същия този ден (11 май 1872) да 
видим едно писмо от Високата порта до Негово Блаженство, съ-
държанието на което не знаем, на което беше написано: „До Не-
гово Блаженство Българския Патриарх”. И наистина, ако Негово 
Светейшество гръцкият Патриарх не би бил толкова упорит, ако бе 
прегърнал Екзархията с християнско чувство и би приел Фермана, 
тогава Екзархията и името му щеше да се поменува в свещено-
действията. Но сега, когато вече стана ясно, че никакво примире-
ние не е възможно с гръцката църква, без да бъдат накърнявани 
нашите църковни правдини и когато името на гръцкия патриарх се 
вдига за всегда от нашите храмове, а и самото царско правителство 
признава началника на шест милионния български народ за съвър-
шено независим от всяко друго началство, нам не остава друго, 
освен най-законно да го титулуваме Патриарх Български, вместо 
Екзарх, което е се едно”12

След свършване на черковната служба на 11 май – празника на 
светите братя Кирил и Методий, в църквата „Св. Стефан” , поне-
же и българското училище в Цариград този ден също празнувало, 
Екзарх Антим направил и там водосвет и после отишъл при съ-
бралите се за празника първенци, където след кратки разговори с 
тях управителят на училището Г. Шишков произнесъл подходящо 
за празника слово. С него той се обърнал към Българския Екзарх с 
препоръка да следва примера на светите Кирил и Методий за про-
свещението на народа, като единствено средство за всяко негово 
благополучие. Учениците изпели няколко песни в чест на „поло-
жителната наука”, които имали за цел да насърчат Негово Блажен-
ство в разпространяването на просвещението, което да „възражда 
народите в света и да ги прави достойни за свободата им.” Трогнат 
от това мило посрещане, Екзарх Антим благословил народа и най-
вече учениците и се качил в приготвената за тържеството негова 
каляска, последвана от други две, с които пътували придружава-
щите го владици. От там, изпратени с продължителни ръкопляска-
ния, те отишли в къщата на Христо Тъпчилеща, където обядвали. 
След обяда се върнали в черквата и от там се качили в ладиите си, 
за да отплуват към Ортакьой.

12 В. „Право”, VII, бр. 10, 15 май 1872.
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Докато Блаженният Антим и синодалните старци си отпочи-
вали в метоха, навън народът играел народни хора, както в черков-
ния двор, тъй и в метоха. На тържеството присъствали и мнозина 
чужденци и представители на други народности в този космопо-
литен град. За реда и благоприличието се грижели 40 – 50 заптие-
та под командата на драгоманина на полицията Аристиди ефенди. 
Българското читалище в Цариград дало едно угощение в чест на 
празника на светите братя Кирил и Методий и провъзгласяването 
на независимостта на Българската народна църква. Онзи следобед 
пристанището в Златният рог представлявало чудно зрелище: без-
брой весла биели по бистрите води и придвижвали големи и малки 
ладии, превозващи пристигащите гости, които се нареждали и ся-
дали на приготвената трапеза. Това угощение почели и „много от 
българските в Цариград и Ортакьой госпожици и госпожи”. Пръв 
дигнал наздравица председателят на цариградското читалище Бра-
дински за здравето на Н. И. В. Султана, а след него мнозина други 
– за българския народ и за Негово Блаженство Антим I. А в това 
време наоколо „народният орган – гайдата и една европейска му-
зика” цепели въздуха и присъстващите, без изключение, играели 
еднакво умело както на гайдата, тъй на европейската музика. Драго 
ставало на човек да гледа получилото се братство от смешението 
на стари и млади, богати търговци и сиромаси, занаятчии и всякак-
ви, как те „както размесено бяха насядали на трапезата, размесено 
се хващаха на хорото, в което взеха участие и госпожиците.”13

Едва когато слънцето започнало да слиза ниско и с последните 
си зари взело да се разделя от деня, всички празнуващи се качили 
на ладиите си и потеглили към Калебурун, украсен и също осве-
тен. Тук друга нарочно приготвена музика свирела маршове в чест 
на всеобщата българска радост и пак следвали същите наздравици.

По повод на тази първа служба за тържественото обявяване 
на българската църковна независимост цариградското българско 
списание „Читалище” помества едно пространно стихотворение, 
в което Екзарх Антим е титулуван отново Патриарх според народ-
ното признание, озаглавено „За спомен на първата служба на Н. 
Блаженство Българский Патриарх”, което завършва с възхвала на 
подвига, строшил оковите и дал простор на свободата:

13 Пак там.
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„Народност. О, идея свата! Чух
аз твоя глас окови да строшава,
и видях твоя животворний дух
как мъртвите от гроба възкръсява.14

На 13 май, само два дни след като Антим I отслужил в бъл-
гарската черква „Св. Стефан” в Цариград тържествена служба 
на празника на светите братя Кирил и Методий, Патриаршията, 
разтревожена от дързостта на българския екзарх и духовенство, 
побързала да свика предвидения за месец по-късно патриаршески 
събор, за да вземе решение как да реагира и санкционира българ-
ските духовници, а и самия Екзарх Антим I, отказали да се съобра-
зят с нейните разпоредби. Патриаршеският събор решил главата 
на Българската екзархия Антим I да бъде„низвергнат”, както и слу-
жилите с него на 11 май 1872 г. в черквата „Св. Стефан” духовни 
лица, двамата владици Паисий Пловдивски и Иларион Ловчански, 
които като по-преди низвергнати, сега да бъдат и „афоресани”, а 
Иларион Макариополски, който освен, че бил вече веднъж низвер-
гнат (1861) и в началото на 1872 г. афоресан, сега се предавал на 
„вечна анатема” и на осъждане на „огнена геена.”15 Тази бърза и 
демонстративна реакция отворила пътя към пълния разрив на Все-
ленската патриаршия с Българската екзархия, която в момента се 
подготвяла да ръкоположи и изпрати в епархиите своите екзархий-
ските владици, чакани с голямо нетърпение от българите в Мизия, 
Тракия и Македония.

14 Сп. „Читалище”, Цариград, II, 1872, май, с. 707.
15 Кирил Патриарх Български. Антим I, С. 1956, с. 411.
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БЪЛГАРСКАТА УНИЯ И НЕЙНИТЕ
ДУХОВНИ ВОДАЧИ

По случай 160 години от съединението
с Католическата църква

(1860 – 1912)

Проф. дин Светлозар Елдъров,
Институт за балканистика с Център по тракология 

на Българската академия на науките

През 2020 г. чествахме исторически юбилей – 150 години от 
учредяването на Българската екзархия. Фактическата дата на съби-
тието е 27 февруари 1870 г. по Юлианския календар, когато окон-
чателно е оформен и подписан държавният акт (султански ферман) 
за създаването на тази институция. По дълбока национална логика 
и трайно установена традиция обаче събитието винаги е било чест-
вано от църквата, държавата и народа на датата 28 февруари, кога-
то ферманът е връчен на официалните български представители в 
Цариград. По този начин символично се освещава и увековечава 
фактът, че на 28 февруари 1870 г. българите вземат съдбата си в 
собствените си ръце и поемат отговорността за своето национално 
бъдеще.

През 2020-а се изпълни и друга историческа годишнина, тясно 
свързана с църковно-народната борба – 160 години от обявяване-
то на Българската уния или съединението с Католическата църква. 
Българската уния, официално прогласена на 18 декември 1860 г. 
(по Юлианския календарен стил), също е плод на борбите на бъл-
гарския народ през ХІХ в. за самостоятелна църква, национална 
йерархия и културна еманципация от елинизма. Част от българска-
та интелигенция, която не желае да се примири с неотстъпчивостта 
на Цариградската патриаршия и с пасивността на руската полити-
ка, възприема съединението с Католическата църква като радикал-
ното средство за решаване на църковно-народния въпрос.

Тогавашните църковни автори и полемисти, а и по-късно ня-
кои историци, са склонни да гледат на взаимоотношенията между 
Българската екзархия и Българската уния като на противоборство, 
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борба на „национално дело“ с „чужда пропаганда“. Може би най-
яркият представител на тази методологически и фактологически 
остаряла теза е патриарх Кирил (1901–1971), предстоятел на Бъл-
гарската православна църква, член-кореспондент на Българската 
академия на науките, народен деятел на културата и автор на ре-
дица забележителни трудове по българска история. Въпреки обек-
тивните си възгледи и преценки по широк кръг проблеми, точно 
по отношение на взаимоотношенията между Българската екзархия 
и Българската уния той застава на една тясноцърковна позиция, 
която при това е силно повлияна от идейно-политическата ко-
нюнктура на неговото време. Като се опитва да омаловажи исто-
рическата роля на Българската уния, акцентирайки главно върху 
количествените й параметри, патриарх Кирил съвсем неосновател-
но се опитва да я представи като форма на родоотстъпничество и 
разединение на българския народ: „Била ли е унията прогресивно 
явление в българско народностно отношение? – пита в предговора 
на едно свое изследване той и сам си отговаря. – На 1859–1860 
г. подбудите на проуниатските дейци са били родолюбиви и, до-
колкото униатското движение временно дава тласък на църковния 
въпрос, би могло да се тълкува в прогресивен смисъл. Но понеже 
това движение разединяваше българския народ и под влиянието 
на католически велики сили, то се явявало противодействено на 
национално-освободителните стремежи на българския народ и на 
руското политическо покровителство, в неговата цялост обективно 
то нямало прогресивно значение“.1

Да се осъжда Българската уния като явление с противобългар-
ски тенденции и последици е не само дълбоко невярно по отно-
шение на историческите факти, но още повече обидно и неспра-
ведливо спрямо българите католици от източен обред, оставили 
достатъчно образци на родолюбие и дали кръвна саможертва за на-
ционалното освобождение и обединение. Като цяло това е дълбоко 
погрешна и исторически остаряла теза. Днес никой здравомислещ 
човек, да не говорим за професионален историк, няма да се наеме 
да твърди, че прогресивно в нашата история е било само онова, 
което е съвпадало с политическото покровителство на Русия над 
българския народ. Напротив, един модерен и обективен научен 

1 Кирил, Патриарх български. Принос към униатството в Македония след 
Освободителната война. София, 1968, с. 11.
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прочит от национална гледна точка, каквато априори трябва да 
бъде позицията на българската академична хуманитаристика, ще 
установи, че униатското движение изиграва ролята на катализатор 
в развитието на българския църковно-народен въпрос. В този сми-
съл Българската екзархия и Българската уния не са антагонисти, а 
скачени съдове на една и съща национална система, в която доми-
нира националната идея, чийто важен, но не единствен инструмент, 
е религията. Когато едната църковна институция е в криза заради 
враждебна политическа конюнктура, нейното съдържание прелива 
в другата, и обратно. Тази своеобразна „национална хидравлика“ 
е уникално творение на българското възрожденско съзнание, един 
здрав народен инстинкт, развит до степен на мъдра политическа 
стратегия. Нейната вътрешна динамика бележи основните етапи 
от историческата хронология на българския църковно-народен въ-
прос. Когато Цариградската патриаршия и Русия упорстват срещу 
справедливите искания на българския народ, Българската уния 
през 1860 г. проявява своята спасителна роля. Когато през 1870 г. 
се учредява Българската екзархия, националното съдържание се 
прелива в новото вместилище. След 1878 г., когато Македония и 
Одринска Тракия остават в пределите на Османската империя и 
екзархийското църковно-училищно дело отново е пред изпитание, 
българското самосъзнание пак намира прибежище в униатството. 
Стабилизирането на Екзархията в средата на 90-те години на ХІХ 
в. активизира поредния прилив. В определен момент една от двете 
страни привидно изглежда като губеща, но истинският печеливш е 
българската кауза, защото само по този начин тя винаги има своята 
национална институция. Накратко, много преди модерното поли-
тическо мислене на Обединена Европа, възрожденските българи 
от собствения си горчив опит са се научили да дишат пълноценно с 
„двата бели дроба“ на континента – Изтока и Запада. И тук именно 
ярко изпъква историческата роля на българското духовенство.

Църковните дейци – епископите, свещениците, богословите, 
духовенството изобщо, както и гражданските лица, свързани по 
един или друг начин с църквата и религията, са един от мощните 
двигатели на нашето национално възраждане, а Българската ек-
зархия е общонационалната институция, официално призната от 
Високата порта, която в онази епоха обединява мнозинството от 
българския народ в Османската империя. Духовенството участ-
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ва активно не само в движението за самостоятелна църква и на-
ционална просвета, но и в борбата за политическо освобождение. 
Всъщност в онази епоха църковната борба се възприема повече 
като национална, политическа и културна борба, борба за нацио-
нална еманципация, политическо самоутвърждаване и културно 
развитие, отколкото като чисто религиозен, канонично-догматичен 
въпрос. За преобладаващата част от възрожденските дейци, в това 
число и за мнозинството от свещенослужителите, Българската 
екзархия тогава – по думите на протойерей професор д-р Стефан 
Цанков (1881–1965), един от най-добрите познавачи на правосла-
вието и църковната история, ректор на Софийския университет и 
действителен член на Българската академия на науките – не е дру-
го, освен „атрибут на народността и сечиво на народно-духовна 
политика“.2

Започнало през 20-те години на ХІХ в. като борба за свои вла-
дици, движението за църковно-национална еманципация на бъл-
гарския народ в Османската империя взема все по-широки и масо-
ви размери. Гюлханският хаттишериф от 1839 г. и Хаттихумаюнът 
от 1856 г. не само трасират главните насоки за модернизацията 
на империята, но и създават легитимни основания за българските 
искания. Центърът на църковно-народния въпрос се установява в 
Истанбул – някогашния Константинопол или Цариград, както бъл-
гарите от онази епоха наричат имперската столица. Тук през 1849 
г. е направена първата решителна крачка за достигане на поста-
вените цели. Със султански ферман на българите е предоставено 
правото да имат свой храм, а с дарението на княз Стефан Богори-
ди и с труда и подкрепата на цариградските българи е издигнат 
първият параклис, който впоследствие ще се преобрази в църквата 
„Св. Стефан“. Тя, заедно с построения в съседство метох, ще се 
превърне в религиозно и културно средище не само за българската 
общност в Цариград, но и за целия български народ в Османската 
империя. Умело направляван от своите духовни водачи, църковно-
народният въпрос като легитимна основа на Българското нацио-
нално възраждане канализира политическото съзнание и воля на 
българите от всички краища на Историческа България – Мизия, 
Тракия, Македония, Поморавието, Добруджа – и допринася за тях-

2 Цанков, С. Българската православна църква от Освобождението до настоя-
ще време. София, 1939, с. 8.



30

ното осъзнаване и сплотяване като нация.
На този национален възход на българите яростно се противо-

поставя Цариградската патриаршия като оръдие на великодържав-
ните политически проекти и домогвания на гръцкия национали-
зъм. Русия също заема враждебна позиция спрямо стремежите на 
българския народ за църковно-религиозна еманципация, защото се 
опасява от разцепление в източното православие, което може да 
подкопае нейните собствени политически проекти и амбиции на 
Балканите. Точно в този момент изпъква спасителната историческа 
роля на Българската уния.

Българската уния, респективно униатите или католиците от из-
точен обред, както официално се назовават, са плод на борбите на 
българския народ през ХІХ в. за самостоятелна църква, национална 
йерархия и културна еманципация от елинизма. Част от българска-
та интелигенция, която не желае да се примири с неотстъпчивостта 
на Цариградската патриаршия и с пасивността на руската полити-
ка, възприема съединението с Католическата църква като най-ра-
дикалното средство за решаване на църковно-народния въпрос. В 
първите редици на това движение се нареждат дейци, чиито имена 
са достатъчно известни от историята на нашето национално въз-
раждане – архимандрит Йосиф Соколски, Драган Цанков, Тодор 
Икономов, д-р Георги Миркович, Никола Сапунов, Стоян Джейков, 
Христо Ваклидов и др. Те, заедно с по-малко познатите сред тях, 
по право и по достойнство трябва да бъдат наричани „Пионерна-
та дружина“ на Българското възраждане. Със своята национална 
страст и с политическата си дързост те разчистват пътя за решава-
нето на българския църковно-народен въпрос и преодоляват пре-
пятствията на заплетените религиозно-политически интереси.

Пръв през пролетта на 1859 г. посява семето на идеята за съ-
единение с Католическата църква в. „България“ на Драган Цан-
ков. През лятото на същата година българите в Кукуш показват на 
дело, че това е възможно. Българската уния е прогласена официал-
но на 18 декември 1860 г., когато делегация от духовни и светски 
лица връчва чрез апостолическия викарий в Цариград молба до 
папа Пий ІХ за църковна уния. Санкционирането на този акт от 
Св. Престол и от Високата Порта води до признаването на бълга-
рите като отделна религиозно-народностна общност в Османската 
империя – булгар католик милет. Това е първата официално при-
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зната и международно приета българска национална институция 
от падането на България под османско робство, която предхожда с 
десет години учредяването на Екзархията. Чрез този акт на прак-
тика за първи път българската нация се признава като междуна-
родноправен субект, различна от рум милета (гърците). Начело на 
Българската униатска църква, която тогава и в следващите години 
официално се самоназовава Църква на съединените българи, или 
Българска съединена църква, е поставен архиепископ Йосиф Со-
колски със седалище в Цариград, признат от османското правител-
ство за религиозен и граждански началник на българската общност 
(милетбаши). Униатското движение започва да печели почва и в 
други български градове, главно в Македония и Тракия.

Бързият напредък на униатското движение активизира руската 
дипломация, която не може да се примири с обстоятелството, че 
българите се изплъзват от нейното политическо влияние. На 6 юни 
1861 г. архиепископ Йосиф Соколски с коварство е отвлечен от Ца-
риград и затворен до края на живота си (1879 г.) в Киево-Печер-
ската лавра. С натиск или с увещания повечето от политическите 
и духовни водачи на движението са принудени да се оттеглят и 
то започва да заглъхва. Кризата е преодоляна през 1865 г., когато 
архимандрит Рафаил Попов е хиротонисан в епископско достойн-
ство и назначен за апостолически викарий на българите униати в 
Османската империя със седалище в Одрин.3

Тук е уместно да се отвори една скоба за дейците на Българ-
ската уния, защото и до днес те са малко познати и недостатъчно 
популяризирани за широката общественост, имената им не при-
състват в енциклопедиите или са представяни в изопачена свет-
лина. Най-яркият пример е архиепископ Йосиф Соколски – той 
изобщо не е онзи карикатурен образ, създаден от анекдотите на 
Раковски във в. „Дунавски лебед“ като средство в борбата срещу 
„католическата пропаганда“ и тиражиран впоследствие от истори-
ографията. Със същата палитра, но с други идеологически мотиви 
върху портрета на Соколски по-късно изпробва своите умения и 

3 Кирил, Патриарх Български. Католическата пропаганда сред българите 
през втората половина на ХІХ век (1859–1865). София, 1962; Същият. Принос 
към униатството в Македония след Освободителната война (1879–1895). София, 
1968; Елдъров, С. Униатството в съдбата на България. Очерци из историята на 
Българската католическа църква от източен обред. София, 1994.



32

Тончо Жечев („Българският Великден или страстите български“, 
1975). Той уплътнява карикатурния образ на Раковски, за да изо-
стри основното антикатолическо и противоевропейско внушение 
на творбата си. Затова тончожечевият Йосиф Соколски е предста-
вен за прототип на Алековия Бай Ганьо! Карикатурният образ на 
униатския архиепископ обаче не е само обида лично за него или за 
Българската уния, какъвто е замисълът на авторите му, а в равна 
степен е покушение срещу историята на Българското възраждане, 
в което Йосиф Соколски е един от първопроходниците на църков-
но-народната борба. Историческата истината, разкрита в докумен-
талните и мемоарните свидетелства, показва, че той е свързан с 
началото на българския църковен въпрос. Като сподвижник на Не-
офит Бозвели, авторът на „Мати Болгария“, в края на 30-те години 
на ХІХ в. го е подкрепял и му е съдействал за неговата кандидатура 
за Търновската митрополитска катедра. Съветвал го е също да не 
ходи в Цариград и да не се доверява на гръцкия патриарх, за да не 
го заточат, както и става. Йосиф Соколски не само, че не е бил не-
грамотен, както се опитват да го злепоставят неговите противници, 
но и в България, и в заточението си поразява всички със своя аске-
тичен и благочестив живот, в който религиозната книжнина заема 
важно място.4

Същото може да се каже и за епископ Рафаил Попов – роден 
в Стрелча през 1831 г. в семейство на православен свещеник, въз-
питаник на Найден Геров, монах от Рило-манастирското братство, 
дякон на Авксентий Велешки, сътрудник на Драган Цанков – той 
се изявява като един от най-активните дейци на българския църков-
но-народен въпрос. Това се отнася и за брат му Софроний Попов, 
който завежда гражданската канцелария на унията в Цариград и 
същевременно се занимава с учителска и просветителска дейност. 
Тяхната ревност в полза на българското национално дело подтиква 
гърците в навечерието на Априлското въстание през 1876 г. да ги 
отстранят с изпитаното средство – отровата. Не само заради тех-
ния живот, но и заради трагичния им край Рафаил и Софроний По-
пови отдавна трябваше да са познати в българската история като 
„Тракийските Братя Миладинови“.

4 Елдъров, С. Архиепископ Йосиф Соколски. Един възрожденец между 
политическата манипулация и историческата истина. – Абагар, № 9, септември 
2001.
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Сходни по индивидуален образ и историческа съдба с архи-
епископ Йосиф Соколски и епископ Рафаил Попов са и другите 
духовни водачи на Българската уния – архиепископ Нил Изворов, 
епископ Лазар Младенов, епископ Михаил Петков, епископ Епи-
фаний Шанов и още десетки свещеници и граждански лица. Те 
са сравнително добре проучени и познати на историците на бъл-
гарското униатство, но са напълно или недостатъчно популярни 
в националната ни история. Няма никаква логика, още по-малко 
пък научни основания, с тяхното игнориране сами да се отказваме 
от тях. Ако ние не ги припознаем като свои, други, навикнали да 
присвояват българско културно-историческо наследство, охотно 
ще го сторят.

Смъртта на епископ Рафаил Попов съвпада с разгара на Из-
точната криза, която довежда до избухването на Руско-турската ос-
вободителна война. Новите политически реалности, установени с 
решенията на Берлинския конгрес през 1878 г., временно разстрой-
ват и забавят униатското движение. В мнозинството си българите 
униати остават в пределите на Османската империя и само една 
малка част попада в границите на Източна Румелия, а след Съеди-
нението през 1885 г. в Княжество България. Новата криза обаче е 
изживяна бързо, за което спомага най-вече реорганизацията през 
1883 г. Тогава са създадени две епархии със статут на апостоли-
чески викариати – Тракийската епархия със седалище в Одрин и 
с епископ Михаил Петков, и Македонската епархия със седали-
ще в Солун, начело с епископ Лазар Младенов. В Цариград като 
духовен и граждански началник на българоуниатската общност в 
Османската империя остава архиепископ Нил Изворов. В следва-
щите години униатското движение изживява голям подем особено 
в Македония, започнал още в началото на 70-те години на ХІХ в. 
Статистиките от тази епоха наброяват между 80 000 и 100 000 бъл-
гари униати в Македония. Най-силен размах движението приема в 
Кукушка, Гевгелийска, Дойранска и Ениджевардарска каза. Само 
в Кукуш от 1050 български къщи, 1020 признават ведомството на 
униатското църква.

За този напредък на униатското движение обективна роля изи-
грава и обстоятелството, че до 1890 г. в Македония няма бълга-
роекзархийски владици и екзархийското църковно-училищно дело 
среща големи спънки както от страна на Цариградската патриар-
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шия, така и на Високата порта. С постепенното стабилизиране на 
Българската екзархия и допускането на нейни епископи в Македо-
ния започва процес на отлив от униатството. Той приема по-големи 
мащаби след 1895 г., когато архиепископ Нил Изворов и епископ 
Лазар Младенов отстъпват в православието (последният скоро 
след това пак се връща към Католическата църква). В края на ХІХ 
в. Българската уния се развива с определено низходяща тенденция, 
която я ограничава само в отделни градове и села в Македония и 
Одринска Тракия.5

Българската екзархия обаче също среща непреодолими спънки 
в своето развитие. Високата порта, Цариградската патриаршия и 
Великите сили например не й позволяват да се сдобие със свои 
владици в Одрин и Солун. Официално там тя може да има само 
архиерейски наместници и председатели на църковни общини. 
Това я поставя в неравностойно положение спрямо Цариградската 
патриаршия, която има в Одрин и Солун свои епископи или ар-
хиепископи и много здрави позиции. Двата града се превръщат 
в центрове на гръцката пропаганда за Тракия и Македония. Този 
йерархично-каноничен дефицит на българското културно-нацио-
нално дело в борбата му срещу елинизма успешно е компенсиран 
с присъствието на униатски епископи – българи по рождение, по 
самосъзнание и по стремления.

Механизмът на скачените съдове изглежда най-логичен и ес-
тествен през погледа на дейците на македоно-одринското рево-
люционно движение. Като достойни патриоти, калени в борбата 
срещу елинизма, македонските и тракийските униати не могат да 
останат встрани и от борбата за национално освобождение и обе-
динение на българския народ. Още от самото начало те навлизат в 
редиците на Вътрешната македоно-одринска революционна орга-
низация (ВМОРО), Върховния комитет и Тайните офицерски брат-
ства, които не правят разлика между православни, католици и про-
тестанти, а се стремят да обединят всички българи под знамето на 
освободителната идея. Друго не може и да бъде, тъй като мнозина 
от ръководителите и дейците на тези организации произхождат от 
Кукуш, Малко Търново и други униатски селища и повече или по-
малко са минали през различните степени на католическите учи-

5 Кирил, Патриарх Български. Принос към униатството в Македония след 
Освободителната война (1879–1895). София, 1968.
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лища. Такива са Апостолът на македоно-одринската борба Гоце 
Делчев, председателят на Върховния комитет Христо Станишев, 
гевгелийският околийски войвода Аргир Манасиев, офицерите Пе-
тър Дървингов, Стойчо Гаруфалов, Димитър Кушевалиев и др.6

Някои униатски свещеници също загърбват риска и лично се 
включват в освободителната борба. Такъв е о. Иван Бонев, родом 
от Кукуш, люлката на Българската уния, и свещеник в с. Покро-
ван, Ивайловградско. През пролетта на 1903 г. той заедно с още 
двадесет души от селото се присъединява към ВМОРО. Така По-
крован се превръща във важна брънка от тайния революционен ка-
нал, който свързва България с Беломорска Тракия. По него минават 
куриери с тайната кореспонденция на организацията, пренасят се 
оръжие и други материали. Начело със своя свещеник покрованци 
вземат дейно участие в подготовката на Илинденско-Преображен-
ското въстание. През септември с. г. в района са извършени масови 
арести и о. Иван Бонев попада в Одринския затвор. По същото вре-
ме там са задържани около 600 българи, сред които 14 свещеници 
и 35 учители, повечето от тях на екзархийска служба. В Одринския 
затвор о. Иван Бонев се ползва с голям авторитет сред сънародни-
ците си и единодушно е посочен за председател на революционно-
то бюро, съставено от учителите и свещениците.7

През първото десетилетие на ХХ в. между Българската екзар-
хия и Българската уния в двете области се установява своеобразно 
статукво, нарушавано само от единични случаи на преминаване 
от едната към другата страна, продиктувани обикновено от лич-
ни мотиви. Сега настъпва и известна промяна в църковно-адми-
нистративното устройство на униатството. След 1895 г. архиепис-
копията в Цариград остава вакантна. Едва през 1907 г. Високата 
порта се съгласява да бъде хиротонисан нов архиепископ в лицето 
на Михаил Миров, но го приема официално едва през 1909 г., след 
Младотурската революция. За разлика от българските униати, кои-
то са вече относително добре познати в историческата литерату-
ра, макар обикновено да са били интерпретирани едностранчиво 
и пристрастно, архиепископ Михаил Миров допреди 30 години 
беше напълно непознато име дори за професионалните историци. 

6 Елдъров, С. Поколение на съединените българи. – Абагар, № 6, юни 2003.
7 Вичев, В. Книга за село Покрован. Под редакцията на ст.н.с. д-р Георги 

Граматиков. Хасково, 2009, с. 75-78.
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И малкото, което е било писано за него приживе или след смър-
тта му,8 в годините на тоталитарния режим (1944–1989) е напълно 
игнорирано и забравено и затова името му не може да се открие 
в нито едно изследване, енциклопедия или справочник от онази 
епоха. Нескромно, но пък обективно мога да заявя, че имах въз-
можността да го върна в българската историческа памет в самото 
начало на 90-те години. За първи път разказах накратко неговата 
биография в ефира на емисията на българската секция на Радио 
„Ватикана“, когато през 1990–1991 г. като хоноруван сътрудник 
подготвих за нея поредица предавания за дейци и събития на Ка-
толическата църква в България. Допълненият с нови данни текст 
за архиепископ Михаил Миров намери място в книгата ми „Уни-
атството в съдбата на България“ от 1994 г.9 Фактологичната канава 
на този биографичен очерк впоследствие бе възпроизведена във 
всички следващи публикации, главно в интернет.10 Той е в основата 
и на кратката информация в свободната енциклопедия Уикипедия, 
създадена през 2010 г., макар анонимните съставители да цитират 
други източници.11 Въпреки това в подобни публикации нерядко 
се забелязват и неточни факти.12 За целите на настоящата статия 
допълвам биографичния очерк за архиепископ Михаил Миров с 
нови данни, които досега не са били използвани. 

Архиепископ Михаил Димитров Миров е роден през 1859 г. 
в с. Топузларе (дн. с. Зорница, Бургаска област). Заедно със съ-
седното с. Доврукли (дн. с. Правдино), те са най-северните села 
на тракийските униати. Сгушено в подножието на Бакаджиците, 
с. Топузларе отстои на стотина километра северно от тогавашния 

8 Ангелов, Д. Н. В. Преосвещенство Михаил Д. Миров. – В: Календар „Св. 
Кирил и Методий“ за1924 год. София, 1924, с. 48-54; същият. Архиепископ Миха-
ил Д. Миров (По случай двадесетгодишнината от смъртта му). – В: Календар „Св. 
Кирил и Методий“ за1943 година. София, 1944, с. 32-38.

9 Елдъров, С. Униатството в съдбата на България…, с. 29-36.
10 Архиепископ Михаил Миров (1859–1923). – Истина–Veritas. Като-

лически вестник. София, ноември 2010, бр. 11 (1444), с. 5; https://kae-bg.
org/?act=content&rec=68 https://www.wikizero.com/bg/%D0%A3%D0%BD%D0%B
8%D1%8F%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B2_%D0%91%
D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F

11 https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B
8%D0%BB_%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2

12 Един англоезичен сайт например лансира невярна година за неговото раж-
дане: http://www.catholic-hierarchy.org/bishop/bmiroff.html
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вилаетски център Одрин и на около 40 километра от казалийското 
средище Ямбол. То е сравнително ново село, населено през 50-те 
години на ХІХ в. Част от жителите на Топузларе, както и на съ-
седното Доврукли, прегръщат унията още в първите години след 
нейното прогласяване в Цариград. За това най-много спомага про-
чутият в онази епоха светогорски монах Пантелеймон, сведенията 
и легендите за когото достигат и до двете села, а някои от техните 
жители са били негови ревностни последователи.13 След Берлин-
ския конгрес от 1878 г. Топузларе и Доврукли попадат в границите 
на Източна Румелия, а със Съединението през 1885 г. заедно с нея 
се озовават в Княжество България. Макар административно и по-
литически разделено от своя духовен център – Одрин, връзките на 
Топузларе с този град не прекъсват. В Одринската българо-католи-
ческа гимназия на полските възкресенци учат неколцина младежи 
от селото, които впоследствие ще станат свещеници или учители.14

Един от тях е Михаил Миров. Той постъпва в заведението още 
когато то е обикновено училище, а след това преминава в гимна-
зиалния курс. В Одрин бъдещият униатски архиепископ завършва 
и духовната семинария, като след това следва богословие и фило-
софия във Висшата духовна семинария в Цариград. Така той полу-
чава отлична езикова подготовка и овладява писмено и говоримо 
френски, немски, полски и турски език, а си служи също с латин-
ски и гръцки. На 6 януари 1883 г. е ръкоположен за свещеник от 
епископ Михаил Петков, главния викарий на Одринската униатска 
епархия, и получава назначение в родното си Топузларе със задъл-
жение да обслужва и съседното село Доврукли, както и по-отдале-
ченото Сазлъкьой (дн. с. Тръстиково), Бургаско. По това време в 
трите села има съответно 16, 22 и 5 униатски семейства. 

Първата грижа на младият свещеник е да снабди енорията си 
с истинска църква. Още през 1866 г. в Топузларе е открит малък 
параклис, осветен от епископ Рафаил Попов, и е направен опит 
за откриване на католическо училище, но то просъществува само 
кратко време поради липса на финансови средства. На няколко 

13 Елдъров, С. Последният ересиарх на Балканите. – В: Балканът и морето. 
Послания към времена и поколения. Благоевград, 1999. София, с. 191-199.

14 Славов, А. С. Топузларе (Ямболско). – В: Календар „Св. Кирил и Методий“ 
за 1920 год. София, 1929, с. 175-180; Петков, В., Вълканов, Н. Исторически сведе-
ния за село Зорница. Бургас, 2015, с. 42-47
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пъти Михаил Миров прави постъпки пред общинските власти да 
отстъпят място за постройката на католически храм, но неизменно 
получава отказ. Тогава той дарява наследствения имот от баща си 
– дворно място от шест декара с добро разположение всред село-
то. На този терен през 1888 г. е построена представителна църква, 
за чийто градеж е използван материал от каменоломната край До-
врукли, който се отличава със специфичен леко зеленикав цвят. На 
8 септември 1891 г. църквата „Пресвета Богородица“ е осветена от 
епископ Михаил Петков. През 1900 г. към нея е пристроена внуши-
телната за онова време 24-метрова камбанария. По-късно успява 
да построи и освети и църквата „Св. Семейство“ в с. Доврукли. 

Михаил Миров влага много усилия и за просветното издигане 
на енориашите си. Още на втората година след установяването си 
в Топузларе той открива частно католическо училище за деца и ве-
черно за възрастни. Първоначално занятията се провеждат в бащи-
ната къща на свещеника. През 1893 г. в непосредствена близост до 
новата църква е построена хубава училищна сграда на два етажа и 
със седем помещения. За учител е назначен Георги Русев Елдъров 
(прадядо на автора на тази статия), също възпитаник на Българо-
католическата гимназия на полските възкресенци в Одрин, женен 
за негова племенница. Скоро училище се открива и в Доврукли. Те 
са първите учебни заведения в двете села и затова се посещават и 
от деца от православни семейства, което спомага за уталожване на 
напрежението и конфликтите между двете религиозни общности.15

Част от времето и енергията си Михаил Миров влага в своите 
книжовни занимания. Той използва езиковата си подготовка и бо-
гословската си култура за преводи на църковно-религиозна лите-
ратура. Личните качества и дейността му оставят следа в паметта 
на неговите енориаши и по-късно един от тях – Дончо Ангелов, 
публицист и председател на източнокатолическото дружество „Св. 
Св. Кирил и Методий“ в България, го обрисува по следния начин: 
„Интелигентността, с която той се отличаваше, неговото добро-
душие и откровеност, неговата кротост и благ характер бяха му 
спечелили всеобщо уважение и голяма популярност. Името му се 
чуваше и знаеше във всички околни села. За населението той беше 
не само свещеник и учител, но същевременно лекар, съветник, 

15 Елдъров, С. Католиците в България 1878–1989. Историческо изследване. 
София, 2002, с. 131-133, 146-149.
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защитник и благодетел. Неговата къща беше отворена през всяко 
време и за всякого без разлика на вероизповедание и само тоя не 
оставаше задоволен и подпомогнат, който не прибягваше до него. 
Има примери, когато от любов и състрадание към ближния е ус-
пявал да издейства помилване дори на осъдени на смърт познати 
нему селяни“.16

През 1907 г. Св. Престол номинира Михаил Миров за архие-
пископ на българоуниатската общност в Македония и Одринска 
Тракия, като по този начин се опитва да възстанови институционал-
ното равнище на църковната йерархия след връщането на архи-
епископ Нил Изворов в православието. За този избор натежават 
качествата на вече 47-годишния свещеник, добил популярност със 
своята интелигентност, последователност и умение да разрешава 
всякакви конфликти, последното от голямо значение за условията 
на Османската империя. Михаил Миров е повикан в Цариград, къ-
дето е ръкоположен за архиепископ с титулатурата Теодосиопол-
ски. Високата порта обаче по свои съображения бави издаването 
на берата, който трябва да легитимира неговите права. Това става 
едва след 15/28 юни 1909 г., т.е. след Младотурската революция, 
когато властите се опитват да се покажат по-напредничави и толе-
рантни от своите предшественици.

Архиепископ Михаил Миров застава начело на македонските 
и тракийските униати (включително и малцината източнообредни 
католици в България) в драматичен период от нейната история. В 
тези трудни години той помага на всеки с каквото може – прию-
тява бежанци, осигурява прехвърлянето им в България, отпуска 
стипендии за ученици. Освен редовните задължения за източнока-
толическата църква „Пресвета Троица“ в Цариград, той се грижи и 
за униатското училище към нея. Общо за цариградския период на 
своя живот Михаил Миров извършва седем ръкополагания на све-
щеници, сред които и българи, и три хиротонии на епископи, всич-
ки от други народности. Доколкото му е възможно полага усилия 
да представя справедливата българска кауза на всички достъпни 
нему международни равнища.

Ето накратко какво е и състоянието на българоуниатската общ-
ност в Османската империя в последните пет години преди Бал-
канската война, които съвпадат с архиерейското ръкоположение и 

16 Ангелов, Д. Н. В. Преосвещенство Михаил Д. Миров…, с. 48-54.
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назначение на архиепископ Михаил Миров. По това време нейното 
църковно-административно устройство, установено още през 1883 
г., се състои от две епархии с ранг на апостолически викариати. 
Тракийският викариат е поверен още от самото начало на епископ 
Михаил Петков, българин от Одрин. Македонският викариат се уп-
равлява първоначално от епископ Ладзар Младенов от Банско, а 
след неговото отзоваване в Рим през 1895 г., от епископ Епифайни 
Шанов, родом от Казанлък. И двамата се намират под юрисдикци-
ята на архиепископ Михаил Миров в Цариград.

В Тракийския викариат българите униати са съсредоточени в 
Одрин, Малко Търново и в 7 села: Мустракли, Дервиш тепе, Ак бу-
нар, Каяджик, Покрован, Еля гюню и Лизгар. Униати има още в ня-
колко села, но поради малочислеността си те не са организирани в 
самостоятелни енории, а са част от съставната енория на Ак бунар. 
С изключение на Покрован, във всички останали селища униатите 
живеят смесени с българи екзархисти, но това не създава проблеми 
нито на едните, нито на другите. Общо в епархията се наброяват 
12 енории и 31 свещеници, от които 6 успенци и 5 възкресенци, 
минали в източния обред.

Като най-крупен религиозно-просветен център на униатството 
в Тракийския викариат изпъква Одрин, въпреки че българите като-
лици там са по-малочислени от повечето селски енории. За сметка 
на това в града има две български униатски църкви: „Св. Пророк 
Илия“ в квартала Киришхане и „Св. Димитър“ в квартала Каик. 
Към тях следва да се причислят и „Св. Св. Кирил и Методий“ на 
възкресенците в Българо-католическата гимназия в квартала Кале 
и „Св. Св. Петър и Павел“ на успенците при техния колеж в пред-
градието Караагач, които на практика пак са изпълнени с българ-
ско съдържание. Още по-голяма тежест на униатството в града 
придават католическите учебни заведения и просветната дейност, 
в която главна роля играят религиозните мисионерски общества на 
възкресенците и успенците.17

Възкресенците поддържат в Одрин известната Българо-като-
лическа гимназия, призната за средно учебно заведение от Минис-
терството на народното просвещение в София. Директор на гим-

17 Националноосвободителното движение на македонските и тракийските 
българи 1878–1944. Т. 3. Освободителното движение след Илинденско-Преобра-
женското въстание 1903–1919. София, 1997, с. 96-98.
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назията и настоятел на възкресенците по това време е Станислав 
Грич (от 1911 г.). След големия пожар през 1905 г., заради който 
пропуска две учебни години, гимназията сякаш прехвърля апогея 
на своята слава и бавно поема по пътя на залеза. Въпреки това за 
град като Одрин тя продължава да грее с европейски отблясък. 
Учебното заведение действа с пълен пансион, поддържа модерно 
европейско преподаване с отлична езикова подготовка, разполага 
с физическа и химическа лаборатории, практически работилници 
и театрален салон, гордее се с оркестър, ръководен от известния 
в българската музикална култура унгарец Михай Шафрани, има 
също печатница и дори ученическо списание „Мисъл“, списвано 
и редактирано от самите ученици. Само в периода 1903–1912 г. в 
гимназията учат 682 младежи, повечето от които от Одринска Тра-
кия и Македония, но също и от България. Преподавателският пер-
сонал се състои от 12 до 14 учители – свещеници и миряни. Въз-
кресенците поддържат в Одрин и духовна семинария за подготовка 
на източно-католически свещеници, асоциирана към гимназията.

Свой колеж, духовна семинария и храм в Одрин имат и успен-
ците, настанени в предградието Караагач. Колежът „Св. Василий“ 
съществува от 1897 г. и в навечерието на войната брои около 160 
ученици. Оттогава датира и униатската семинария с около 30 уче-
ници. Възпитаниците и на двете заведения, в основната си част 
българи, освен общообразователна и богословска подготовка, по-
лучават и отлични познания по френски език и култура.

От 1881 г. в квартала Стамбол йолу съществува и девически 
педагогически лицей „Мария Лурдска“, поддържан от Загребската 
провинция на обществото Сестри на милосърдието на Св. Викенти 
от Пола. Сравнен с българските училища, лицеят е непълна гим-
назия, чиито последни три класа са с педагогически профил. През 
учебната 1911–1912 г. в него учат 202 девойки, от които 70 бъл-
гарки. Преподаването е с изучаване на немски език, а учителският 
персонал се състои от 12 монахини и четирима други преподава-
тели. Монахини са предимно хърватки и словенки. Просветното 
дело на католиците в Одрин се допълва от две основни училища 
– „Св. Елена“ за момичета, поддържано от облатките успенки, и 
друго за момчета, ръководено от възкресенците.

Извън духовния и административен център на Тракийския ви-
кариат, църковно-училищното дело на българите униати е най-до-
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бре представено в Малко Търново. Там през този период има една 
католическа прогимназия и две начални училища за момчета и 
момичета. Източнокатолическата енория „Св. Св. Петър и Павел“ 
в града се администрира от обществото на отците възкресенци. 
До 1907 г. действа и женският клон на възкресенците, заместен от 
загребските милосърдни сестри. Тяхно основно задължение е да 
се грижат за девическото училище в Малко Търново. Във всички 
други енории в Тракийския викариат униатите разполагат със своя 
църква и училище. С изключение на Мустракли, което е мисия на 
успенците, и Акбунар, което се администрира от възкресенците, 
останалите са под непосредствената юрисдикция на епископ Ми-
хаил Петков.

Под ведомството на Македонския викариат на епископ Епифа-
ний Шанов спадат изцяло или частично 39 селища в 6 кази: Солун 
и с. Юнчии, Солунска каза; Кукуш и селата Михалево, Гавалян-
ци, Женско, Гърбошел, Горни и Долни Тодорак, Лелево, Раяново, 
Алексово, Постолар, Грамадна, Морарци, Ново село, Калиново, 
Мотилово, Коджамарлия, Бейлери, Стрезово, Междурек, Кушево, 
Тодорово и Даутли, Кукушка каза; Гевгели и селата Стояково, Бог-
данци, Гявато, Сехово, Моин, Милетково, Палюрци, Шльопинци и 
Смоле, Гевгелийска каза; Пирава и Балинци, Дойранска каза; Де-
лихасан махала, Серска каза; Енидже Вардар, едноименната каза. 
Не всички села са организирани в самостоятелни енории. В наве-
черието на войната в епархията има 27 енории с 36 свещеници, 
от които 26 мирски и 10 лазаристи. Фактическият център на уни-
атството в Македония е Кукуш, макар че през този период градът 
губи много от значението, което има през ХIХ век. Някога преоб-
ладаващо мнозинство, сега източнообредните католици там набро-
яват между 100 и 250 домакинства, според екзархийски и униатски 
източници, от общо 1200 български къщи.

Българското униатство в Македония намира силна морална 
и материална опора в религиозното обществото на лазаристите, 
което действат под закрилата на Франция и трасира пътищата за 
тяхното развитие. Лазаристите поддържат повечето от училища-
та в униатските центрове. Успоредно с тях действа и женското им 
разклонение Дъщери на милосърдието на Св. Викенти от Пола, с 
персонал от около 60 монахини и послушнички, които се грижат за 
девически учебни заведения и сиропиталища.
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В просветно-културното дело на униатите в Македония се от-
кроява Българската католическа семинария в местността Зейтил-
ник при Солун. Това учебно заведение съществува в продължение 
на 28 години – от 1886 до 1914 – и за Македония изиграва същата 
роля, каквато Българо-католическата гимназия на възкресенците 
за Одринска Тракия.18

През 1913 г. архиепископ Михаил Миров, дотогава познат пре-
димно в католически среди, неочаквано придобива известност и 
сред по-широки кръгове на българската общественост. Това ста-
ва във връзка с новото възбуждане на въпроса за унията като спа-
сителна възможност на българите в Македония да запазят своята 
национална идентичност в условията на новото сръбско и гръцко 
владичество. Именно националната катастрофа вследствие съкру-
шителната за България Междусъюзническа война отново задей-
ства стария модел на скачените съдове във взаимоотношенията 
между Българската уния и Българската екзархия. Именно в него-
вия контекст се осъществява личната среща на екзарх Йосиф и ар-
хиепископ Михаил Миров, с която започва настоящата статия.

Срещата на 13 юни 1913 г. в екзархийското седалище в Ца-
риград е по инициатива на архиепископ Михаил Миров. Двамата 
духовни водачи обсъждат положението на българите в Одринска 
Тракия и Македония и нерадостните перспективи, които вещае 
сръбската и гръцката окупация. По този повод архиепископ Ми-
ров изказва увереност, че сънародниците, които останат извън 
пределите на българската държава, ще могат да намерят в унията 
средство за национално самосъхранение срещу неизбежните опи-
ти за денационализация. Екзарх Йосиф е засвидетелствал в днев-
ника си тази историческа среща със следния кратък текст: „13/6. 
Чет[въртък]. [Дохожда] униатския епископ Миров. Той бил през 
време на войната в Пловдив. Той се интересува от българите, които 
ще останат под Турско от[въд линията] Мидия – Енос. Казах му, 
че ще останат под Екзархията, под епископа, когото ще оставя в 
Цариград [като] мой представител. Но ония българи, които останат 
под Гърция или Сърбия, ако приемат унията, ще могат да спасят 
народността си, казва той“.19

18 Националноосвободителното движение на македонските и тракийските 
българи…, с. 98-100.

19 Български екзарх Йосиф І. Дневник. Текст, коментар и бележки ст.н.с. 
к.и.н. Христо Темелски. София, 1992, с. 791.
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Дневникът на екзарх Йосиф, макар и осакатен (съставителят е 
отбелязал в обяснителните бележки, че точно тук в оригинала има 
изрязани листове) разкрива, че е проведен поне още един разго-
вор по въпроса за унията. Той се осъществява в края на юни 1913 
г., вече след Междусъюзническата война, когато събеседникът на 
екзарх Йосиф е или отново архиепископ Миров, или някое дру-
го лице, най-вероятно от средите на македонските революцион-
ни организации. Запазеният фрагмент от дневника е съхранил за 
историята финала на този съдбоносен разговор: „... казах му, че 
българите са си служили много пъти с Папата, за да добият своя 
йерархия, но това средство е опасно; едно, че народа не може да 
си играе с вярата, и друго, че католицизмът иска да ни присвои, и 
трето, че гърците и сърбите няма да търпят такова нещо; католици-
змът може ли да запази народността от гражданската власт? Впро-
чем да видим какво ще остане под гърци и сърби, че тогава можем 
да размишляваме как да запазим народността им“.20

Кой знае защо думата „Папата“ в текста е заменена с „Палата“, 
което в контекста на разговора за униатското движение е нонсенс и 
вероятно се касае за печатна или съставителска грешка. Това обаче 
е най-малката и при това поправима беда. По-лошото е, че непо-
правимо е унищожена част от дневника на екзарх Йосиф, който 
сам по себе си е безценно историческо свидетелство, при това за 
такова драматично за българите изпитание като Междусъюзниче-
ската война. По никакъв начин не свързвам това със съставителя, 
тъй като имам основания да предполагам, че унищожаването на 
тази част от дневника се е случило много по-рано, във всеки слу-
чай след смъртта на екзарх Йосиф, от човек, който е имал достъп 
до неговия личен архив, целенасочено се е интересувал от периода 
на Балканските войни, може би не само изследователски, но и за-
ради личното си участие в униатското движение през 1913 г. Ще 
се въздържа обаче да посоча предполагаемото име, защото и други 
негови съвременници са могли със същите или дори по-благород-
ни мотиви да сторят това.

Междусъюзническата война, а след това и Първата световна, 
поразяват българите униати в Македония и Одринско по същия на-
чин, както техните екзархийски сънародници. Мащабите на ката-

20 Пак там.
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строфата, разбира се, са различни, но последиците са идентични.21 
В следвоенния период архиепископ Михаил Миров остава на своя 
пост в Цариград като жив паметник на една безвъзвратно отминала 
епоха.

Архиепископ Михаил Миров е покосен от смъртта на 17 ав-
густ 1923 г. в Цариград в момент, когато в папската курия вече се 
обсъжда назначаването му за предстоятел на намиращата се в про-
цес на реорганизация униатска общност в България със седалище 
в София. Макар по това време вниманието на българската общест-
веност да е почти изцяло погълнато от смутната вътрешнополи-
тическа обстановка между извършения преврат и предстоящото 
въстание, вестта за смъртта му получава известен резонанс и вън 
от католическите среди в страната с една статия в авторитетния в. 
„Мир“. Това внимание очевидно има своите основания в личните 
качества на този архиерей, когото мнозина познават и ценят за не-
говата лична скромност, изрядна честност, щедра благотворител-
ност и всеотдайна народополезна дейност.22

За ролята на Българската екзархия и Българската уния като ска-
чени съдове на една национална система свидетелства в частност и 
съдбата им след Междусъюзническата война през 1913 г. Именно 
заради тяхната дълбока национална същност двете български цър-
ковно-религиозни институции претърпяват тогава съкрушителен 
удар. Сърбите и гърците виждат в тях преди всичко българската 
им национална същност, а не канонично-догматичните разделения 
между православието и католицизма, и затова се отнасят еднак-
во жестоко към екзархистите и униатите. Ако в очите на нашите 
национални неприятели от онази епоха сме изглеждали еднакви, 
защо днес ние самите трябва да се делим и разграничаваме? Точ-
но това е най-важната историческа поука от мястото и ролята на 
Българската екзархия и Българската уния в нашето национално 
минало.

 

21 Елдъров, С. Католиците в България…, с. 218-231.
22 Мир, 22 август 1923.
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80 ГОДИНИ ОТ ВЪЗВРЪЩАНЕТО 
НА ЮЖНА ДОБРУДЖА1

Стоян Райчевски 
„Крайовската спогодба между прагматизма и емоциите”1

Добруджанският въпрос

Добруджанският въпрос като елемент от българската нацио-
нална политика и предмет на международни отношения, които 
ангажират силно и Великите сили в Европа, възниква веднага 
след Освобождението на България. След Руско-турската война 
1877 – 1878 г., за да компенсира Румъния за участието й в нея и 
компенсация за Бесарабската област получава една част от Доб-
руджа. От такива съображения Санстефанският мирен договор от 
3 март 1878 г. прокарва границата между Българското княжество 
и Румъния така, че тя разделя Добруджа на две части – Северна 
и Южна: „Тя ще остави морския бряг при Мангалия и следвай-
ки южните граници на Тулчанския санджак, ще стигне Дунава 
над Расово”.2 Румънската страна отхвърля в началото това пред-
ложение с аргумента, че в Добруджа населението е българско и 
това ще й създаде в бъдеще напрежение с България. Берлински-
ят конгрес потвърждава разделянето на Добруджа и постановява 
границата между Княжество България и Румъния да „започва от 
една точка на изток от Силистра, като ще бъде определена от една 
европейска комисия и от там ще върви към Черно море на юг от 
Мангалия.”3

От Освобождението до началото на Балканската война Доб-
руджанският въпрос не предизвиква сериозни усложнения в отно-
шенията между България и Румъния, защото България, без да се 
отказва от своите исторически и етнически права над Северна Доб-
руджа, по това време е насочила усилията си към освобождението 
и приобщаването на българите, които са останали в пределите на 

1 Райчевски, С. Крайовската спогодба между прагматизма и емоциите. Изд. 
„Захари Стоянов”, София 2020.

2 Генов, Г. П. Международни актове и договори, зaсягащи България. С., 1940, 
с. 225.

3 Пак там, с.289.
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османската държава – в Тракия и Македония, осъществява Съе-
динението 1885 г. посреща доблестно Сръбско-българската война, 
разгромява и изхвърля агресора и през 1908 г. обявява своята неза-
висимост. През целия този период отношенията между България и 
Румъния са традиционно добри. 

Най-неочаквано след българските победи в Източна Тракия по 
време на Балканската война при откриването на румънския парла-
мент на 25 ноември 1912 г. крал Карол заявява, че Румъния като 
„важен фактор в Европейския концерт” трябва да има думата при 
окончателното уреждане на въпросите на Балканите. След тези из-
явления румънското правителство поставя въпроса за корекция на 
границата за сметка на България. Конференцията на посланиците 
в С. Петербург на 9 май 1913 г., председателствана от руския ми-
нистър на външните работи С. Д. Сазонов и с участието на посла-
ниците на Англия, Австро-Унгария, Германия, Италия и Франция, 
отхвърля основните искания на Румъния за корекция на границата 
в Добруджа, но решава да й се отстъпи гр. Силистра. Тази отстъпка 
не удовлетворява румънските амбиции, напротив – тя само ги на-
сърчава да засилят претенциите си към Южна Добруджа.

Използвайки крайно сложната ситуация, в която изпада Бъл-
гария при избухването на Междусъюзническата война през 1913 
г., ангажирана изцяло във войната срещу Сърбия и Гърция, румън-
ските войски нахлуват вероломно в България и без да срещнат бъл-
гарски части, които воюват на южния и западния фронт, овладяват 
цяла Южна Добруджа, настъпват през Дунава на юг и достига без-
препятствено чак до окрайнините на София. Според подписания в 
Букурещ на 10 август 1913 г. договор за мир новата граница между 
България и Румъния „тръгва от Дунава, по-нагоре от Тутракан, по 
течението на реката и достига до Черно море на юг от Еркене”.4 

Така една област, в която българското население е най-мно-
гочислено, а румънското едва 2.3%, бива откъсната от България 
и предадена на Румъния. През 1913 г. според рапорт на територи-
алната комисия Румъния е получила територия от 7630 кв. км с 
273 090 души население, от които само 6090 румънци.

Добруджанският въпрос отново излиза на политическата сце-
на по време на Първата световна война. На 6 септември 1915 г. 

4 Генов, Г.П. Международни актове и договори, зaсягащи България. С., 1940, 
с. 455.
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германският посланик в София Михаелес и българският министър 
на външните работи Васил Радославов подписват тайна конвен-
ция, според която, ако Румъния без никакво предизвикателство би 
атакувала България или нейните съюзници, Германия се съглася-
ва България да си присъедини териториите, които е отстъпила на 
Румъния по Букурещкия договор от 1913 г., както и една поправка 
на българо-румънската граница, начертана от Берлинския конгрес. 
По време на Първата световна война през август – началото на сеп-
тември 1916 г., са отвлечени от румънските власти над 30 000 бъл-
гари, предимно млади мъже, но също и жени и деца, и затворени 
в специални лагери за изолация и принудителен труд в Молдова, 
голяма част от които загиват от изтощение, глад, болести и студ. 
След капитулацията на Румъния през 1917 г. през пролетта на 1918 
г. румънското правителство подписва договор за мир с България, 
Германия, Австро-Унгария и Турция, според който Румъния връща 
Южна Добруджа заедно с една ректификация на границата в пол-
за на България под линията Черна вода – Кюстенджа. Останалата 
част на Добруджа, до Дунавските устия, е отстъпена на четирите 
съюзни държави и остава под тяхно общо управление като кондо-
миниум.

Добруджанският въпрос се поставя наново пред мирната кон-
ференция в Париж през 1919 г. Въпреки всички изложени от бъл-
гарската страна, безспорни исторически, етнографски, географски 
и икономически права на България върху Южна Добруджа, тя от-
ново е дадена на Румъния чрез подписания на 27 ноември 1919 
г. Ньойски мирен договор. Границата между България и Румъния 
остава такава, каквато тя е била на 1 август 1914 г.

След войната румънските власти предприемат системна по-
литика на колонизация на Южна Добруджа с цел да се промени 
етническият състав на областта, да се прогони или денациона-
лизира местното българско население. След прилагането на тази 
политика населението на Добруджа според румънското преброя-
ване през 1930 г. се увеличава на 378 344 души, българското на-
селение продължава да е доминиращо спрямо другите народно-
сти: българи 37,9%, турци – 34,1%, румънци 20.6%.5 През 1936 г. 
между Румъния и Турция се сключва конвенция, която дава въз-

5 Генчев, Н. Възвръщане на Южна Добруджа към България. – „Исторически 
преглед”, 1969, кн. 6, с. 58.
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можност на турците да се изселват в Анадола и на други места в 
турската държава, в резултат на която 40 000 от тях се изселват. 
Българското население в Добруджа продължава да е мнозинство 
спрямо румънското - 162 688 българи срещу 93 276 румънци през 
1936 г.

През януари 1934 г. цар Борис III и министър-председателят 
Никола Мушанов посещават Букурещ във връзка с подготовката и 
разговорите по Балканското споразумение. Те отказват България 
да влезе в това споразумение, заявявайки, че страната няма агре-
сивни намерения спрямо съседите си, но тя, както и никоя друга 
държава, не би могла да се откаже от правата, които Обществото 
на народите й гарантира.6

Първото официално искане от България за връщане на 
Южна Добруджа

На преговори в София през април 1936 г. България предлага 
два проекта за спогодба с Румъния:

1. По уреждането на някои спорни въпроси между България и 
Румъния

2. Относно режима на румънските малцинства в България
Румънското правителство отзовава своя пълномощен минис-

тър в София и преговорите се прекратяват.
Пътят към мирното възвръщане на Южна Добруджа за бъл-

гарската дипломация става особено активен след подписването на 
Солунската спогодба от 31 юли 1938 г., с която се премахват някои 
от наложените ограничения на България от Ньойския мирен дого-
вор. На 30 септември 1938 г. правителствата на Германия, Италия, 
Англия и Франция подписват Мюнхенското споразумение, което 
коренно изменя международното положение в Европа. Българска-
та дипломация получава възможност да търси мирна ревизия на 
териториалните клаузи на Ньойския договор под формата на ди-
пломатически сондажи.

На 20 април 1939 г. на закрито заседание на Народното съ-
брание българският министър-председател Георги Кьосеиванов 
произнася реч, в която аргументира пътя на България към мирна 
ревизия на Ньойския договор и на първо място връщането на 
Южна Добруджа. Десет дни по-късно, на 30 април, той прави 
публично изявление с искане за възстановяване на българските 

6 ЦДА ф176К, оп. 8, а. е. 3, л. 32-33.
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граници от 1913 г. 
През ноември 1938 г. българският пълномощен министър в 

Москва Антонов разговаря с турския посланик Апаидин, който 
лансирал идеята за създаване на групировка от балкански държа-
ви с Унгария и Турция, която да импонира на Германия и СССР и 
по тоя начин да се осигури военната безопасност на Балканите. 
Като предварително условие за това турският дипломат виждал 
сключването на едно споразумение между България и Румъния за 
Добруджа. Окуражен от тези внушения, Кьосеиванов заминава за 
Анкара. За резултатите от тези му мисия известна светлина хвърля 
записаното в дневника на Любомир Лулчев, че той, по думите на 
цар Борис III, бил „уговарял турците да не ни нападат в гръб, ако 
тръгнем за Добруджа”. През 1939 г. Борис III поставя добруджан-
ския въпрос в Рим, изказвайки се остро против Румъния7, но без 
особен резултат, тъй като Италия се интересува повече от обста-
новката в Южните и Западните Балкани.

На 19 април 1939 г. Г. Кьосеиванов издава директива № 19 до 
българските легации в чужбина, относно външната политика на 
България, която има за цел да сондира мнение за международна-
та реакция на едно евентуално бългaрско искане за възвръщане на 
Южна Добруджа.8: 

1. България не може да влезе в Балканското споразумение, за-
щото то гарантира границите, а България не може да приеме се-
гашните си граници.

2. Влизането на България в едно ново Балканско споразумение 
е възможно само след териториални промени, при което да полу-
чим Южна Добруджа, границата на Тракия от 1913 г.. и евентуално 
Царибродско и Босилеградско според старата територия на Бълга-
рия отпреди войната…”

Кьосеиванов поканва германския посланик в София, за да го 
информира, че до царя е дошла информация, според която крал 
Карол ще се среща в Мюнхен с Хитлер и ще го моли Германия 
да гарантира „румънската териториална цялост”, и по-конкретно – 
Добруджа. „Добруджа – му заявява Кьосеиванов – беше откъсната 
от мирните договори и няма нужда да Ви казвам колко тази земя е 
скъпа на сърцата на всички българи.”9

7 Граф Чано. Политически дневник 1939-1943.С., 1943.
8 ЦДА Ф 176К, оп. 8, а. е. 17-а, л. 14.
9 Генчев, Н. пос. съч., с. 63.
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След съвещание с дипломатите, организирано през април 1939 
г., се стига до извода, че повдигането открито на териториални въ-
проси все още не може да разчита на успех, тъй като събитията се 
развиват далеч от нея, но се очертава нов подход по Добруджан-
ския въпрос. Изоставят се на втори план спорните въпроси за по-
ложението на българските малцинства. Като цел на външната по-
литика се оформя искането за връщане на Южна Добруджа. 

Добруджа в международните отношения през 1940 г.

Добруджанският въпрос излиза на преден план през проле-
тта на 1940 г, когато е започнала Втората световна война и бъл-
гарското правителство е заявило своята политика за неутралитет 
във военния конфликт. В заседание на Министерския съвет на 4 
април 1940 г. външният министър Иван Попов в присъствието на 
министър-председателя Богдан Филов и българските пълномощни 
министри в Берлин и Лондон и др. лансира идеята, че възвръщане-
то на Южна Добруджа може да се осъществи с мирни средства и 
преди бъдещата конференция за мир, което става и непосредствена 
задача на българската външна политика. Тази българска политика 
намира подкрепата и на някои съседни балкански държави, като 
Югославия, Гърция и Турция и на велики сили като Англия, Гер-
мания Съветския съюз и Италия.

Още в самото началото на 1940 г Добруджанският въпрос е 
предмет на чести междудържавни разговори във връзка със стра-
тегическите планове на прегрупиралите се велики сили на два 
противопоставени военни съюза, всеки от които се стреми да 
привлече към себе си по-малките държави от Централна и Юго-
източна Европа. България е сред държавите, които са предмет на 
особено внимание на Великите сили заради нейното географско 
и стратегическо положение и факта, че тя има да решава терито-
риални въпроси, наследство от Ньойския мирен договор от 1919 
г. – за отнетите й тогава Беломорие, Южна Добруджа, Струмишко 
и Западните покрайнини, а в по-далече н план Вардарска Маке-
дония и Източна Тракия. Българското правителство е обявило, че 
ще следва политика на неутралитет, а исканията си за възвръща-
нето на другите извън Южна Добруджа територии ще постави на 
мирната конференция след края на световната война. Българската 
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дипломация насочва съзнателно усилията си само към искане за 
възвръщане на Южна Добруджа, което се приема благосклонно от 
Великите сили като цена, която трябва да се плати за спокойствие-
то на Балканите и Югоизточна Европа, от което са заинтересувани 
както силите от Оста, така и Великобритания и Франция. Изтък-
вайки своята политика на неутралитет, българското правителство 
все по-настойчиво извежда в международните си отношения въ-
проса за възвръщането на Южна Добруджа. Още в края на 1939 
и началото на 1940 г. румънските дипломати и политици започват 
демонстративно да показват признаци на „добра воля” за известна 
отстъпчивост спрямо България. На 14 януари 1940 г. Кьосеиванов 
уведомява италианския пълномощен министър в София, че бъл-
гарските искания са насочени към три граници: Южна Добруджа, 
загубените от България територии в Тракия през Първата световна 
война и района на Цариброд. Скоро след това той ще разясни бъл-
гарското гледище, че всички дискусии за териториалните реванди-
кации трябва да стават в системата на регионалните групировки и 
да бъдат отложени за след войната. Българското правителство по 
това време се въздържа от постъпки за непосредствено осъществя-
ване на своите териториални искания с цел страната да се предпа-
зи от въвличане в световния конфликт.10

Българското правителство използва много усърдно първите 
месеци на 1940 г., за да събере колкото се може повече информа-
ция за позициите на Великите сили, включително и по въпроса за 
Добруджа, да определи своята политическа линия съобразно най-
вероятното развитие на международните отношения през следва-
щите години. Друг фактор за една привидна в началото на 1940 г. 
пасивност на българската дипломация по териториалните искания 
е желанието на Германия Балканите да са спокойни по време на 
атаката й на Запад. Спазвайки това германско желание, българско-
то правителство продължава дипломатическите си сондажи в Бер-
лин за създаване на благоприятна почва за едни бъдещи български 
действия по Добруджанския въпрос и другите териториални иска-
ния.

На съвещание с участието на министър-председателя Бог-
дан Филов, министъра на външните работи и на изповедания-

10 Кузманова, А. Добруджанският въпрос. – История на Добруджа. Том 4. 
Велико Търново.2007, с. 537.
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та Иван Попов, пълномощния министър в Берлин П. Драганов, 
пълномощния министър в Лондон Н. Момчилов и главния се-
кретар на Министерството Д. Шишманов, проведено на 4 ап-
рил 1940 г. в министерството на външните работи, се изготвя 
следното поверително становище на българското правителство, 
изготвено в духа на настъпилите промени в предишната изчак-
вателна позиция на българското правителство:

 „Опасността, която съществува за разширяване на войната 
и възможно застрашаване на нашата страна, както и неизвест-
ността, пред която се намираме, що се отнася изобщо до разви-
тието на събитията и изхода на войната, налагат повелително на 
България да продължава и занапред да следва досегашния курс 
на строг неутралитет и да заявява, че ще брани своята независи-
мост против всяко посегателство…

Понеже войната е засега ограничена за Запад и двете ве-
лики сили, които обграждат Балканския полуостров от запад и 
североизток – Италия и Русия, – остават неутрални, без да са се 
отказали да осъществят своите домогвания, може да се очаква 
те да поставят своите въпроси за разрешение било на бъдеща-
та конференция за мир, било още преди нея. Поради това, като 
пази неутралитет и избягва всякакви рискове, България не ще 
бъде лишена от възможността да изчака удобния момент, за да 
постави конкретно своите национални въпроси за разрешение 
по мирен начин.

Дотогава обаче нам предстои една подготвителна работа: в 
събиране и систематизиране на всички материали, необходими 
за защита на нашата кауза, и в търсене и осигуряване подкре-
пата на силите, които биха имали решаваща дума и които биха 
имали интерес да подкрепят исканията ни. За целта се налага 
една предпазлива, но упорита и последователна дипломати-
ческа акция пред Великите сили и пред другите по-влиятелни 
държави. Но за да има тази акция по-добри изгледи за успех, 
без да се отказваме от известните наши искания, ние ще тряб-
ва да ги разделим и градираме по начин, щото първият въпрос, 
който ще сложим, да не противоречи на интересите на силите, 
пред които ще действаме. В това отношение, засега поне, като 
най-достъпен обект на нашите аспирации се явява Южна Доб-
руджа, възвръщането на която би могло да стане и преди бъде-
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щата конференция за мир, само при най-благоприятно стечение 
на обстоятелствата. Поради това като пръв етап на бъдещата си 
дейност наши представители в чужбина и особено ония, които 
получават изрични наставления, ще трябва да заработят с не-
обходимата предпазливост и сръчност за изясняване на добру-
джанския въпрос и за спечелване на подкрепа за неговото уреж-
дане, в смисъл за възвръщането на Южна Добруджа в границите 
й от 1913 г.

При тази тяхна акция те трябва да подчертават, че България 
търси миролюбивото разрешение на този въпрос, като поправ-
ка на една несправедливост, и че след постигането на тая цел 
България не ще има никакви други претенции спрямо Румъния. 
При това ще се поддържа, че България само срещу Добруджа не 
може не може да влезе в Балканското съглашение поне докато 
трае войната… Подготовката за уреждането на другите въпро-
си, специално за излаза на Бяло море, ще последва, когато се 
види какъв резултат ще даде акцията за Южна Добруджа, освен 
там, където би се установило още отначало, че се разбира осно-
вателността на тия наши искания и че има готовност те да бъдат 
подкрепени.”11

Манифестът към българския народ 
за възвръщането на Южна Добруджа

„Българи! С договор, подписан на 7 септември т. г. в Крайо-
ва, между България и Румъния се възстановява старата граница 
и Добруджа се връща на България. В съгласие с този договор аз 
заповядвам на моите доблестни войски да завземат наново този 
скъп български край и обявявам на възлюбения ми народ това 
щастливо събитие.

Ние дълго чакахме тоя час. Чакахме го с воля, напрегната 
към бъдещето, и с непоколебима вяра в тържеството на правда-
та. Нашите мирни усилия и нашето бдително търпение са въз-
наградени. Добруджа е пак наша. Нейното връщане км Отечест-
вото става по мирен начин, който не може да остави зад себе си 
семена на вражди и жажда за отплата, а отваря широко пътища 
за възстановяване на традиционното приятелство между два 
съседни народа. Добруджа посреща днес родната войска и над 

11 ЦДА Ф 176К, оп. 8, а. е. 17-а, л. 12-13.
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нейната плодородна равнина се развяват гордите знамена, върху 
които са написани имена и дати с безсмъртна слава.

Българи от Добруджа! Вие, които дълго носихте тежкия 
кръст на съдбата, запазихте завинаги в душите си гордостта на 
показаната от вас доблест. Вие подържахте безбоязнено висо-
кия пламък на българския дух, свято пазехте българските заве-
ти, българската реч и не забравихте никога Майката Родина. Ва-
шият дълъг подвиг увеличи достоянията българската история. 
Целият български народ се радва, че вие се връщате пак при нас 
да присъедините вашите високи добродетели и пламенно родо-
любие към общия подем на българските духовни сили.

Българи! Едно свещено българско въжделение се изпълни. 
Нека благодарим на Бога, че ни даде възможност да дочака-
ме този исторически ден. Нека всенародната ни радост издиг-
не още по-високо и по-крепко народното единение, устрема и 
вдъхновението за безспирен възход и светли бъднини.“12

Из дебатите в Народното събрание 
по ратификацията на Крайовския договор

Дебатите по одобрението на подписания на 7 септември 
1940 г. в гр. Крайова договор между България и Румъния се про-
веждат на първата извънредна сесия на 25 Обикновено народно 
събрание, открита на 20 септември и закрита на 23 септември 
1940 г. В съботния ден, 21 септември 1940 г., в 11 часа предсе-
дателят Никола Логофетов открива тържественото заседание на 
Народното събрание по случай „възвестяването с бойната тръба 
на българския войник свободата на Добруджа”, при което всич-
ки народни представители и официални лица стават прави с бу-
рни и продължителни ръкопляскания. Докладчикът Стефан Ка-
раиванов прочита мотивите към законодателното предложение 
за одобрение подписания на 7 септември 1940 г. в гр. Крайова 
договор между България и Румъния:

„Водените в Крайова преговори между България и Румъния 
се завършиха с подписването на един договор на 7 септември т. г. 
По силата на този договор Румъния отстъпва на България Южна 

12 Добруджа. Историческите заседания на Народното събрание по присъеди-
няването на Южна Добруджа към майката Отечество, С. 1940, с. 5-6.; Извори за 
историята на град Балчик (1878-1941), Варна, 2003, с.254-255.
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Добруджа в старите й предели, при условия, приети доброволно от 
правителствата на двете страни. С този договор се заличава една 
извършена към България неправда, и то по начин, който открива 
нова ера в отношенията на двете съседни страни, между които ще 
могат да се възстановят старите връзки на добро съседство и прия-
телство, които съществуваха между тях в миналото.

Този договор дава, освен това, пример за доброволно уреж-
дане дори на териториални въпроси между държави и с това до-
бива много по-голямо международно значение. Като представям 
съдържанието на горе упоменатия договор с всички приложения 
към него, моля ви, господа народни представители, да приемете 
тук приложеното решение за неговото одобрение.”

Министър-председателят Богдан Филов пръв получава думата 
да даде някои пояснения върху поставения на дневен ред въпрос 
с голямо историческо значение – за договора, по силата на който 
цяла Южна Добруджа в границите и от 1912 г. се връща към май-
ката-отечество: 

„Българският народ винаги е твърдо вярвал, че един ден пра-
вдата ще възтържествува. Той очакваше винаги с търпение, със 
спокойствие и самообладание този ден. И ето този ден днес на-
истина настъпи… В днешния тържествен момент наш пръв дълг 
е да си спомним за ония храбри български синове герои, които 
сложиха навремето своите кости в равните полета на Добруджа за 
свободата и идеалите на България. Тяхната саможертва не беше 
напразна, защото те оросиха със своята кръв полетата на Добру-
джа, тази българска земя, която по тази причина днес ни става 
дваж по-скъпа и по-свещена, защото техният подвиг даваше ви-
наги вяра на българския народ за по-добри дни. И днес ние виж-
даме наново развети българските знамена над Добруджа. Нека си 
спомним подвизите на храбрата българска войска, които увенчаха 
с вечни лаври българския войник. Нека си спомним за величест-
вената Тутраканска епопея, за подвизите на славната българска 
конница под предводителството на незабравимия генерал Колев 
и нека почетем паметта на всички тези герои, които паднаха на 
полето на честта в Добруджа, със ставане на крака и кажем „Бог 
да ги прости!” Добруджанският въпрос, който се разрешава със 
сключения във Крайова договор, не е нов. Той съществуваше у 
нас отдавна. Българският народ никога не беше се примирил с 
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постановленията на Ньойския диктат. Той се надяваше, че тези 
постановления ще бъдат премахнати… Преговорите в Крайова, 
както е известно, се водеха на базата на взаимното разбирател-
ство. Както Румъния, така и България, и двете страни бяха въоду-
шевени да дойдат до мирно споразумение, което да даде възмож-
ност да се възстановят наново онези традиционни връзки, които 
са съществували в миналото между тия две страни…

Ще се спра само с няколко думи върху главните постановле-
ния на договора. Първото от тях, най-важното, е , безспорно, онова 
постановление, което урежда териториалния въпрос. Вие знаете, 
че съгласно това постановление цяла Южна Добруджа, в старите 
й граници, се връща наново в границите на България. По такъв 
начин се възстановява извършената по отношение на България не-
правда, връща се всичко онова, което беше българско. 

В договора има и друго постановление, върху което се водеха 
дълги преговори и което представляваше особено големи мъчно-
тии. Това е постановлението на договора, което се отнася до задъл-
жителното изселване на румънското население от Южна Добруджа 
и на българското население от Северна Добруджа. Българското пра-
вителство направи всички усилия, за да прокара своето становище, 
което се състоеше в това тия преселвания да бъдат доброволни, а 
не задължителни. Ние знаем много добре какво значи задължител-
но изселване на по-големи маси. Ние имаме доста много бежанци 
в България, които бяха изселени задължително, и знаем какви са 
последствията от тия задължителни изселвания. За жалост обаче, 
становището на българското правителство по този въпрос не можа 
да бъде усвоено. Ние приехме задължителното изселване с пълно 
съзнание, че то ще се отрази твърде болезнено върху населението, 
което е засегнато от него, преди всичко онова българско население 
в Северна Добруджа,, което беше установено там от дълги години. 
Обаче българското правителство, от друга страна, е решено да на-
прави всичко възможно, за да облекчи участта на това население; 
да направи всичко възможно, щото в границите на България зана-
пред то да се чувства по-добре и по-спокойно, отколкото е било в 
границите на една чужда, макар и съседна с нас, държава.

Ние знаем, че се налагат известни жертви на това население, 
обаче ние мислим, че тия жертви то ще понесе спокойно, защото те 
са жертви, които се правят в интерес на цялата българска общност, 
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заради общите национални интереси на българския народ, с оглед 
на по-далечното бъдеще, а не само с оглед на днешния момент.

Върху другите подробности на договора смятам в този момент, 
че е излишно да се спирам. Аз съм готов да призная, че известни 
работи биха могли да бъдат уредени по друг по-задоволителен за 
нас начин. Обаче, когато говорим за тия неща, когато говорим за 
подробностите на договора от Крайова, нека не забравяме, че тук 
се касае за договор, който трябваше да бъде сключен, както казах, 
на базата на взаимно споразумение, който трябваше да почива на 
доброволното съгласие на двете страни, обстоятелство, което на-
лагаше да се правят известни отстъпки, за да могат да се добият, 
от друга страна, по-големи изгоди от него. Струва ми се, че в този 
случай, особено в днешния момент, в днешното заседание на На-
родното събрание, да обърнем повече внимание на общия резултат, 
който ни дава Договорът от Крайова. А общият и голям резултат 
от договора е именно този, че Добруджа става наново българска.”13

След речта на министър-председателя думата поисква само 
един народен представител – д-р Атанас Попов и то, за да призове 
депутатите да не дебатират по одобрението на това велико дело, 
а да пристъпят веднага към гласуване: „В този тържествен, бих 
казал, велик ден, когато нашите войски преминаха оттатък белите 
гранични камъни, които до тази сутрин разделяха нас от нашите 
братя в Южна Добруджа, нам се предлага да одобрим договора, 
сключен на 7 септември 1940 г., между българското правителство 
и правителството на Румъния. В този велик ден, когато целият бъл-
гарски народ тържествува, радва се, изпраща и посреща българска-
та мощна армия по градове и села с „ура”, сплотен и обединен в 
едно, аз смятам, че българското Народно събрание трябва едино-
душно, без разисквания да одобри този договор. Нека да се спло-
тим в едно, без разлика на политически убеждения и без различия, 
които може би ни делят, и да подкрепим това голямо и велико дело 
на българското правителство. По този начин ние ще докажем най-
реално единството на българския народ… за осъществяването на 
един общ блян, на едно велико дело, каквото е присъединяването 
на Южна Добруджа към България … за все по-мощна България, за 
обединението на целокупния български народ.”14 

13 Стенографски дневници на 25 –то ОНС, Първа извънредна сесия. 1 -3 за-
седание.1940, С., 1941, с. 25-26.

14 Пак там, с. 26.
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След този му призив всички стават прави, ръкопляскат, викат 
„ура” и изпяват националния химн „Шуми Марица”, химна на 
Царя и „О, Добруджански край”. След тази внушителна манифес-
тация на общо съгласие председателят Логофетов обявява 

Решение
за одобрение подписания на 7 септември 1940 г. в гр. Крайова 

договор между България и Румъния.

Одобрява се подписаният на 7 септември 1940 г. в град Крайо-
ва договор между България и Румъния”, както и всички приложе-
ния към договора са приети с акламации.

Хасковските делегати на конгреса 
на тракийската организация в гр. Бургас през 2006 г.
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МОМЧИЛ – ВЛАДЕТЕЛЯТ И ЗАЩИТНИКЪТ 
НА РОДОПИТЕ И БЕЛОМОРИЕТО

Проф. д-р Пламен Павлов

Личността на Момчил, този релефно очертан образ на пълко-
водец, владетел и „юнак“ от епохата на Средновековието, и днес 
предизвиква силен интерес. Казано най-общо, „от гледна точка на 
историята“, едва двете години на съществуването на неговото „цар-
ство“ през 1343-1345 г. са пренебрежимо малък период. И затова е 
толкова по-изумително, че владетелят и защитникът на Родопите и 
Беломорието остава завинаги в историческата памет на българите. 
Името му е съхранено в тогавашната летописна традиция и, което 
е още по-важно, в българския и балканския фолклор.

В съществуващите исторически източници няма преки данни 
кога е роден Момчил, но това най-вероятно е станало около 1310 
г. Никифор Григора съобщава, че „… когато навършил тридесет 
години, Момчил решил да промени този свиреп [разбойнически] 
начин на живот с по-човечен. Той отишъл при един знатен ромей 
и предложил да му служи срещу заплащане…“ Това става нейде в 
края на 30-те години на XIV в. Най-вероятно прочутият български 
воин е бил близък като възраст с айдънския бей Умур (роден през 
1309 или 1310 г.) и сръбския крал и пръв цар Стефан Урош IV Ду-
шан (26 юли 1308 г.), при когото Момчил е на служба дълги годи-
ни. Българският цар Иван Александър (роден в началото на XIV в.) 
и византийският император Йоан VI Кантакузин (около 1292-1295 
г.) са били по-възрастни от Момчил. 

Нямаме данни за родното място на Момчил, но от сведенията 
на Йоан Кантакузин и Никифор Григора може да се приеме, че 
през 1343-1345 г. той е владетел на земи, близки или идентични 
с неговия роден край. Васил Гюзелев обръща внимание на често-
то присъствие на името Момчил в Западните Родопи и Пирин в 
османо-турските регистри от началото на XV в. нататък. Според 
Кантакузин „…Момчил по род беше мизиец [българин], но поради 
плячкаджийство и грабеж избяга оттам [от България] и отиде при 
ромеите, като беше зачислен от императора [Андроник III Палео-
лог (1328-1341 г.)] в списъка на стратиотите…“ Григора отбелязва, 
че Момчил е бил „…син на неизвестни родители от пограничните 
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области на патрибалите [сърбите] и мизите [българите]…“ 
Никифор Григора се ръководи от политическото статукво в 

средата на XIV в., когато в резултат на сръбската експанзия под 
властта на Стефан Душан попадат земи в Егейска Македония и 
поречието на Струма. През първите десетилетия на столетието, ко-
гато е роден Момчил, а български цар е Теодор Светослав (1300-
1321), поне част от Родопите са в държавните граници на България. 
Съответно, Момчил е роден не просто в земи, населени с българи, 
а в пределите на самата българска държава.

Константин Иречек, Васил Златарски, Петър Мутафчиев и 
други учени приемат, че родопският юнак е произлизал от „народ-
ните низини“. Васил Гюзелев търси корените на бунтарския дух и 
авантюризма на храбрия българин в същата социална среда, като 
стига до заключението, че тежките условия на живот са тласкали 
изявени личности от тази социална среда към неприемане на съ-
ществуващия ред и открит бунт срещу „системата“, както бихме 
казали днес... Можем да потърсим и друго решение, което не про-
тиворечи напълно на тази картина, но хармонира повече с извест-
ното ни за Момчил. Качествата на храбрия българин не само като 
войник, но и на командир на хиляди бойци, изпъкват в редица бит-
ки и в цялостното му политическо поведение. Момчил произлиза 
от граничен район, където властите, независимо дали са български 
или византийски, често предоставят на местните жители или на 
голяма част от тях военизиран статут със съответните данъчни и 
други облекчения. Такива са византийските стратиоти („войници“) 
и акрити („граничари“), руските „бродници“ (пазачи на бродовете 
на Днепър, Дон и други големи реки) и казаци, българските вой-
нуци или войнигани, дервентджии („пазачи на проход“) и други 
категории селяни с военни задължения. Въпреки че по дефиниция 
остават част от „низините“, те разполагат с оръжие, получават во-
енна подготовка и реален боен опит. Същевременно са обезпече-
ни със съответните имоти. Това сближава Момчил с цар Ивайло 
(1277-1280), произлизащ от войнишкото население в Източна Ста-
ра планина. Планинско население с войнишки статут в Родопите, 
в случая древнотракийско, е имало още в ранновизантийската епо-
ха. От неговата среда произлизат известните императори Маркиан 
(450-457) и Лъв I Бес (457-474), и двамата траки по произход. Тази 
практика е наследена от средновековните български владетели, а и 
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от османските султани. В османо-турските документи има много 
данни за спахии християни в Западните Родопи през XV-XVII в., 
някои от които са били потомци на средновековното българско бо-
лярство. От тази среда е произлизал роденият в района на Доспат 
хайдушки войвода Карпош, водач на голямото въстание в района 
на Кюстендил и Куманово през 1689 г. Подобно на своя далечен 
предшественик Момчил, години наред Карпош води хайдушка 
дружина, която „шета“ в Родопите, Пиринска и Вардарска Маке-
дония.

Момчил е описан като дързък и физически силен човек. Спо-
ред турския поет Енвери:

Имаше тогава един храбър воин,
наречен Момчил – той беше много висок
…
Всички, които го виждаха, остава изумени,
всички се учудваха на неговия величествен вид.
Той беше висок колкото двама души,
гледан отдалече, приличаше на минаре…

Йоан Кантакузин лаконично отбелязва, че в своята младост 
Момчил „…поради плячкаджийство и грабеж…“ е принуден да 
избяга от пределите на българското царство „… при ромеите…“ 
Според Никифор Григора „…от млада възраст предпочитал да 
води разбойнически живот заедно с дружина от свои връстници, 
устройвал засади и хитри уловки и така причинявал неочаквана 
гибел на пътниците…“ 

Можем само да гадаем какъв е бил поводът младият Момчил 
да се заеме с древния „занаят“ на разбойник, достатъчно разпрос-
транен в средновековна Европа. От друга страна, той очевидно се 
е ползвал с популярност сред своите сънародници, които го през 
1343 г. го приемат за свой владетел и го подкрепят до самата му 
гибел. Сюжетът за „добрия разбойник“ е познат в Европа и по це-
лия свят. Дори и да изглежда парадоксално, като че ли най-близък 
е паралелът с легендите за знаменития Робин Худ от далечна Ан-
глия. Интригуващо е, че историческият прототип Робърт Худ от 
Уейкфийлд е живял приблизително във времето на Момчил и по 
произход е бил „йомен“, т.е. също свободен земеделец с военни 
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задължения. През годините на „разбойническия“ период от своя 
живот Момчил печели верни привърженици, натрупва опит и са-
мочувствие. Според Никифор Григора сподвижниците на Момчил, 
в голямата си част доскорошни бедняци, „…обхванати от войн-
ствена ярост, били готови по-скоро да жертват живота си, отколко-
то да го изоставят…“ 

Заради своите разбойнически действия Момчил е преследван 
от властите, а оставането му на българска територия става невъз-
можно. Тогава той преминава на византийска служба и е „…зачис-
лен в списъците на стратиотите от император Андроник…“ – т.е. 
във времето на Андроник III Палеолог (1328-1341), който полага 
усилия за засилването на византийската отбрана в Беломорието и 
Родопите. Именно този император укрепява важната крепост Пе-
ритеорион/Перитор (ранновизантийският Анастасиупол) при дн. 
Амаксадес (тур. Арбаджикьой) до езерото Вистонида (Боругьол), 
свързано с Егейско море. По-късно тази крепост е един от цен-
тровете на държавата на Момчил, но и негово лобно място. Йоан 
Кантакузин, главнокомандващ сухопътните сили на империята, 
най-вероятно е имал отношение към постъпването на войнствения 
българин на византийска служба. 

Византийските власти дават на Момчил земи край тогаваш-
ната граница с България със задължение да охранява определен 
периметър от нея. Доскорошният разбойник не стои мирен, а за-
почва да нахлува на българска територия, причинявайки „…много 
злини на Мизия [България]…“ Както пише Кантакузин, Момчил 
„…често бил съветван…“ от византийските управители на погра-
ничните райони да прекрати нападенията, „…да не започва война 
и да не върши такива опустошения, понеже [двете страни] бяха в 
договорни отношения. Той изобщо не можеше да бъде убеден и 
за известно време мируваше, но след това отново се захвана със 
същите работи. И щеше да бъде наказан за злодеянията си, защото 
стана омразен на мизите [българите] заради грабежите и не се до-
веряваше на ромеите, които искаха да го заловят. Затова избяга при 
трибалите [сърбите] и там прекара продължително време…“

След българската победа при Русокастро на 18 юли 1332 г. 
между цар Иван Александър и император Андроник III е подпи-
сан мирен договор. Отношенията укрепват още повече след бра-
ка между българския престолонаследник Михаил Асен и визан-
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тийската принцеса Мария–Ирина Палеологина през 1336 г. След 
енергични протести от българска страна Византия се задължава 
да залови и предаде доскорошния разбойник. И сега авантюрис-
тът намира решение, отивайки в Сърбия. Крал Стефан Душан, 
независимо от приятелските си отношения с цар Иван Алексан-
дър, приема беглеца на служба при себе си. При всички положения 
това става преди смъртта на Андроник III (15 юни 1341 г.), скоро 
след която българо-византийските отношения рязко се влошават. 
Момчил е на сръбска служба в продължение на десетина години. 
Това е времето, в което Стефан Душан (1331-1355) крои планове за 
продължаване на териториалната експанзия в населената с бълга-
ри Македония. Кралят със задоволство приема на служба изявени 
чужденци и авантюристи, особено когато разполагат с войници и 
опит. Показателен е случаят с византийския аристократ Сиргиан 
Палеолог, личен приятел и най-близък помощник на император 
Андроник III. Изпаднал в немилост, през 1333 г. той търси полити-
ческо убежище при Душан. 

Подробности за службата на Момчил при сръбския крал не са 
известни. Той попада в аристократична среда, в която българите 
са много. Не става дума само за местните боляри от Македония, 
но и за личности от самото българско царство, озовали се по едни 
или други причини в западната ни съседка. Душан е българин по 
майка – сръбската кралица Теодора е дъщеря на цар Смилец (1292-
1298). Съпруга на най-великия сръбски владетел е Елена, сестра 
на цар Иван Александър. В Сърбия се озовават още една сестра на 
Иван Александър, както и по-малкият му брат деспот Иван Асен 
Комнин, поставен за владетел на част от днешна Албания с център 
Авлона (Вльора). 

Йоан Кантакузин, макар и с късна дата, споменава нещо важно 
– през лятото на 1343 г. Момчил „…се отметнал от краля на три-
балите…“ Явно Момчил не е бил обикновен наемник, а командир 
на значителни военни сили. Според Никифор Григора „…колкото 
и кръвожадни и безпощадни хора имало между бедните, събрани 
малцина при мнозината и мнозина при малцината, измежду три-
балите [сърбите] и мизите [българите], и измежду онези, които 
имали полуварварски начин на живот, минали по споразумение 
на негова страна. Така че той събрал повече от две хиляди конни-
ци…“ Става въпрос както за негови сподвижници от времената на 
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разбойничеството и византийската служба, така и за нови хора. 
Сред тях е имало сърби (“трибали“), но със сигурност и местни 
българи предвид доминиращото население на Македония. Онези с 
„полуварварска“ природа, за които споменава Григора, вероятно са 
пастирите по планините (българи, както и предците на днешните 
каракачани), но е възможно сред тях да е имало и кумани – засел-
ници от средата на XIII в., все още неасимилирани в преобладава-
що българската народностна среда.

В Сърбия личността на Момчил често се свързва с Пирот, 
а крепостта на този стар български град по традиция се нарича 
„Момчилова“. За неин управител по времето на Стефан Душан се 
сочи именно легендарният българин, представян тенденциозно за 
сърбин. Момчил е бил на сръбска служба, но тя няма отношение 
към Пирот, който до падането си под османска власт е в преде-
лите на България. Знаем го и от надписа, ктиторските портрети и 
археологическите проучвания в църквата в близкото с. Станичене 
от 1331-1332 г. По онова време градът и неговата област са под 
властта на българския болярин Константин, подчинен на видин-
ския владетел Белаур и цар Иван Александър. Десетина години по-
късно, както научаваме от надписа в църквата в с. Долна Каменица, 
областта е под властта на видинския деспот Михаил, братовчед на 
цар Иван Александър. Свързването на пиротската крепост с името 
на Момчил отразява популярността му в нашия фолклор не само в 
Родопите, но и в много по-широко географско пространство.

След смъртта на император Андроник III Палеолог (15 юни 
1341 г.) във Византия се развихря дълга и ожесточена граждан-
ска война (1341-1347). От името на малолетния Йоан v Палеолог 
(1341-1391) управлява регентство – императрицата майка Анна 
Савойска, патриарх Йоан Калекас, Йоан Кантакузин и Алексий 
Апокавк. Най-силната фигура е Кантакузин – главнокомандващ 
сухопътните сили, но и неформален „лидер“ на едрата земевладел-
ска аристокрация. Императрицата намира опора в лицето на вели-
кия дукс (командващия флота) Алексий Апокавк. Противниците на 
Кантакузин използват негово отсъствие от столицата, за да го об-
винят в държавна измяна. В отговор на това в Димотика, на прак-
тика „частен град“ на Кантакузин, на 26 октомври той и съпругата 
му Ирина Асенина (внучка на цар Иван Асен III) са обявени за 
император и императрица. Узурпаторът твърди, че е защитник на 
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младия василевс от престъпните действия на своите противници. 
Опитът на Кантакузин да се закрепи в Тракия неочаквано се на-
тъква на масови бунтове, в които движеща сила се оказват бед-
стващите представители на гражданството, селячеството и част от 
аристокрацията. Изправен пред пълна катастрофа, през лятото на 
1342 г. Кантакузин с армия от едва две хиляди души на практика 
бяга в Сърбия, като търси помощ от Стефан Душан. Независимо от 
клетвите за приятелство и помощ, сърбите използват ситуацията, 
за да завладеят обширни земи в Македония и още по на юг. Опитът 
на Кантакузин със сръбска военна помощ да овладее Серес (Сяр) е 
неуспешен. В този критичен момент, уплашена от сръбските заво-
евания, към него се присъединява мощната поземлена аристокра-
ция в Тесалия и Епир. Постепенно узурпаторът започва да излиза 
от сянката на Душан, което води до разрив. От своя страна цар 
Иван Александър използва византийската гражданска война, опит-
вайки се да присъедини Одрин и Димотика към България. 

През пролетта на 1343 г. във войната се намесва нов фактор 
– Кантакузиновият приятел и съюзник Умур бег, наричан най-
често „паша“, владетел на бейлика Айдън в Мала Азия със сто-
лица Смирна (Измир). Извикан на помощ срещу щедри обещания 
за плячка, с флот от триста кораб Умур прехвърля многохилядна 
конница на европейския бряг. С помощта на турците „текфурът“ 
(императорът) настъпва успешно в Егейска Македония. През ап-
рил крепостите Верия (Бер), Сервия и Платамон се предават на 
Кантакузин, въпреки че към тях претенции има и Стефан Душан. 
Разривът със сърбите е пълен, но с турска помощ позициите на 
узурпатора се усилват. Въпреки че плановете му да завземе Солун 
се провалят, той завзема Халкидическия полуостров. Главната му 
цел естествено е Константинопол. С нараснали сили и с турците 
на Умур узурпаторът потегля по егейското крайбрежие на изток, 
подчинявайки редица крепости. 

Момчил се появява в лагера на Кантакузин при Христупол (Ка-
вала). Военачалникът българин не се задоволява с положението си 
в Сърбия, а Душан не е в състояние да попречи на неговото отмя-
тане. Момчил предпочита обаче да се закрепи на родна земя пред 
перспективата да служи вечно на чужди господари. По думите на 
Григора, Момчил „…предпочел да се нарича и да бъде подчинен 
съюзник и доброволен слуга на император Кантакузин. Но при ус-
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ловие да не бъде винаги с него и да не ходи с него там, където онзи 
би искал, а да се ползва със свобода и тайно, според присъщия му 
обичай, да напада неговите врагове, но и за лична своя изгода и 
изгода на тези, които са предпочели да воюват заедно с него срещу 
заплата като разбойници…“

Ключовата дума е „съюзник“ („симмахос“), а и от самия текст 
се вижда, че Момчил поема „служба“, в която има значителна авто-
номия. Според Енвери българинът командва четири хиляди души, 
като сключва съюз с Умур от свое име, а не в резултат на своите 
отношения с Кантакузин – още една индикация, че Момчил се из-
явява не като наемник и служител на узурпатора, а като самосто-
ятелен политически „играч“. Кантакузин твърди, че в по същото 
време родопският господар разполага с триста конници и над пет 
хиляди пехотинци. Няколко дни по-късно Кантакузин заедно със 
силите на Умур паша и Момчил е пред стените на Перитеорион. В 
лагера на узурпатора идват пратеници от крепостите Света Ирина 
и Подвис, намиращи се в Меропа. Жителите на тази изцяло насе-
лена с българи област, простираща се между Арда и Чепеларска 
река, преминават доброволно на страната на Кантакузин. Те го 
молят „…да им назначи управител…“, по-скоро местен владетел 
(в случая е използван терминът „игемон“/„хегемон“), а като такъв 
императорът поставя именно Момчил – „…не само поради това, 
че [Момчил и местните жители] са едноплеменници, но и защото 
не му липсва храброст и дързост в сраженията и е твърде опитен в 
плячкосванията и грабежите…“

Напълно възможно е Кантакузин, както и на други места 
в своята „История“, да не казва цялата истина, а поставянето на 
Момчил за полусамостоятелен владетел на Меропа да е договоре-
но предварително. Необходимостта от военна сила заставя Канта-
кузин да приеме условията на българина, независимо от поемания 
риск. Така започва най-впечатляващият период от драматичния 
живот на Момчил. Както вече показахме в том 7 на Сборник „Тра-
кия“, поставянето на българин начело на властта в Беломорието 
и Родопите от византийските императори съвсем не е прецедент. 
Още през 1294 г. в Комотини и Мосинопол местната власт е в ръ-
цете на протосеваст Никола Мито. В началото на следващото сто-
летие в района действа севаст Иван Свинепаса, а през 1329 г. е спо-
менат някой си Севатстопулос, т.е. синът на севаста. Тази практика 
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очевидно е свързана с обстоятелството, че българското население 
в Беломорието е доминиращо. 

Първоначално Момчил подкрепя действията на Кантакузин, 
но скоро се дистанцира от него. Основната причина са опустоши-
телните действия на айдънските турци, които отвличат в робство 
хиляди хора от българските земи, включително и от онези под 
негова власт. През пролетта на 1344 г. цариградското регентство 
привлича на своя страна цар Иван Александър, като му отстъпва 
Пловдив и още осем крепости в Родопите. Апокавк прави опит за 
настъпление при Ираклия (дн. Ерегли) на брега на Мраморно море. 
Още тогава е изпратена мисия при Момчил „… с много обещания 
да почне война срещу императора [Кантакузин], защото той [Мом-
чил] беше вече известен и разполагаше с достатъчно войска…“ 
Междувременно Смирна (дн. Измир), столицата на Умур, е ата-
кувана от морската коалиция на Венеция, Кипърското кралство и 
рицарите йоанити от остров Родос. Налага се турският владетел да 
брани собствените си земи. На Балканите остават негови войски, 
но айдънските кораби са почти напълно унищожени. Останалите 
на сушата хиляди турски войници са използвани от Кантакузин, 
за да отблъсне Иван Александър, който през май 1344 г. за кратко 
присъединява важния град Перперикон в Източните Родопи. Земи-
те на Момчил, както и съседните области на България, са опусто-
шени отново.

Гражданската война във Византия става все по-ожесточена. 
Умур изпраща подкрепления на Кантакузин – петнадесет гале-
ри, натоварени с конна войска, акостират в пристанището Авдира 
(Абдера). Момчил изчаква основните айдънски сили да потеглят 
на изток, след което напада техните кораби. Според Кантакузин 
три турски галери са изгорени, а другите бягат навътре в морето. 
Ударът върху отслабения флот на Умур не е за подценяване, като 
има и силен психологически ефект. Турските съюзници напускат 
обсадата на Ираклия, за да отмъстят на Момчил. Кантакузин се 
опасява, че българският властелин може да разгроми афектирани-
те и непредпазливи „варвари“, а това ще го направи по-силен и 
още по-популярен! „Той имаше – пише Кантакузин, – боеспособна 
войска и не отстъпваше на никого от тогавашните военачалници по 
храброст и мъжество…“

При явното надмощие на противника Момчил нарежда на 
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своите хора да се затворят в крепостите. Кантакузин изпраща ос-
новните си сили заедно с турците, изчаквайки завръщането им в 
Комотини. При отсъствието на Момчил от бойното поле узурпа-
торът решава да продължи в западна посока, но спира за почивка 
при развалините на древния град Мосинопол. В горещия следобед 
Кантакузин дори си позволява да подремне под дебелата сянка на 
вековно дърво до един прохладен извор… Насън чува глас, който 
„свише“ го предупреждава за опасността. Оказва се, че от запад 
приближава войска, която ромеите вземат за своя. Изведнъж съг-
ледвачите вдигат тревога, че това е Момчил „… с хиляда отбрани 
войници…“ Настъпва хаос – „… всеки възседнал първия попаднал 
пред очите му кон, без да чака сигнала на бойната тръба…“ Оп-
итният Кантакузин овладява безредието и се изтегля в боен ред. 
Момчил изчаква ромеите да напуснат развалините на Мосинопол, 
след което ги напада с цялата си сила. Налага се самият Канта-
кузин да се сражава с меч в ръка, а конят му е убит. Императорът 
понася удар с меч, нанесен му от български войник, но шлемът го 
спасява… Не попада в плен, защото Ландзарет, един от неговите 
оръженосци, му отстъпва своя кон. Кантакузин успява да се укрие 
зад стените на Комотини, но крайната победа е на Момчил. Българ-
ският владетел освобождава обикновените войници, като изпраща 
двама от пленените офицери като „дар“ за регентството в Констан-
тинопол. 

За да оправдае своя провал обаче, честолюбивият Йоан Кан-
такузин се стреми да внуши на читателите, че българската побе-
да се дължи на фрапиращо неравенството на силите. В разказа му 
за битката обаче са споменати осем ромейски офицери, а общата 
численост на ромеите надали е била по-малка от петстотин-шест-
стотин души, при това става дума за елитни части. Ярко проличава 
военната дарба на Момчил – със своята смелост и изобретателност 
той не само разбива Кантакузин в конкретния сблъсък, но и успява 
да обърне хода на войната като цяло. Узурпаторът и турските му 
съюзници са принудени да напуснат Беломорието. От своя страна, 
регентството във византийската столица изпраща посланици при 
Момчил, удостоявайки го с най-високата титла – „деспот“. Кан-
такузин на свой ред търси помирение с българския властелин, де 
факто признава неговата самостоятелност и му дава титлата „се-
вастократор“. За да спечелят Момчил за съюзник, враждуващите 
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византийски „партии“ стигат до безпринципно наддаване, наруша-
вайки вековните имперски принципи. 

От лятото на 1344 г. нататък Момчил е практически независим 
и от властите в Константинопол, и от Кантакузин. По думите на 
императора историк: „Момчил се издигна и вече стана велик по-
ради гражданската война между ромеите и като сметна, че е дос-
татъчно силен да образува свое царство, едновременно се отметна 
от императора Кантакузин и от императрица Анна, макар че беше 
удостоен от нея с титлата деспот. Той воюваше едновременно и с 
двете страни и си подчини [техни] градове и села…“ Както бе по-
казано от Н. Овчаров, земите на българския владетел достигат на 
запад до Места, а в цялата територия на държавата му има около 
25 крепости.

Йоан Кантакузин твърди, че Момчил създава „царство“ (!) – 
„архи“ според използваната терминология на гръцки език. Както е 
известно, местните българи наричат Ксанти с името Царево. Въз-
можно ли е наистина Момчил да се е самообявил за цар, както и 
поданиците му да са го възприемали като такъв? Догадката е на 
Н. Овчаров, който обръща внимание на самоволната коронация на 
сръбския крал Стефан Душан за цар в превзетия от него Сяр на 
Коледа 1345 г. Несъмнено пред погледа на Момчил е бил и случаят 
със самия Йоан Кантакузин, постъпил по подобен начин в Димо-
тика на Димитровден 1341 г. По същото време царски титли носят 
синовете на Иван Александър, съответно Михаил Асен, Иван Сра-
цимир и Иван Асен IV, а по-късно Иван Шишман и Иван Асен V. 
Те управляват различни области, които са съпоставими като значи-
мост с „царството“ на Момчил. От друга страна титлата „деспот“ е 
принадлежала до времето на Мануил I Комнин в средата на XII в. 
именно на императора! Затова върху монети и печати чак до ХIII 
в. често вместо „василевс“ е изписано „деспот“. Нека си спомним 
и един родопски господар – Алексий Слав, живял повече от век 
преди Момчил, който сам третира своята власт като „деспотска“ и 
„царска“! С други думи не е невъзможно деспотът да се самообяви 
и за цар, въпреки че дали е така, остава неизвестно. 

Сред най-ценните придобивки за Момчил са градовете Пери-
теорион и Ксанти, отнети от правителството в Константинопол. 
Ксанти става и столица на държавата на Момчил, където е устро-
ен неговият „дом“, както и съответната администрация, за която 
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нямаме данни. Перитеорион/Перитор играе ролята на главна кре-
пост, още повече че през XIV в. е контролирал най-важния път Via 
Egnatia в Беломорска Тракия, свързващ Рим с Константинопол, а и 
днес руините му да съвсем близо до автомагистралата „Егнатия“. 
Според Катерини Асдраха в града е имало „комуна“, т.е. форма 
на градско самоуправление от типа на онова на зилотите в Солун. 
Тези права явно са били признати от Момчил. Що се отнася до 
солунските зилоти, няма как родопският цар да не поддържал ди-
пломатически връзки с тях. Към подобно решение ни насочват и 
действията му срещу Матей Кантакузин в Халкидика. Нападени-
ята на Момчил в земите на Матей са особено силни през втората 
половина на 1344 и през 1345 г.

През януари 1345 г. Умур паша нанася тежко поражение на 
своите западни противници и през май 1345 г. е отново на Балка-
ните със своите жадни за плячка орди. Този път айдънската армия 
идва по суша, тъй като е в съюз с бейлиците Сарухан и Кареси, съ-
седни на Византия в Мала Азия. В Димотика владетелят на Айдън 
настоява пред Кантакузин за поход срещу Момчил. Докато ромеи-
те се подготвят за кампанията, Умур нахлува за пореден път в Бъл-
гария. Югоизточните български земи са опустошени, а турците се 
завръщат с „…голяма плячка от роби и добитък…“ Вероятно това 
нападение е и превантивен удар срещу България заради възмож-
ността да окаже подкрепа на Момчил. Последният се опитва по 
дипломатически път да предотврати войната, но без успех. Кога-
то Момчил научава, че противниците му потеглят срещу неговите 
земи, „…събра колкото войска имаше при себе си, за да се сражава 
едновременно и с ромеите, и с варварите…“ 

В своята „История“ Йоан Кантакузин разказва, че Момчил 
решава да пресече пътя на своите врагове при Перитеорион. Жи-
телите на града обаче отказват да го пуснат в крепостта. Те сочат 
приближаващите противникови войски, подканяйки Момчил да се 
сражава с тях, а градът ще бъде награда за победителя в битката. 
Заплахите не дават резултат, но все пак гражданите на Перитеори-
он приемат в крепостта Райко, братовчед на Момчил, с отряд от 
петдесет войници. Независимо дали е имал пререкания с жителите 
на Перитеорион, най-вероятно самият Момчил е предпочел да ос-
тане извън града и да рискува открито сражение. Крепостта на Пе-
ритеорион не е малка, но все пак става дума за петхилядна войска. 
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Проблемът е преди всичко осигуряването на хранителни припаси 
и прясна вода при очертаващата се обсада. През юни и юли новата 
реколта от зърно не е прибрана, а запасите от хранителни продукти 
от предишната година са на привършване. Нека не забравяме, че в 
онази епоха няма технологии за тяхното съхраняване продължи-
телно време. 

Кога се е състояла битката, в която Момчил загива? В истори-
ческите трудове на Йоан Кантакузин и Никифор Григора дата не е 
посочена. Във Византия в античен маниер историографията е смя-
тана за част от литературата. Историците рядко сочат дати, а най-
често загатват за времето на дадено събитие с метафори, слънчеви 
затъмнения, земетресения и т.н. В по-старите изследвания за дата 
на битката се сочи 7 юли, определяна според времето на смъртта 
на Алексий Апокавк. В случая Никифор Григора отбелязва, че най-
големият противник на Кантакузин е убит четири дни след гибелта 
на Момчил, като дата отново не е посочена. На помощ идват визан-
тийските кратки хроники, в една от които убийството на Апокавк е 
датирано на 11 юли, съответно Момчил е загинал на 7 юли. В някои 
по-нови изследвания се дава предимство на друга кратка хроника, 
в която убийството на великия дук е отнесено към 11 юни, което 
предатира гибелта на Момчил на 7 юни. „Ключ“ към загадката са 
думите на Григора, че походът против Момчил е проведен „…в 
средата на лятото, когато житото започва да зрее по нивите…“ 
Представената картина е невъзможна в началото на юни, тъй като 
житото в района узрява през юли. С други думи, датата на битката 
при Перитеорион и гибелта на Момчил е 7 юли 1345 г.

Момчил заема района на Перитеорион преди идването на про-
тивника. Както с основание допуска Н. Овчаров, той заема с вой-
ниците си старата преградна стена („тихизма“), изградена преди 
векове от Юстиниан I Велики (527-565). Макар да е изоставена, 
тя е била в добро състояние и е можела да послужи за защита от 
атаката на противника. Предните отряди на Умур нападат първи, 
като успяват да пробият преградата или по-скоро съзнателно са 
пропуснати от воините на Момчил да преминат. Водени от жажда 
за плячка, турците продължават на запад, подлагайки на грабеж зе-
мите на „Мигдония“ – териториите по долното течение на Струма. 

Когато Кантакузин и Умур с основните сили достигат до Пе-
ритеорион, те с изненада установяват, че Момчиловата войска „…
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не е победена, а само е отстъпила пътя пред персите [турците]…“ 
Българският владетел е построил хората си „…правилно и в боен 
ред…“, а „…сражението тепърва предстои…“ Ромеи и турци също 
формират боен ред, организирани в три отряда – лявото крило е 
под командата на Йоан Асен, шурея на Кантакузин, центърът е 
зает от самия Йоан Кантакузин с основните му сили, дясното кри-
ло – от Умур с неговите елитни отряди. Дълго време боят протича 
при равновесие на силите, но численото надмощие си казва думата 
и Момчил с хората си е изтикан към градските стени. Поради лип-
сата на пространство българите са принудени да слязат от конете 
си и да се бият като пехотинци. „…Момчил пръв слезе от коня…“ – 
отбелязва Григора. Стените на Перитеорион играят ролята на сигу-
рен тил и не позволяват на противника да обкръжи българите, кои-
то се сражават „…пеша, като се биеха мъжествено…“ – разказва 
Йоан Кантакузин. Момчил дори се опитва да премине в контраата-
ка, но това не е възможно предвид превъзходството на противника. 
Войниците на Момчил понасят много загуби от турските стрелци, 
които слизат от конете си и ги обстрелват със своите лъкове. Боят 
продължава до гибелта на българина. Повечето от оределите му 
войници загиват, а малцина падат в плен. Жителите на Перитеори-
он не оказват подкрепа на своя владетел, наблюдавайки безмълвно 
битката от крепостните стени. 

Пред мъртвото тяло на храбреца Момчил „…императорът 
проля сълза за нещастието…“ – спомня си след години Йоан Кан-
такузин, впускайки се в разсъждения за преходността на славата. 
И все пак той още веднъж поставя акцент върху „…храбростта и 
доблестта на погиналите…“ войници на Момчил, предвождани от 
своя „непобедим и опитен стратег“.

След смъртта на Момчил ромеите потеглят към Ксанти. Гра-
дът се предава доброволно на Кантакузин, оплаквайки падналия 
свой владетел и неговите съратници. Узурпаторът великодушно 
позволява на съпругата на Момчил с цялото си имущество да си за-
мине за България. През есента на същата 1345 г. откриваме Райко, 
братовчеда на Момчил, като „кефалия“ (управител) на завзетите от 
сърбите земи по река Струма с крепостите Трилисион (Търлис, дн. 
Ватитопос) и Вронду (Горно Броди, дн. Ано Вронду) в Сярската 
област. Явно и на Райко е позволено да постъпи, както намери за 
добре. Самият Стефан Душан през есента на 1345 г. се възползва 
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от „вакуума“, настъпил след гибелта на Момчил, като разпростира 
властта си до Христуполис (впрочем Кавала носел и българското 
име Морунец) – така, както е настоявал през 1342 г. 

През 1347-а, две години след смъртта на Момчил, претенден-
тът за короната Йоан Кантакузин влиза като победител в Констан-
тинопол. Той е принуден да се откаже от така желаната император-
ска власт през 1354 г. под натиска на общественото недоволство, 
породено от първите османски завоевания на Балканите. Неговите 
„приятели“, османските турци, превземат крепостите Цимпе през 
1352 и Калиупол/Галиполи през март 1354 г. Умур паша пада убит 
в битка със западните си противници през 1348 г. Стефан Душан си 
отива от този свят през 1355 г., докато цар Иван Александър умира 
на 17 февруари 1371 г. През 1347-1349 г. „черната смърт“ покося-
ва милиони хора във Византия, България, Сърбия, Италия и цяла 
Европа. Чумната пандемия се завръща още десетина пъти през 
следващото столетие и в съществена степен улеснява османското 
завоевание – катастрофалната промяна, която бележи съдбата на 
съвременниците на Момчил и техните потомци.

Момчил, човекът, „...когото храбростта не напускала нико-
га…“, си отива от света тогава, когато ярки личности като него 
са особено необходими. Подвизите на родопския властелин имат 
силен отзвук в българските земи. От България паметта за падналия 
срещу иноверците пълководец и владетел се пренася на север от 
Дунава, а в един молдовски летопис четем: „Лето 6864 [1356]. Цар 
Отман уби храбрия Момчил и превзе Перитор...“ От Родопите и 
Македония славата на юнака достига до сръбските книжовници: 
„В лето 6862 [1354] погубиха турците храбрия Момчил и превзе-
ха Перитор“. И в двата случая годините на Момчиловата гибел са 
сгрешени, което е свидетелство за универсалното й звучене като 
исторически спомен за борбата със страшната заплаха. 

Познавачите на българския и балканския фолклор отбелязват, 
че в цикъла от песни за Момчил юнак се открива най-значимото 
сходство между епическия герой и неговия исторически прото-
тип, много по-голямо в сравнение с онези за Крали Марко, Иван 
Шишман и още няколкото личности, останали в народната памет. 
Създадени в Родопите и Беломорието, песните за Момчил отекват 
в цялата българска земя и извън нея. Името на града Перитеори-
он/Перитор се превъплъщава в онези на Пирдоп, Пирот и дори на 
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Пирлитор при планината Дурмитор в Черна гора, като се създават 
нови предания за славния юнак… Векове преди да бъде създадена 
прочутата песен „Заплакала е гората“, обезсмъртила Индже войво-
да, народният поетически гений е оставил послание:

„… че ми няма Момчил юнак
да разтвори Буруграда,
Буруграда, чорквицана,
да ми влязат христиене,
да ги турци не пленоват…“

Надали е възможно да се даде по-висока оценка за Момчил от 
тази историческа памет, пазена от българите в Родопите и Беломо-
рието през столетията.
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БАЛКАНСКАТА ВОЙНА: КАЛ, „ЕМИШИ“, 
ГОРОЛОМНО УРА СЛЕД ПАДАНЕТО НА ОДРИН

Според записаното в дневника на Данаил Иванов Делипавлов 
от село Равногор, Пазарджишко 

Господин Шалапатов,
Изпращам Ви това съобщение за случайно открит от мен ръкопис 

на един войник-участник в Балканските войни. Тъй като Вие проявихте 
интерес към него с намерение да го публикувате, то поради ограничения 
срок, който ми поставихте, Ви го изпращам в суров вид и с първите 
си впечатления. Моля за извинение, че не можах навреме да го проуча и 
поставя критичен апарат. Ако намирате за полезно и нужно, може да 
го публикувате с екипа си по Ваше усмотрение. 

 Оставам с уважение: 

Отец Петър Гарена (проф. дин Камен Гаренов,
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, 

катедра „История и археология“)

От село Равногор познавах отец Руси. Беше ми съученик от 
семинарията. Беше някъде от селата на Ловешка епархия. Но го 
разпределиха в с. Равногор. Това беше една бедна енория и той също 
живееше бедно и притеснено. Заболя от диабет. Отрязаха му пръстите на 
единия крак, после целия крак, после и другия крак... Както можеше да се 
очаква, отиде си почти млад от тази болест. Бог да го прости! И ако някой 
си спомня за него, нека му запали свещ някой ден, в някой храм. 

Отец Руси обичаше да се запилява из обраслите селски гробища и 
да прави панихиди над запустели, тревясали гробове, на незнайни за него 
хора. Веднъж ми каза, че правил панихида на някой си, който като млад 
паднал от коня и умрял. И наследници дали има и дали някой си спомня 
за него – не знаел... Повярвах му, защото образно казано – всъщност 
наследник му беше и отец Руси. Той беше от цигански произход, обичаше 
конете и никога нямаше да подмине човек на кон. Така че, ако е имало 
такъв човек и той е знаел – тази панихида се е състояла.

Някак си ми се е закачила тази случка и това е единствената ми пряка 
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представа за с. Равногор. И, както се казва в народния фолклор, „минаха 
години…”

Случайно или не, съвсем наскоро – началото на юли 2020-а, докато 
чаках отец Димитър по някаква работа при църквата „Св. Георги” в 
Хасково, се разговорих с жената, която поддържаше храма: Мария 
Данаилова, бивша детска учителка, на 76 години. Тя ми каза, че ме 
помнела като дете, но не била от Хасково, а са се преселили тук от 
Равногор, Пазарджишко, били бедни години и т.н.... Аз кимам там нещо, 
да върви разговорът... Казвам й: Познавах от Равногор отец Руси. Тя с 
благодарност приема, че я слушам и се унася в спомени... „Моят дядо е 
умрял както си е свирел с уста и както си е яздел коня, паднал и умрял... 
Нищо не остави, бедни години... И гроба му не знам дали се знае.” 
Аз обаче нещо си спомням, не само за отец Руси, но и за една негова 
панихида, за един човек, който „паднал от коня и умрял”. И започвам да 
разпитвам.

Оказва се, че човекът е живял без някакви особени материални 
притежания и даже в бедност. Но е живял със българско самочувствие 
и гордост. В тези бедни години, когато, поради мизерия, потомството му 
се разпръсва, те успяват да съхранят единственото наследство, което им 
оставил – малък тефтер със записки от Балканската война. Щастливата 
случайност ме срещна със 76-годишната Мария Данаилова, която ми 
даде възможност да се запозная със записките на нейния дядо и да ги 
коментирам.

Тъй като моите проучвания в последно време са съсредоточени върху 
Източните Родопи и Беломорска Тракия, то и бележките в „Дневника” ми 
бяха интересни, защото военната част, в която е служил, минава и през 
тази територия.

Прилагам въпросните войнишки записки, които са озаглавени от 
автора като:

ДНЕВНИК
на Данаил Иванов Делипавлов – с. Ясъ Кория1, 

Пещерска околия, Пловдивски окръг
 „На 5, месец октомври 1912 г. излязохме на Света Петка 

заставата на Лъджене и открихме война. Същата вечер 
превзехме няколко поста. На 6 октомври минахме още няколко 
колиби и с. Якоруда. На 8 минахме още 5-6 часа и стигнахме с. 
Бабек. В това село имаше турски войни ци, скрити по къщите, 

1 Става въпрос за сегашното село Равногор.
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и имаше военни работи: палатки, носилки, пуш ки и др. и всичко 
това криеха, но като разбраха, започнаха да горят къщите. 
Напоследък останали двама войници българи, турците излезли от 
джамията и ги убили. В това време се връща нашата пехота и ги 
избиват всички – около 40 души – и запалват цялото село, в което 
и ня колко души,затворени в една къща, изгарят вътре. 

От там минахме към реката Кара-Суф. Преспахме над нея 
на около 3 часа и продължихме пътя към село Елешница. Там 
заехме позиция с 16 оръдия срещу непри ятеля и започна ужасен 
бой. В този ден нашата артилерия разруши 2 турски оръдия. 
Боят трая до вечерта и турците бяха принудени отдав на да 
отстъпят. Надвечер отстъпиха и нашата пехота зае тяхната 
позиция. Намерихме техните оръдия разрушени. В този ден аз 
отидох с конете за вода и тогава прекарах голямо щастие – пое се 
нов живот, наследих от Бога. Захвана тяхната пехота да стреля 
по помаците и щяха да ни избият всички батарейни коне, дори 
убиха някои войници и коне. Това беше на 9-10. В това сражение 
аз си изкълчих крака и на 10 октомври заминахме за село Якоруда 
в дивизионната болница.

На 11 и 12 октомври стояхме в същото село. На 11 октомври 
Мехомия беше принудена да се предаде и нашите войски я бяха 
заели. В него се бяха предали осем души турски офицери и около 
600 души войници. На 13 октомври в Якоруда на почивка с Ангел 
Атанасов Пенчев. На 14-15 също болни в село Якоруда.

На 16 ме изписаха и заминах за частта. Минахме село Белица, 
Мехомия, отидохме в с. Баня. На 17 минахме село Добринище, 
град Банско, село Обадим и спахме в село Кремен в едно стръмно 
дере, насадено с борика и имиш: орехи, сливи, круши и др. На 18 
октомври минахме от село Кремен за село Брезник и там в това 
село намерихме сирене и масло. То се намира в една прекрасна 
котловина с големи имиши. Селяните бя ха избягали. В него 
намерихме много ябълки, круши, орехи и вина, грозде и много 
други работи. Това село е турско, но е с прекрасни плодове. От 
там минахме в село Курнище, и то е в същото положение с 
много имиши. Подминахме и него и спахме на къра. От там на 
19 минахме град Неврокоп. Този град е окръжен град, който се 
беше предал. Той се намира до полите на Пирин планина. В него 
стояхме този ден. В този град имало много богати турци, но бяха 
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избягали всички от града надолу.
На 20 се записахме в полкови артилерийски парк. В този ден 

хляб още не бяхме получили, а имаше македонци, които идеха по 
града за плячка и един заловиха с един чувал леблебии и ние ядохме 
от тях този ден доста.

На 21 също в град Неврокоп. На 22 също. На 22 мина 
батареята и спахме един час. От там на 23 минахме 6-7 часа 
и стигнахме в едно село Старчище. Намира се в едно също като 
ракитовското корито, обико лено с високи планини. Върховете на 
тази планина бяха покрити със сняг. На 24 спахме 3 часа надград 
Серес. В тази местност беше голям студ. От там тръгнахме 
за града и в 12 часа стигнахме над града. Той е в струмишкото 
поле... 29 октомври. Този град е на добро място и красив изглед 
има от височината. В него има доста добри казарми: пехотински, 
кавалерийски и артилерийски войски. Този град е свързан с жп 
път от Кава ла и град Демир-хисар за Солун. В град Серес стояхме 
на 26 и 27 октомври. Ходихме по него и го разгледахме доста. В 
този градима най-много турци и гърци, а българи са по-малко. Тук 
се ражда памук, маслини и смокини.

На 27 октомври вечерта в 5 часа заминахме от град Серес 
за град Солун. Този ход беше много грозен за всичката войска. 
Вечерта като тръгнахме в мрак. Времето беше облачно и захвана 
да вали. Месечина нямаше. Беше доста тъмно. Шосето беше 
все с калдъръм. На много места беше пропаднало и имаше много 
бутане с хора, а конете дори и падаха. От балкана слизат речици. 
Те бяха много залели пътя и на всички нозете им бяха пълни с вода. 
Като изминахме 3 часа място, все поле, опряхме до река Струма. 
Мостът беше разнебитен и войската не смееше да минава – 
вървяха все по 2-3 войници. Там ние стояхме с товарени коне 3-4 
часа и времето все валеше, наоколо залято все с вода и нямаше 
къде да разтова рим. 

След като минахме, вървяхме още 1-2 часа и се съмна, но пъ-
тят пак си продължаваше и към ручок стоварихме, та обядвахме 
и пак след два часа тръгнахме и вървяхме до 1 часа късно вечерта 
и стигнахме до село Долни Догованци. Там пристигнахме и дойде 
известие да се върнем назад, че Солун бил се предал на нашите 
и гръцките войски. От там се върнахме на 29 октомври, но 
на 30 сти гнахме в град Серес пак обратно, но доста изморени 
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бяхме вси чки. На 31 октомври направихме почивка. В същия ден 
пристигнаха два ескадрона гръцка войска. Посрещнати бяха от 
гражданите и от нашите войски. На 1 ноември заминахме от 
град Серес за град Дра ма с влака, но само оръдията и прислугата, 
а конете с коневоди те минаха по шосе за град Драма. Тръгнахме 
от град Серес първа, втора – Борно, трета – Ангиста, четвърта 
– Отегликос. От гара Ангиста до гара Отегликос минахме 4 
тунела. Вечерта на 1 ноември слязохме в град Драма – пета гара.

На 2 ноември почивахме в град Драма. На 3 потеглихме от гр. 
Драма по железницата, но пеша, защото беше развалена линията. 
Вър вяхме цял ден. Минахме гара Кострин. Селото при тази гара 
беше обзаведено с хубави къщи и все нови. В този ден що място 
и села ми нахме! Всичката местност-нивите сети с тютюн. В 
Нусретлий минахме по обед. Вечерта стигнахме в гара Кузюклю, 
минахме го и спахме при село Белчица. От там потеглихме на 4 
ноември и стигнахме до гара Бук. Тя се намира при река Места. 
От село Белчица до гара Бук ми нахме пет тунела. Под гара Бук 
се появи неприятел. Там ги обстре лвахме и гонихме през гара 
Еникъой (Кръсто поле), от гарата надолу два часа до село Еникьой 
(Кръсто поле). Там стана пак голяма стрелба с турците. На 5 
ноември в този бой ние не взехме участие, но вечерта два часа 
късно заемахме едно оръдие на един връх срещу турската позиция, 
която бе ше вече отстъпила. Още там са смрачи.

Тази турска позиция беше в едно турско село, което се каз-
ваше Курлари. Ние излязохме на 500 метра до селото на една 
висо чина с оръдието и с две роти пехота от девети полк, в 
който беше и капитан Ликоманов. Пехотата настъпи до селото 
във верига. Тръ бата свири за настъпление. Всичката войска 
извика „Ура” и ние гръмнахме осем снаряда в селото. Пехотата 
настъпи и заеха цялото село. Имаше някой и друг турчин, но с вик 
и няколко изстрела из бягаха, но раниха двама войници и един кон. 
Навлязоха в селото и го запалиха. Ние стояхме близо до съмване и 
си отидохме при батареята два часа рано преди съмнуване.

На 6 ноември товарихме за град Скече, но изминахме малко 
пространство. Спахме в едно дере над селото Курлари. На 7 
ноември минахме по това дере, но то беше доста дълго, каменисто 
и стръмно. В този ден и конете нямаха сено и ние нямах ме хляб. 
Продължавахме пътя, но трудно – защото и хляб не получавахме, 



82

па и вода нямахме. 4-5 часа път, който се взе за цял ден. Надвечер 
минахме по едно много лошо дере и след него стигнахме в едно 
селце – турско, беше доста хубаво уредено, но село. Изминахме 
от него на изток около два километра и стигнахме в град Скече. 
Този град е слепен до Родопите и над него има два манастира. 
Народността в града е българи, гърци и турци.

На 8 ноември – ден Архангеловден, стояхме в града. На 9 пак 
бяхме там. На 10 потеглихме от град Скече за град Гюмюрджина. 
Вървяхме цял ден по пътя и спряхме в едно село турск, та 
преспахме. Там е и гарата Коюн-кьой. На 11 ноември стигнах ме в 
град Гюмюрджина. Минахме него и спахме в едно пак турско село. 
На сутринта получихме заповед, че има неприятел, та зах ванахме 
на юг из балкана през гарата Демир-белиш.2 От нея вър вяхме 10 
километра и се отбихме в балкана на югоизток. Там за мръкнахме, 
а и времето лошо: вали дъжд и вятър и като влязох ме в една земя, 
в която се залепваха ботушите, не излизаха ко нете, но нямаше 
гладко място за пренощуване, та бяхме принудени да вървим до 
12 часа. И ние, и горката пехота оставахме по шубраците и се 
пишманяхме до бога. Това беше на 12 ноември.

Най-после пристигнахме в едно турско село. Престояхме 4 
часав село Отолар3,но останаха доста коне по пътя, дори и хора 
измряха.

На 13 ноември потеглихме от селото Отолар за селото 
Менлик4. От селото Отолар потеглихме по едно дере с една доста 
черна железна руда. Из това дере се отбихме на изток, после 
наляво. При изкачването на една малка височина видяхме една дос-
та широка равнина със синьо-зелен цвят. Ние рекохме: гледайте 
какво широко поле настигнахме, а то не било поле, но било море. 
Вървяхме около половин час и стигнахме до селото Менлик. 
Минахме от него на два часа и отидохме в град Деде-агач.5 Там 
се спряхме на казармите на запад от града. На 14 и 15 ноември 
стояхме в този град. Там видяхме доста параходи, дето ходят по 
водата. В тази местност има доста маслинени дървета. От там 

2 Сегашното село Вена, със старо име Демир-бейли в Беломорска Тракия, 
Гърция (б.м./

3 Става въпрос за с. Атарни в Беломорска Тракия, Гърция (б.м./
4 Става въпрос за с. Макри в Беломорска Тракия, Гърция (б.м./
5 Александруполис в Беломорска Тракия, Гърция (б.м./
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потеглихме за Одрин по машината. На 16 спахме в трена, където 
ме и валя дъжд цяла нощ в открити вагони на станция Фере6. 
Също и градът се казва Фере. От там тръгвахме на 17 минахме 
станция Бидикли. Там се влива и реката Марица в Бяло море. 
След това спряхме няколко часа в град Софлу. Там имаше много 
лозя и бубарство. Там нашите войски бяха заловили 13 хиляди 
турска войска с един генерал и около 200 души офицери.7 От там 
потеглихме и спахме в трена на гара Димотика. Там има ветрова 
мелница. На 18 ноември потеглихме за гара Кулели-Бургас. Оттам 
се отбихме вдясно и минахме през река Марица и машината спря 
на гара Узун-кюпрю. Там слезнахме от трена и спахме наблизо до 
гарата. На 19 ноември потеглихме за гр. Узун-кюпрю, но спряхме 
срещу града в едни турски големи складове, които бяха почистили 
за нас, зад моста Узун-кюпрю. Този мост е дълъг 1500 м. На 20 
ноември стояхме в склада. До 24 също прекарахме в склада. На 23 
дойдоха младите войници – 36 набор.

На 25 ноември напуснахме склада и отидохме в град Узун-
кюпрю. Там стояхме у един грък. На 25 ноември аз се командировах 
в парковия взвод за санитарен фелдшер. На 25 ноември минахме 
от гра да за едно село и в това село стояхме и очаквахме от ден 
на ден за свободата. Селото се наричаше Саранли. Там бяхме на 
квартира в една турска къща. Там стояхме до 10 декември. На 11 
декември тръгнахме и минахме няколко села все турски и гръцки – 
4-5 села. От тях по-главното беше Дерекьой... Вечерта спряхме в 
едно гръцко село – Субашкьой. Там стояхме на 12 и 13 декември. 
В една тясна стаичка бяхме 9 души. На 14 декември отидохме 
при батареята за ле карство в село Мюселим. От там се върнах в 
ротата в село Чоргай. После минахме през село Лефеджи и село 
Джамбазкьой. 

На 20 декември заведох двама болни в град Хайрибол. Там 
се видяхме с няколко нашенци – Христо Узунов, Коста Анев. От 
там потеглихме за село Шевган. Там намерих полка. Спахме там 
и от там потеглихме към град Гелибол на границата. Вървяхме 
два дена и спряхме на 24 декември в едно турско изгоряло село, 
съсипано. Там ни застигна Рождество Христово.

6 Ферес в Беломорска Тракия, Гърция (б.м./
7 Става въпрос за с. Пеплос, със старо име Мерхамли в Беломорска Тракия, 

Гърция (б.м./и пленяването на Явер паша
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На 24 ходих в батареята в село Балъкьой. Минахме през 
село Паламут. На 23 декември отстъпихме в едно турско село 
Мюстеджикьой. Тука стояхме и на Нова година. На 1 януари 1913 
г. на Нова година хвана около две ръки сняг и то падна след два-три 
дни. От 4 до 15 януари стояхме в същото село. На 15 отидохме 
напред в едно гръцко село Сандекьой. Там прекарахме една вечер, но 
в трудно положение, защото имаше много пехота, защото искаха 
на селяните добитък. Времето беше много лошо, пътищата 
много кални. На 21 януари тръгнахме от село Мюстеджикьой за 
границата и за село Волак и стигнахме село Сакли. Тук стояхме 
2 дни и минахме за село Гюледжик. Там преспахме една нощ и пак 
се върнахме в старото село Мюстеджикьой. Стояхме два-три 
дена и пак потеглихме за към морето. Една вечер спахме в село 
Гюледжик и от там минахме за с. Еникьой – гръцко, но времето 
беше много студено и имаше виявица цяла седмица. Това беше на 
4 февруари 1913 г. Живяхме в една тяс на стая при гъркините и 
гърците. На 10 февруари отидохме в едно друго село Байрямич. 
Там бях в една добра къща при една баба. На 17 февруари хвана 
много сняг и времето беше много лошо. В това село останахме 
за по-дълго време. На 10 март чак научихме за нас скъпа новина. 
Дойде записка от командира на управлението, че свършихме 
границите и от там за подписване. На 13 март в 8 часа и 30 
минути пристигна телеграма, че град Одрин е превзет. 

На 15 научихме какво се занимавали в Одрин. Там те пленили 
55 хиляди турски вой ници роби, 1200 турски офицери, 67 германски 
офицери, 17 румънски, 14 паши, 42 пленени робе български войници, 
750 оръдия, 125 000 тур ски пушки и 200 картечници. От 10 
февруари стояхме до 24 март в село Байрямич. На 24 отидохме до 
Бяло море в село Кавак. На 30 дойде Тодор Маргаров и се видяхме 
в село Кавак. Великден прекарахме в с. Кавак. На 16 март двама 
габровци се скараха и единият прободи другия в гърдите. Убиецът 
се казваше Стефан Георгиев, а другият Цанко Ангелов – двамата 
образовани хора. Раненият стоя в болницата 15 дни и го изпратиха 
в град Одрин при сестра му, която беше лекарка. На 18 май два часа 
подир пладне се чу изстрел от село Кавак, дето беше дивизията. 
Гръмогласно се чу „Ура”. Наскоро дойде до нас това „Ура”. Беше 
за мира тази минута.

На 20 май се върнахме от с. Кавак в Куручешме. От там на 21 
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минахме балкана и спахме в едно турско село зад Кешан. От там 
минах ме до Марица в един град Ипсала. Местността беше много 
добра. От там тръгнахме за град Фере,минахме през Ференските 
бани (с. Лъджакьой).8 От там на 25 стигнахме град Дедеагач. 
Жътва имаше още на двадесети май по ечемиците. От Дедеагач 
снарядите и оръдията качихме в парахода, а конете и няколко души 
минахме по сухо през Гюмюрджина, Ксанти, Сарь Шабан.

В град Кавала. Този град е най-красивият, от който минахме 
в Европейска Турция. В него слязоха от парахода и потеглихме 
за град Драма. От Драма с трена до гара Демир-хисар, от там 
потеглихме пеш за три дена през Петрич за град Радомир. Там 
престояхме няколко де на и на 17 заминахме за боя със Сърбия и 
Гърция. Минахме през един връх и хванахме по река Вардар за 
гара Криволак. Това поле се поля със сръбска и българска кръв. 
Там убиха Никола Иванов Щърбев и Тома Рангелов Колашев. На 19 
юни 1913 година в грозната атака със сърбите, които разбихме 
и пропъдихме, дойде заповед да отстъпим за град Радомир и от 
там през балкана за град Горна Джумая. При поли те на върха 
стана сражение и оставихме няколко полски оръдия и отидохме в 
едно поле. В него имаше един градец Пехчево – околийски град. Там 
прекарахме Петровден – ким в гората, ким в полето. 

На 6 юли се захвана война с Гърция при град Пехчево. Там 
отстъпихме по слабостта на нашата слаба пехота, артилерийски 
огън. На върха Руен се задържахме и дойде и помощ – втора 
дивизия и 27 и 28 полк и доста артилерия. Там се закрепихме добре, 
отблъснахме гърците. 27 и 28 полк превзеха Пехчево и Берово. 
На 10 юли 1913 година артилерийският огън беше доста силен и 
тогава стана грозното убийство на кумеца Георги Щьрбев. Една 
неприятелска граната улучи целта. Пробива щита и шрапнелната 
ракета и се запалват шрапнелите и избива всичката прислуга, 
остават само двамина, които носели сандъци, а останалите 7 души 
убива на място на върха Руен. След туй се сражаваха оше 7 дена и 
на 18 юли стана примирието. На 29 юли тръ гнахме от позицията, 
минахме през село Царевичак и слязохме при реката Струма. Там 
хванахме по шосето и стигнахме в град Дупница на 31 юли иот там 
за София пеша. От там ни разпуснаха а се завърнахме в Ясъ Кория 
и загубвайки цялата война, без убитите друга ри: Никола Иванов 

8 Става въпрос за с. Лутра (Траянополис) в Беломорска Тракия, Гърция (б.м./
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Щьрбев, Тома Рангелов Колашев, Георги Щьрбев и др.”9 
Допълнително пояснение: Дневникът явно е непълен и 

завършва без заключение. Приложеният текст е с автентичния 
диалектен изказ на автора. Селищата са с имената както той ги е 
е посочил, като съм направил справка само за някои от тях. Както 
се вижда – няма никакъв политически коментар по мотивите на 
войната. На селския войник му прави впечатление повече земята, 
през която минават, какви плодни дървета – „имиши” има и др. 
Територията за него е „Европейска Турция”, а етническият 
състав на селищата е такъв, какъвто е в народните представи. 
Така например Скече – днешния град Ксанти, е представен по 
следния начин: „Този град е слепен до Родопите и над него има два 
манастира. Народността в града е – най-много гърци, после турци 
и българи най-малко.” 

А всъщност е тъкмо обратното. В Ксанти най-многолюдно 
е българското население и това е запазено и досега. Неслучайно 
през Втората световна война седалището на областта при 
българската тогавашна администрация е било в Ксанти. С тази 
особеност обаче, че това българско население е с мохамеданско 
вероизповедание и не е било припознато като свое. Защото тогава 
войната в този част на балканите се е водела като „война на кръста 
срещу полумесеца”. Интересно е и това, че „на 13 март в 8 часа и 
30 минути пристигна телеграма, че град Одрин е превзет. На 15 
научихме какво се занимавали в Одрин. Там те пленили 55 хиляди 
турски вой ски роби, 1200 турски офицери, 67 германски офицери, 
17 румънски, 14 паши, 42 пленени робе български войници…” и 
пр. Важни неща за селския войник са и снегът, природата около 
морето, което той за първи път вижда, и най-вече, че не е сам, а с 
роднините и съселяните, и много важно – колко са конете и какви 
жертви дават...

Не искам обаче да се впускам в забележки. Оставям 
автентичните войнишки записки като свидетелство на времето, 
така, както са написани. Вярвам, че такива спомени, запазени 
в семейните архиви на българите, дават допълнителни и цветни 
щрихи към миналото на Беломорска Тракия.

9 Вж. Личен архив на отец Петър Гарена. Военен дневник на Данаил Иванов 
от с. Ясъ Кория (Равногор) Пещерска околия.
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ОСНОВНИ ЕТНОДЕМОГРАФСКИ ПРОМЕНИ НА 
БАЛКАНИТЕ ПРЕЗ ЕПОХАТА НА ВЕЛИКОТО 

ПРЕСЕЛЕНИЕ НА НАРОДИТЕ (IV–VII В.)1

Доц. д-р Николай Кънев

В епохата на Късната античност целият Балкански полуос-
тров е част от територията на Римската империя. Основните ет-
нически субстрати, които тогава населват полуострова, са голе-
мите и близки помежду си племенни общности на траките, които 
доминират в източните и централните му части (и които също 
така обитават още и обширни територии северно от р. Дунав) и 
илирите – в западните му части (поради което е допустимо да се 
говори и за трако-илирска племенна общност), както и елините 
– в най-южната част на Балканския полуостров и на отделни ан-
клави извън Елада –почти по цялото му крайбрежие и в отделни 
райони във вътрешността му2. Малко по-особен е случаят с земи-
те на Македония, където етногенезисът на местното население 
е включвал както траки, така и илирски племена, поради което 
античните македони би следвало да се считат за част от голяма-
та трако-илирска племенна общност, а местният елит обичайно е 
бил от смесен гръко-трако-илирски произход. 

Разбира се, това са основните етнически субстрати на полу-
острова, но с тях не се изчерпва етническата пъстрота на Бал-
каните по това време, тъй като съвсем логично в условията на 
трайно наложена над целия Балкански полуостров власт на Рим-
ската империя, която обхващала и целия мултикултурен и мулти-
етнически средиземноморски свят (и която всъщност е била, така 
да се каже, най-успешният проект за глобализация в рамките на 
целия цивилизован античен европейско-средиземноморски свят), 
непрекъснато имало индивидуални и групови миграции на хора 

1 Настоящата статия е съкратена версия на лекция, изнесена от автора на 2 
април 2020 г. пред студенти от Великотърновския университет.

2 Тук се визира конкретно ареалът им на Балканския полуостров, като, раз-
бира се, към него следва да се добави и немалка част от Западна Мала Азия, 
както и многобройните поселения, създадени в резултат от гръцката колонизация, 
в почти целия басейн на Средиземно и Черно море, особено компактни в Южна 
Италия и Сицилия.
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с най-различна етническа принадлежност по територията на об-
ширната империя, включително и на Балканския полуостров. С 
оглед на като цяло много благоприятните природно-географски 
условия за живот в по-голямата част от територията на Балкан-
ския полуостров той бил една от сравнително доста гъсто населе-
ните части на Римската империя.

Освен това на Балканите в продължение на столетия про-
тичали и засилени процеси на елинизация и на романизация на 
местното население, които били функция на гръцката културна 
и езикова доминация, имаща вече многовековни традиции още 
от елинистическата епоха, и съответно – на римската военно-
политическа (а в известна степен – и културна, и идеологическа 
доминация), която предполагала и налагането на латинския език 
сред немалка част от населението. Процесът на романизация на 
населението преобладавал в земите на Илирикум и в Мизия, а на 
елинизация – в Тракия на юг от Хемус, по черноморското край-
брежие и в най-южните райони на префектурата Илирикум. 

Великото преселение на народите довело до постепенна, 
но – за сметка на това – коренна промяна, на етнодемографска-
та картина на Балканския полуостров. Още през III в. започнали 
сериозни нахлувания на готите и някои други увлечени от тях 
германски племена. Първото им проникване на Балканите било 
през 238 г., когато разграбили полуостров Истрия, а в 251 г. в 
кървавата битка с тях при Абритус (дн. Разград) загинали самият 
римски император Траян Деций (249–251) и неговият син – съим-
ператорът Херений Етруск. Сериозни битки с тях са били прину-
дени да водят и императорите Клавдий II (268–270) и Аврелиан 
(270–275), като първият дори получил прозвището Готски, заради 
голямата си победа над готите през 269 г. в битката при Найсус 
(дн. Ниш).

Най-голямата и с най-значими последици готска инвазия на 
Балканите обаче започнала през 70-те години на IV в. Появата 
на хуните в степите на Източна Европа сложила край на господ-
ството на готите там и довела до окончателното им разделяне 
на два големи клона – остготи, които първоначално попаднали 
под властта на хуните, и вестготи – които през 375/376 г. били 
приети като федерати на Римската империя от император Валент 
(364–378) и им било позволено да се заселят в Мизия, за да па-
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зят дунавския лимес на Империята. Само след няколко години 
обаче начело с вожда си Фритигерн вестготите се надигат срещу 
Римската империя и на 9 август 378 г. разбиват катастрофално 
римските войски в битката при Адрианопол (дн. Одрин), като по-
казателен за мащаба на поражението е фактът, че в битката заги-
нал и самият източен римски император Валент3. В следващите 
двадесетина години под предводителството първо на Фритигерн, 
а – след смъртта му ок. 382 г. – на следващия си бележит владетел 
Аларих, вестготите се превърнали в истинска напаст за балкан-
ските провинции на империята, като поставили под свой контрол 
и една немалка част от тях – най-вече в северните и в североза-
падните територии на Балканите (Мизия и северен Илирикум). 
Появата на вестготите на Балканския полуостров и опустоше-
нията, на които го подложили, се отразили изключително небла-
гоприятно на етнодемографската картина в него и цели райони 
били силно обезлюдени както заради избиването на големи маси 
от местното население, така и поради бягството на много от оце-
лелите към по-сигурни местообиталища4. 

След като до голяма степен разорили Балканите, през 402 г. 
вестготите се насочили към Италия, която опустошили цялата, 
като дори през 410 г. превзели и разграбили самия град Рим, а 
няколко години по-късно, след като напуснали Апенинския по-
луостров, завладели Аквитания и през 418 г. създали първото от 
т. нар. варварски кралства на територията на Римската империя – 
Вестготското кралство, със столица в гр. Толоса (дн. Тулуза). Въ-
преки че вестготите никога повече не се завърнали на Балканския 

3 Гибелта на императора на бойното поле е показателна за катастрофалните 
измерения на претърпяното поражение. Изключително рядко римски император е 
загивал по време на битка и това винаги е правело огромно впечатление на съвре-
менниците. Следващият такъв случай ще е чак след цели 433 години – през 811 г., 
когато ромейският император Никифор I (802–811) ще загуби живота си от ръцете 
на българите в страховитото поражение, нанесено му от кан Крум. 

4 Сред немалкото количество литература, касаеща готите и техните взаимоот-
ношения с империята, вж. напр. Буданова, В. Готы в эпоху Великого переселения 
народов. Москва, 1990; Wolfram, H. History of the Goths. Berkeley, 1990; Heather, 
P. J. Goths and Romans 332–489. Oxford, 1991; Giese, W. Die Goten. Stuttgart, 2004; 
Wolfram, H. Die Goten. Von den Anfängen bis zur Mitte des sechsten Jahrhunderts. 
Entwurf einer historischen Ethnographie. München, 2009. По-конкретно за ролята и 
присъствието на готите на територията на днешните български земи последното 
публикувано на български език изследване е това на Иванов, Р. Т. Готите и Бъл-
гария, София, 2019.
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полуостров, несъмнено етнодемографските последствия от тях-
ното малко над четвъртвековно пребиваване на него били твърде 
сериозни, особено за вътрешните райони на северен Илирикум 
и на Мизия, някои от които въобще не могли да се възстановят 
повече и трайно загубили дотогавашното си население.

Нашествията на Балканския полуостров и съответно – етно-
демографските промени, свързани с тях, продължили с доста се-
риозна интензивност и след това – през V и VI в. Установяването 
на хуните в Панония и налагането на хунската доминация над 
голяма част от племената във вътрешността на Европа през вто-
рата четвърт и средата на V в. и техните непрекъснати грабител-
ски походи, особено по времето на най-бележития им владетел – 
страховития Атила (435–453), които разтърсили из основи както 
Западната, така и Източната Римска империя, отново довели до 
опустошаването на голяма част от Балканския полуостров и при-
чинили сериозни демографски загуби, особено сред населението 
в северните, северозападните и централните области на полуос-
трова5.

След разпада на хунската „империя“, настъпил след смъртта 
на Атила, на преден план като „варварски елемент“, рушащ ус-
тоите на Източната Римска империя на Балканите, излезли ост-
готите и българите. През 60-те и 70-те години на V в. остготите 
фактически наложили властта си над много голяма част от Се-
верозапада на Балканския полуостров и над по-голямата част от 
Мизия и оттам извършвали опустошителни походи над Мизия, 
Тракия, Македония, Дардания, Епир, Тесалия и дори достигали 
и до най-южната част на полуострова, с което причинили нови 
съществени демографски загуби сред населението от всички 
балкански етнически общности както поради директното му из-
биване, така и заради отвличанията и заради предизвиканите от 
заплахата от тях принудителни миграции на мирното население 
към други, по-сигурни области на Източната Римска империя. 
Именно невъзможността на империята да се справи по военен 
път с остготите я довела до търсенето на някакъв относителен 
мир с тях по пътя на купуването му чрез регулярното изплащане 

5 За ролята на хуните в Европа по време на Великото преселение на народите 
вж. напр. Kelly, C. Attila the Hun. Barbarian Terror and the Fall of the Roman Empire. 
London, 2008.



91

на огромни трибути6, но и до фактическото признаване на власт-
та на остготския владетел над балканския Северозапад и над 
Мизия чрез „назначаването“ му за magister militum praesentalis. 
Между 476 и 488 г. столицата на остготския крал Теодорих Амал 
бил мизийският град Нове (дн. Свищов) и това положение било 
узаконено лично от император Зенон (474–491), но и след това, 
въпреки временните споразумения с Източната Римска империя, 
остготите продължавали периодично да опустошават Тракия и 
Македония. Готското присъствие променило в определена степен 
етническата картина в редица области на балканския Север и Се-
верозапад.

През 488 г. император Зенон успял да се договори с Теодо-
рих Амал и да сложи край на поредния военен конфликт на Им-
перията с остготите. В резултат на това споразумение Теодорих 
Амал повел остготите срещу Одоакър, който бил крал на съз-
дадената от него с ликвидирането на Западната Римска импе-
рия през 476 г. държава със столица Равена, която обхващала 
не само целия Апенински полуостров, но и част от Сицилия, 
Норикум, Реция, а в северозападната част на Балканите – Ис-
трия и Далмация. Между 488 и 493 г. Теодорих Амал завладял 
кралството на Одоакър и Италия станала център на новата най-
силна държава сред т. нар. варварски кралства по това време – 
Остготското кралство. Освен Италия, то включвало и Норикум 
и Реция, както северната част на римската префектура Илири-
кум в северозападната част на Балканския полуостров, заедно 
с цялото далматинско крайбрежие, а Теодорих с основание бил 
наречен Велики7.

Въпреки че остготите запазили контрола си над североза-
падната част на Балканския полуостров чак до 30-те години на 
VI в., преместването на центъра на тяхното кралство в Италия 
довело нови етнодемографски промени на Балканите, тъй като 
основната маса от готско население – според някои сведения 
над 100 хиляди семейства – се прехвърлила на Апенинския по-
луостров. Преместването на политическия център на остготите 

6 Точно така, както е било практикувано преди това от империята и в от-
ношенията й с хуните. Това всъщност става и обичайна практика за Византия в 
отношенията й с представляващите заплаха народи в продължение на цялото й 
съществуване.

7 За него вж. например Moorhead, J. Theoderic in Italy. Oxford,1992.
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извън Балканския полуостров позволил и известно активизира-
не на гепидите – германско племе, близко до остготите, чието 
кралство в Панония се възползвало от благоприятната конюнк-
тура и през втората половина на 30-те и 40-те години на VI в. 
си възвърнало контрола над важния град Сирмиум (дн. Сремска 
Митровица), Сингидунум (дн. Белград) и се разширило в из-
точната половина на земите, разположени между реките Дунав 
и Сава, както и в областите по долното течение на р. Морава и 
южно от Дунав до Стара планина, достигайки на изток до Нове. 
Между 562 и 567 г. Гепидското кралство се вплело в унищо-
жителен за него конфликт с германското племе лангобарди и с 
аварите. Аварите изместили гепидите като новата господстваща 
сила по Средния Дунав и Панония се превърнала в център на 
могъщия Аварски каганат. 

Всъщност през V и VI в. доста германски племена оставили 
повече или по-малко своя отпечатък върху немалка част от Бал-
канския полуостров. Освен вестготите и остготите, чиято роля 
била най-голяма, макар и по-инцидентно и по-ограничено, би 
могло да бъде отбелязано още и присъствието на гепиди, свеви, 
херули, лангобарди. Не по-малко значимо от това на германците 
през този период е и присъствието на българите – както на Бал-
каните, така и в намиращите се на север от Дунав земи8. Още в 
последната четвърт на V и в първата четвърт на VI в. те пред-
ставляват сериозна заплаха както за Източната Римска империя, 
така и за различните германски, а и не само германски племена, 
които се стремят да се наложат в една или друга област на Балка-
ните и в басейна на Средния и Долния Дунав. Още през 478–479 
г., както ни съобщава Йоан Антиохийски, император Зенон бил 
принуден да се съюзи с войнствените българи срещу остготите, 
„…тъй като те опустошавали тракийските градове“9. Няколко го-
дини по-късно, през 485-а, съюзниците разменили своите места 
и тогава Теодорих Велики командвал обединените сили на Из-
точната Римска империя и остготите срещу нахлулите на юг от 
Дунав българи. 

Нападенията на българите и по-точно – на западната бъл-
8 Като цяло за българите в епохата на Великото преселение на народите не 

мога да не препоръчам Рашев, Р. Прабългарите през V–VII век. София, 2005.
9 Ioannis Antiochiensis. Fragmenta, Excerpta de insidiis. Ed. C. de Boor. Berolini, 

1905, p.135; също в ГИБИ III (1960), с. 32.
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гарска племенна група – кутригурите, зачестили по времето на 
император Анастасий I (491–518) и несъмнено били благоприят-
ствани от изтеглянето на остготите от Мизия. В продължителен 
период – от края на V в. до края на шестото десетилетие на VI 
в., българите трайно присъствали на полуострова, а походите им 
достигали чак до западните предели на Илирикум, Тесалия и до 
покрайнините на имперската столица Константинопол и станали 
главната причина император Анастасий I да изгради за нейната 
защита т.нар. Анастасиеви стени (или още Дълга стена), прости-
ращи се на твърде внушителната дължина от почти 100 км – от 
град Силиврия на Мраморно море до Деркос на Черно море. През 
второто десетилетие на VI в. българите оказали много активна 
подкрепа на обхваналото по-голямата част от Балканския полу-
остров бунтовно движение на пълководеца Виталиан срещу Ана-
стасий I. 

Сложни били взаимоотношенията на българите с Византия 
по времето на управлението на император Юстиниан I Велики 
(527–565), варирайки от опити за разбирателство до нови опус-
тошителни български походи. През 528 г. вождът на кутригурите 
Грозд дори приема християнството и безуспешно се опитва да го 
наложи на съплеменниците си, но много скоро след това воен-
ните действия между византийците и кутригурите на Балканите 
били възобновени и продължили до края на четвъртото десети-
летие на VI в. Пикът на българското военно надмощие през този 
период бил през 50-те години на VI в., когато под предводител-
ството на своя кан Заберган кутригурите заплашват самите ус-
тои на византийската власт на Балканите, а военната им кампа-
ния през 551–552 г. била спряна единствено от предизвиканата 
от император Юстиниан I междуособица между двете основни 
български племенни групи по това време – кутригурите и утигу-
рите, като вождът на утигурите Сандилх по византийско внуше-
ние нападнал останалите без защита поселения на кутригурите и 
нанесъл поражение на последните. Поражението на кутригурите 
само съвсем за кратко дало отдих на Византия и дори способ-
ствало за ново заселване на български групи в Тракия и Мизия. 
През 558–559 г. Заберган, след като безпрепятствено кръстосал 
Балканския полуостров, предприел поход, който достигнал чак 
до стените на Константинопол и до Тракийския Херсонес (дн. 
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Галиполски полуостров)10.
Краят на българската заплаха за Византия, а с това – и на този 

първи период на сериозно българско присъствие на Балканския 
полуостров, бил поставен много скоро след появата на аварите в 
степите между Каспийско море и предпланините на Кавказ през 
558 г., като почти веднага те били привлечени от византийската 
дипломация и насочени срещу двата български военно-племенни 
съюза. Аварите подчинили утигурите към началото на 60-те го-
дини на VI в., а след неуспешния си сблъсък със силите на пред-
ставителя на тюркския владетелски род Ашина Истеми, който с 
титлата ягбу управлявал най-западните части на намиращия се в 
апогея си и разширил се от Монголия и Манджурия чак до севе-
роизточните брегове на Черно море Тюркски каганат, те трябвало 
да се изтеглят на запад към басейна на Долния Дунав, където се 
обединили с кутригурите на Заберган, докато по-голямата част 
от утигурите попаднали под властта на Тюркския каганат. Скоро 
след това, след смъртта на Заберган, аварите взели надмощие над 
кутригурите, а за владетел на новосъздадения през 562 г. Аварски 
каганат бил избран Баян I, който в края на 60-те и началото на 70-
те години на VI в. наложил аварската власт от северозападното 
Причерноморие и делтата на Дунав – на изток, та чак до Пано-
ния, Моравия и Хорутания – на запад. С ликвидирането на Гепид-
ското кралство и завладяването на Панония през 567-568 г. там 
се преместил центърът на Аварския каганат, който обединявал 
под властта на аварите голяма част от българските племена, гер-
манските племена гепиди и херули, както и много от славянските 
племена, като славяните били най-многобройните сред разнород-
ното като етнически състав население на каганата11.

Още с идването си на Долния Дунав по времето на Юстини-
ан I аварите получили от него като федерати на Византия Малка 
Скития и част от Мизия, но изглежда много скоро император Юс-

10 За събитията по това време и ролята на кутригурите и Заберган вж. напр. 
Golden, P. B. Studies on the Peoples and Cultures of the Eurasian Steppes. Florilegium 
magistrorum historiae archaeologiaeque Antiquitatis et Medii Aevi, IX. București – 
Brăila, 2011, pp. 140–141.

11 Сред литературата за аварите и Аварския каганат вж. най-вече Ковачевић, 
J. Аварски каганат. Београд, 1977; Pritsak, O. The Slavs and the Avars. Spoleto, 1982; 
Pohl, W. The Avars: A Steppe Empire in Central Europe, 567–822. Ithaca – London: 
Cornell University Press, 2018.
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тиниан заменил предоставянето на тези земи с изплащането на 
значителен ежегоден паричен трибут. Скоро обаче аварите, които 
се почувствали достатъчно силни след успешната си експанзия в 
първите години след формирането на Аварския каганат и на ня-
колко пъти предявявали претенции да получат от Византия те-
ритории южно от р. Дунав, се отказали от мира с империята и 
започнали нападения над балканските й владения. Повод за пър-
вото аварско нападение срещу Византия през 568 г. бил отказът 
на император Юстин II (565–578) да предаде на аварите провин-
ция Малка Скития, а опитите на императора да се споразумее с 
тях и да предотврати аварската експанзия на Балканите чрез уве-
личаване на паричния трибут не дали траен резултат и през 573 
г. Юстин II се отказал от изплащането му, което било използвано 
като повод от аварския каган Баян за нова вълна от нападения. 

Всъщност, по времето на кагана Баян Византия била атакува-
на ежегодно, от 568 до 582 г., практически по цялата си граница 
с Аварския каганат – от Сингидунум (Белград) чак до устието 
на Дунав12. Трябва да се признае очевидният факт, че аварски-
те нападения имали най-сериозните си последствия именно по 
отношение на коренната промяна на етнодемографската картина 
на Балканския полуостров за целия дотогавашен период на Вели-
кото преселение на народите. Аварите не само че систематично 
опустошавали Мизия, Тракия и Македония, с което сериозно ре-
дуцирали завареното местно население, но и благоприятствали 
заселването на опразнените балкански територии с подчинени на 
тях значителни славянски маси, с което изцяло променяли етни-
ческия облик на тези земи. По този начин те целели плътно да се 
доближат (и практически го постигнали) до двата най-големи и 
най-важни града на империята на Балканския полуостров – Кон-
стантинопол и Солун. Макар че най-първите прониквания на сла-
вяните на Балканския полуостров датират още преди появата на 
аварите, е безспорно, че масовото им заселване на полуострова се 
явявало пряко следствие на аварската експанзия срещу Византия 
в последната трета на VI и първата трета на VII в.

През 573–574 г. аварите разбили византийските войски в се-
верозападния край на Балканския полуостров, с което поставили 

12 Тъпкова-Заимова, В., Д. Димитров и П. Павлов. Византия и византийският 
свят, София, 2011, с. 52.
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и началото на налагането на своята власт в тази част на полу-
острова и на заселването ѝ, с подчинено на аварите славянско 
население. През 578 г. новият византийски император Тиберий 
II (578–582) успял временно да постигне мир с Аварския кага-
нат с цената на отстъпването на Сремската област (но без важния 
укрепен град Сирмиум) и изплащането на внушителен годишен 
данък от 80 хиляди номизми, който бил увеличен още на след-
ващата година на 100 хиляди номизми. Каганът Баян използвал 
временното сближение с Византия, за да разбие в съюз с нея все 
още неподчинените анти и други племена в Дакия и да наложи 
окончателно властта на Аварския каганат над тях. След това въз-
обновил враждебните действия срещу Византия и през 582 г. 
превзел Сирмиум, а през 584 г. – Сингидунум. През 586 г. нова 
опустошителна аварска вълна заляла Мизия, Тракия, Дардания и 
Македония, като тогава техните войски, в които участвали мно-
жество славяни и прабългари, превзели Анхиало и обсаждали 
продължително време втория по значимост византийски град на 
Балканите – Солун13. 

През 587 г. войските на аварския каган Баян отново опусто-
шила големи части от Мизия, като били разрушени Марцианопол, 
Доростол и редица други градове. Обстановката се променила 
чак след 591 г., когато новият византийски император Маврикий 
(582–602) успял да приключи с успех продължителната война с 
персите, която дотогава ангажирала основните военни континген-
ти на империята, и предприел настъпателен поход срещу аварите 
със значителни сили. В същото време задълбочаващите се въ-
трешни противоречия в Аварския каганат и започналите бунтове 
на част от покорените племена закономерно отслабили неговата 
мощ и способността му да окаже достатъчно сериозна съпротива 
на византийската армия, която през 90-те години на VI в. успяла 
да възстанови изцяло властта на империята над нейните балкан-
ски владения. Пораженията, които през 598 и 599 г. претърпели 
аварите в битките с византийците, ги принудили да сключат мир, 
който бил подписан вероятно около 600 г. и по силата на кой-
то за постоянна граница между Византия и Аварския каганат се 
приемали бреговете на р. Дунав. Макар че аварите провели още 
няколко нападения с цел да коригират границата в своя полза, те 

13 Пак там, с. 52–53.
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не постигнали успехи, а при Виминациум (Браничево) и в района 
на р. Тиса видният византийски пълководец Приск им нанесъл 
съкрушително поражение. 

Това обаче било само временно спиране на аварско-славян-
ската експанзия на Балканския полуостров, тъй като ситуация-
та във Византия съвсем скоро се променила коренно. През 602 г. 
византийската дунавска армия се разбунтувала под водачеството 
на центуриона Фока, напуснала крайграничните райони и се от-
правила към столицата. Маврикий не бил подготвен да се справи 
с неочаквания бунт и Константинопол паднал в ръцете на Фока, 
който се коронясал за император и после екзекутирал по изклю-
чително жесток начин сваления си предшественик и всички чле-
нове на неговата фамилия от мъжки пол. Управлението на Фока 
(602–610) довело империята до пълна разруха, а убийството на 
Маврикий сложило край на мирните отношения с могъщия пер-
сийски шах Хосрой II Парвез (590/91–628). Още през 604 г. Пер-
сия започнала открита война, която продължила цели двадесет и 
пет години и която поставила на карта дори самото съществуване 
на Византия.

Аварския каганат се възползвал веднага от благоприятната за 
него ситуация и възобновил с пълна сила експанзията си на Бал-
канския полуостров, включвайки се във войната срещу Византия, 
при което съвсем естествено се оформил аварско-персийски съюз 
срещу общия им враг. Аварите се стремели да ликвидират изця-
ло и окончателно византийската власт на Балканския полуостров 
и да наложат своята доминация над него. Затова те, особено в 
периода между 612 и 626 г., съвсем целенасочено унищожавали 
византийските градове и селища по цялата територия на Балкан-
ския полуостров и планомерно ликвидирали ромейското населе-
ние, като го подлагали на масово избиване, а част от него (най-
вече занаятчии) пленявали и отвеждали в средищните области 
на каната – в Панония и Срем. Тези поданици на Византия на 
Балканите, които успявали да избегнат гибелта или попадането в 
аварски плен, били принудени да бягат в Константинопол, Солун 
или в някой друг от малкото непревзети и неопожарени през този 
период от аварите крайбрежни градове на полуострова, по остро-
вите в Егейско, Адриатическо и Йонийско море или дори да се 
преселят в Мала Азия. Военните действия на Аварския каганат 
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по време на тази над двадесетгодишна война срещу Византия се 
водели с голям мащаб и често – в синхрон с действията на Персия 
срещу византийците, а техен своеобразен апогей били аваро-сла-
вянските обсади на Солун и Константинопол.

През този период било достигнато и най-голямото могъще-
ство на Аварския каганат, който тогава разпростирал своята власт 
от Причерноморието на изток до Алпите на запад и от Адриати-
ческо море и Тракия и Македония на юг до р. Елба на север, като 
дори били надминати границите на аварска доминация, постигна-
ти по времето на началната и помитаща всичко начална аварска 
експанзия от 60-те – 80-те години на VI век.

През първите три десетилетия на VII век Аварският каганат 
продължил (заедно с подчинените му славяни) активните си и 
разрушителни завоевателни действия на Балканския полуостров. 
Някъде около 609 г. отново бил обсаден Солун, а най-вероятно 
през 614 г. аварите и славяните превзели важния град Салона на 
далматинското крайбрежие на Адриатика. Вероятно около 614–
616 г. била проведена и третата обсада на Солун от славяните. 
През 617 (или 619) година аварите навлезли дълбоко в Тракия 
и достигнали чак до Константинопол. Тогава в аварски плен 
едва не попаднал дори самият византийски император Ираклий 
(610–641). Уплашен от неудържимостта на аварския натиск и го-
тов на всичко, за да отклони поне временно заплахата от него, 
императорът побързал да започне преговори за мир и се отправил 
за лична среща с аварския каган. При гр. Ираклия обаче, където 
били проведени преговорите между двамата владетели, авари-
те за малко да пленят императора, който дори едва не бил убит 
чрез измама. При все това бил сключен, макар и краткотраен, мир 
между ромеи и авари. Малко по-късно аварите отново възобно-
вили настъплението си в териториите на империята, а през 622 г., 
заедно със славяните, те за четвърти път обсадили Солун.

В голяма част от аварските походи от този период, освен 
славяни, участвали и прабългари14. За обезлюдяването на Тра-
кия, Мизия и Илирикум допринасяло и отвеждането на много 
голям пленници от местното население в Срем и Панония, къ-
дето техните потомци формирали общността на т.нар. сермиси-
ани. 

14 Тъпкова-Заимова, В., Д. Димитров и П. Павлов, цит. съч., с. 53.
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Антивизантийските походи на аварите достигнали връхната 
си точка между 29 юли и 7 август 626 година, когато под общото 
командване на аварския каган била осъществена и голямата обсада 
на Константинопол в коалиция с персите. Многобройната армия на 
кагана включвала, освен авари, също и славяни, гепиди и прабъл-
гари. Всички опити на съюзниците да проникнат в града обаче се 
оказали напразни, а стремителното общо настъпление, предприето 
на 7 август по заповед на кагана Баян II, не дало очаквания резул-
тат и византийците успели да отблъснат противниците си. Дебели-
те крепостни стени на византийската столица се оказали непрев-
земаеми и удържали нападенията, а огромният славянски флот от 
салове и моноксили, който атакувал Константинопол по море, бил 
напълно унищожен от превъзхождащите го технологично кораби 
на ромеите. Аварският каган, който нападнал столицата откъм су-
шата, понесъл толкова големи загуби, че не само бил окончателно 
отблъснат, но и трябвало да се спасява с бягство. Тази наистина 
паметна победа, която византийците приписвали на небесната за-
щитница на ромейската столица – Пресвета Богородица, станала 
причината да бъде създаден химнът „Акатист“, който изразявал 
благодарността им към Божията Майка.

Тежкото поражение, понесено от аварите при безуспешната 
им обсада на Константинопол, било преломен момент в отно-
шенията им с Византия и се отразило крайно неблагоприятно 
върху Аварския каганат, който в продължение на много години 
бил обезсилен от разтърсващите го вътрешни междуособици, в 
които отново участват славяни и българи. Още през 623 г., из-
ползвайки аварската ангажираност срещу Византия, под пред-
водителството на франка Само въстанали славяните от северо-
западните предели на Аварския каганат и се отделили от него, 
но след катастрофалното поражение от 626 г. вече и славяните в 
средищната за каганата Панония се надигнали срещу аварското 
господство и, откъсвайки се, се насочили към Балканския полу-
остров, което било и третата и най-голяма вълна на славянското 
заселване на полуострова. В обезлюдените земи в Далмация и 
Рашка се настаняват сърби и хървати15. Продължила и мигра-
цията на славянски племена от т.нар. по-късно българска група 

15 Това е може би втората заселническа вълна на славяни в тези райони – вж. 
Тъпкова-Заимова, В., Д. Димитров и П. Павлов, цит. съч., с. 53. 
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в централните, източните и южните територии на Балканския 
полуостров16.

По това време се отделили и прабългарите оногури, които от-
къснали от Аварския каганат дотогава владяното от него Северно 
Причерноморие и създали ок. 630 г. Старата Велика България, чий-
то владетел Кубрат се съюзил с Византия и получил от император 
Ираклий титлата патрикий. 

Краят на продължителната и кървава война с Аварския кага-
нат задълго – за близо половин век – освободил Византия от угро-
зата за сериозни нашествия срещу нея на Балканския полуостров, 
а р. Дунав отново станала северна граница на империята. Макар 
че нападенията на аварите не престанали напълно, те вече нямали 
такова съдбоносно значение за Византийската империя, каквото са 
имали дотогава. Само че както самата война, така и последиците 
от нея, променили наистина драстично Балканския полуостров, а в 
определена степен – и самата Византия, като може би най-мащаб-
ни и с най-необратими последствия се оказали етнодемографските 
промени, които претърпял полуостровът през това прекалено бу-
рно седмо столетие.

Може би най-важното, което трябва да се изтъкне във връз-
ка с въпроса за ролята на гореописаната грандиозна по мащаби 
десетилетна аваро-византийска война за етнодемографската кар-
тина на Балканите през ранното средновековие, е, че тази аварска 
политика по време на войната за безогледното и систематично 
„прочистване“ на Балканския полуостров от неговото коренно на-
селение през първата четвърт на VII в., провеждана с оглед уни-
щожаването на устоите на византийската власт на полуострова и 
замяната й с аварска власт над него, за която вече стана въпрос 
по-горе, имала наистина фатални и необратими етнодемографски 
последствия. Изцяло бил променен етническият характер на на-
селението на Балканите. Старите балкански етнически общности 
– траки, илири и гърци, които и през V в., и през VI в. били все още 
достатъчно многобройни и представлявали основното население 
на Балканския полуостров, през VII в. (и най-вече през първите му 

16 Като цяло за заселването на Балканския полуостров от славяните, а въоб-
ще за етническите промени на него през разглеждания период, вж. напр. Тъпкова-
Заимова, В. Нашествия и етнически промени на Балканите през VI–VII в. София, 
1966; Матанов, Х. Средновековните Балкани. Исторически очерци. София, 2005, 
с. 34–52.



101

три десетилетия) били ликвидирани в почти всички области на по-
луострова и на тяхно място били заселени най-вече славяни. Към 
средата на VII в. отделни анклави от старите местни етноси се за-
пазили главно в по-мъчно достъпни и откъснати вътрешни райони 
на Балканите или пък по част от крайбрежието му (траки – в някои 
планински райони в централната и източната част на Балканския 
полуостров и най-вече – в Рило-родопския планински масив; или-
ри – в някои труднодостъпни райони на Динарската планинска ве-
рига и донякъде – по далматинското крайбрежие и прилежащите 
му острови; гърци – в Константинопол и районите в близост до 
столицата, в Солун и в известен брой други оцелели крайбрежни 
градове и по егейските и йонийски острови). В този период Бал-
канският полуостров в общи линии почти изцяло се славянизирал, 
а в по-равнинните му части оцелялото местно население било аси-
милирано от далеч по-многобройните пришълци, въпреки по-ни-
ската степен на културно и на социално-икономическо развитие на 
последните. 

Въпреки заселването на големи славянски маси из целия полу-
остров – от р. Дунав чак до най-южната му част – Пелопонес, добре 
видим бил демографският регрес на Балканите, като според някои 
оценки след края на византийско-аварския десетилетен конфликт 
общият брой на населението на Балканския полуостров било поне 
три-четири пъти по-малко в сравнение с началото на VI в. Като 
цяло обаче този демографски регрес не се дължал само на нашест-
вията на различните „варварски“ племена и народи в продължи-
телния период от края на IV в. до първата половина на VII в., но и 
на цяла серия от неблагоприятни природо-климатични фактори и 
от епидемии, като сред последните с най-големи последици била т. 
нар. Юстинианова чума – първата в световната история чумна пан-
демия, която засегнала най-много именно Византия, където върлу-
вала цели три години – през 541–544 г. – и отнела живота на около 
една трета от населението на империята (вкл. и това на Балканския 
полуостров), а византийската столица Константинопол загубила 
между 40% и 50 % от жителите си17. 

Несъмнено всички тези демографски загуби били важна пред-
поставка за промяната на цялостния етнически, демографски и 

17 В рамките на цяла Европа се приема, че тази чумна пандемия, чиито по-
следователни вълни се проявявали периодично чак до средата на VIII в., е отнела 
живота на около 25 млн. души.
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културно-социален облик на Балканския полуостров. През VII в. 
той окончателно придобил доминиращо славянски облик, а визан-
тийските автори единодушно говорят за многобройното „славян-
ско море“, което погълнало земите, обитавани преди това от траки, 
илири и гърци. Безспорно е, че аваро-византийските войни имали 
решаващо значение за славянизацията на полуострова, но краят им 
не само че не сложил край на притока на славянско население на 
него, но дори напротив – довел до заселването на нови славянски 
племена на Балканите и така засилил славянската етнодемограф-
ска доминация в Югоизточна Европа. Съвсем закономерно отслаб-
ването на Аварския каганат в края на 20-те години на VII в., което 
било съпроводено и от избухването на продължителни вътрешни 
междуособици, дало възможност на повечето от подчинените му 
славянски племена да отхвърлят властта на аварите, като една част 
от тези славяни, търсейки спасение от отмъщението на доскорош-
ните си поробители, потърсили закрилата на Византия и с позво-
лението на император Ираклий се заселили на Балканския полуос-
тров, признавайки нейната върховна власт над тях. Именно тогава 
станало и масовото заселване на хърватските и сръбските племена 
в северозападните области на Балканския полуостров като подани-
ци на Византия. 

Отслабването на Аварския каганат несъмнено оказало влия-
ние и за една друга много съществена етнодемографска и поли-
тическа промяна на Балканите, която се случила през последната 
четвърт на VII в. и имала много важно значение за последващото 
развитие на Югоизточна и Източна Европа, а именно – трайното и 
масово настаняване на българите на Балканския полуостров и ут-
върждаването на два центъра на българската държавност на него. 
Първият от тях била т. нар. Дунавска България на кан Аспарух, 
която в резултат на разгромната си победа над многобройната ви-
зантийска армия на император Константин IV Погонат (668–685) в 
битката при Онгъла и последвалия я мирен договор с империята от 
681 г. узаконила разширението си на юг от Дунав и властта си над 
земите между Дунав и Стара планина от Тимок до Черно море и се 
превърнала във първостепенен фактор на Балканския полуостров, 
който играел обединяваща роля за славяните от т. нар. българска 
група.

Вторият център на българска държавност на Балканите се оф-
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ормил на територията на историко-географската област Македония 
почти едновременно с Дунавска България. Той бил основан ок. 680 
г. от българския вожд Кубер, за когото повечето изследователи при-
емат, че е четвъртия син на кан Кубрат и брат на владетеля на Ду-
навска България кан Аспарух. След разпадането на Старата Велика 
България Кубер и подвластните му българи се заселили в южната 
част на Панония и Срем, признавайки върховенството на аварския 
каган. В края на 70-те години на VII в. Кубер отхвърлил зависи-
мостта си от Аварския каганат, разгромил изпратените срещу него 
аварски военни отряди, и, освобождавайки значителна група от т. 
нар. сермисиани – пленени от аварите ромеи и техните потомци, 
потеглил със своите българи и със сермисианите на югоизток. Със 
съгласието на императора Куберовите българи се заселили в съ-
временното Битолско поле и поставили в зависимост славянско-
то племе драгувити, живеещо в югоизточната част на Македония. 
Българо-славянската симбиоза на Балканския полуостров довела 
до постепенното формиране на средновековната славянобългарска 
народност, а двете български държави на Балканите след около 
едно столетие успоредно съществуване се обединили. Образува-
ната на Балканския полуостров българска държава започнала да 
играе важна роля в Европа и през IX в. станала една от четирите 
велики сили на континента по това време.
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БОРБИТЕ НА БЪЛГАРИТЕ В ИЗТОЧНА ТРАКИЯ 
В НАЧАЛОТО НА 20 ВЕК

(По материали от Иван Орманджиев)

Проф. д-р Милен Куманов, Десислава Костадинова

 Може би защото е роден в Лозенград, тра-
кийският въпрос се превръща не само в съдба, 
но и в кауза за Иван Орманджиев. Втората при-
чина, която подхранва трайния му интерес към 
проблемите на Тракия, е обстоятелството, че е 
школуван историк.1 

На трето, но не и по значение, място идва 
фактът, че той не е само пасивен зрител на бор-
бите на тракийските българи, но взема и актив-
но участие в тях.

В това отношение Ив. Орманджиев може 
да се сравнява с някои други свои съвремен-
ници като Константин Петканов, Анастас Раз-
бойников и особено Христо Силянов. Всеки 

един от тях оставя трайна диря и като революционен деец, и като 

 

 

Иван 
Орманджиев

Константин 
Петканов

Анастас
Разбойников

Христо
Силянов

изследовател на тракийско-
то революционно движение.2
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За разлика от тях Ив. Орманджиев прави и нещо друго – той не 
се задоволява само със задачата да изследва едни или други момен-
ти от живота и борбите на тракийските българи, но полага немал-
ко усилия да издирва и документи по тракийския въпрос. В това 
отношение той се нарежда и до проф. Любомир Милетич, който, 
както е известно, издава цяла поредица от спомени на видни дейци 
на македонското и тракийското революционно 
движение, без оглед на това кое от разпитаните 
от него лица е принадлежало към едно или дру-
го течение на това движение.3 

Едва ли е необходимо да се изтъква, че 
именно като историк Ив. Орманджиев е отда-
вал изключително важно значение на докумен-
талната база, без която на практика е немисли-
мо изследването не само на тракийския, но и 
на всеки друг исторически проблем. Затова е 
използвал всеки удобен момент, когато е било 
възможно, да се занимава с такава дейност. На-
чалото й поставя също в периода между двете 
световни войни, като издава своя известен четиритомник „Прино-
си към въстаническото движение в Одринско в края на ХІХ и на-
чалото на ХХ в.“4 

Значимостта на тези публикации се предопределя от две ва-
жни обстоятелства: първият, че събираните документи и матери-
али е извършено така да се каже по „горещите следи на събития-
та“, за които до началото на Втората световна война е имало много 
живи участници в тях, и вторият, че са събирани от човек, който не 
само има подходящата за случая историческа подготовка, но и сам 
е отличен познавач на тези събития. В резултат на тази дългого-
дишна събирателска дейност Ив.Орманджиев ни е оставил крупно 
документално богатство, без познаването на което никой изследо-
вател на борбите на тракийските българи в края на ХІХ и началото 
на ХХ в. не може да мине. 

Ив.Орманджиев е съзнавал твърде ясно значимостта на извър-
шената събирателска дейност. Поради тази причина той продъл-
жава своите усилия в тази насока и в периода след края на Втората 
световна война, когато условията за този род дейности са небла-
гоприятни по две съществени причини – малкото останали живи 

Проф. Любомир 
Милетич
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участници в тракийското движение за посочения период и инди-
ферентността на официалната по онова време историопис, която 
насочва своето главно внимание към съвършено други проблеми 
– профсъюзни движение, стачни борби в България и най-вече дей-
ността на БКП както до 9 септември 1944 г., така и след тази пре-
ломна дата.

В личния му архив, намиращ се в Българския исторически 
архив на Националната библиотека „Св.св. Кирил и Методий“, е 
съхранена огромна документация, извлечена от няколко фонда, 
съхранявани в същия архив на Националната библиотека, от която 
той успява да издаде една малка част в едно от най-авторитетните 
издания на българската историческа наука, каквото е „Известия на 
Института за история при БАН“, в началото на 60-те години на 
миналия век. Доколкото се простират нашите сведения, тази пуб-
ликация общо взето почти не е използвана от изследователите на 
тракийския въпрос. Това е и главната причина, която ни подтикна 
да насочим вниманието и да посочим нейната значимост като из-
точник за борбите на тракийските българи в началото на ХХ в.

Хронологическите рамки на публикацията обхващат време-
то от 1904 до 1907 г., когато както македонското, така и тракий-
ското революционно движение изживяват твърде тежък период, 
предизвикан от потушаването на Илинденско-Преображенското 
въстание от 1903 г. Тогава в Одринския вилает на преден план из-
лиза фигурата на Лазар Маджаров, който, както е добре известно, 
влиза в тракийското движение в края на ХІХ в. Дейността му е 
съсредоточена в Лозенград, където е назначен за главен учител от 
Българската екзархия. Застава начело на местния революционен 

комитет и пристъпва към изграждане на мрежа 
от революционни комитети в околните селища. 
Поради опасност да попадне в ръцете на осман-
ските власти, през 1899 г. минава в нелегалност 
и става професионален революционер. Съпро-
вожда Гоце Делчев при обиколката му в Одрин-
ско през 1900 г. и от този момент е вече и един 
от най-близките му съратници.

По онова време Лозенградският край е 
разтърсен от известната Керемидчиоглуова 
афера, която рефлектира твърде силно върху 

Лазар
Маджаров
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организациите на ВМОРО в Източна Тракия.5 Ликвидирането й от 
османските власти е съпроводено със залавянето и заточаването на 
16 български първенци от Бунархисар. Други 20 души са прину-
дени да търсят спасение чрез бягство в пределите на българското 
княжество. Между спасилите се е и Христо Настев – районен ръ-
ководител в Бунархисар.6 

Ударът е извънредно силен, тъй като ВМОРО се оказва безсил-
на да възобнови своята дейност в този район през следващите две 
години. Обстановката се нормализира благодарение на една чета, 
възглавена от Л. Маджаров.7 През април 1902 г. Маджаров участва 
в Пловдивския конгрес на ВМОРО,8 на който е избран за войвода 
на Лозенградския революционен район. Той е делегат и на конгре-
са на Петрова нива (лятото на 1903 г.), на който е избран за член 
на Главното ръководно боево тяло. По време на Илинденско-Прео-
браженското въстание е войвода на чета.

След въстанието разгръща активна дейност за укрепване на 
ВМОРО в Родопите и Западна Тракия. На конгреса на Одринския 
революционен окръг във Варна в 1904 г. е избран за член на Зад-
граничното представителство на Одринско.9 Колкото и значима 
да е ролята на Л. Маджаров, той не е единствената фигура, коя-
то направлява революционното движение на източнотракийци. В 
началото на ХХ в. особена активна дейност сред тях разгръщат 
и редица други дейци, чиито имена днес са по-малко известни не 
само на българската общественост, но и на самите изследователи 
на тракийския въпрос в разглеждания период. Сред тях са Павел 
Тенев Ковачев, роден в Свиленград, – преподавател по педагогика 
в Одринската българска мъжка гимназия „Д-р Петър Берон“ и в съ-
щото време касиер на Одринския окръжен революционен комитет; 
Янаки Гочев Вълчанов, роден в Харманли – учител в Любимец и 
пунктов началник на Тракийската организация. В началото на века 
изпълнявал важната мисия на връзка между Одринския окръжен 
революционен комитет и Върховния комитет в София; Петър Ва-
сков; Бойко Чавдаров, роден в с. Домуздере, Дедеагачко, учител в 
с. Раклица, Лозенградско, който известно време преди Младотур-
ската революция действал като войвода в Дедеагачкия район. Не 
на последно място сред тях е и Георги Попаянов, роден в с. Дере-
кьой, Малкотърновско, учител в Малко Търново и заедно с това 
секретар на Одринския революционен комитет.
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Подбраните от Ив. Орманджиев документи разкриват отно-
шенията между тези лица, както и кореспонденцията, която те са 
водили с Л. Маджаров и други революционни дейци. Осветляват 
се отделни моменти от тракийското движение преди и след про-
веждането на Втория конгрес на организацията във Варна (декем-
ври 1904 г.). Особено значим документ представлява генералното 
пълномощно, което Окръжното ръководно тяло в ІV революцио-
нен окръг дава на Л. Маджаров в качеството му на ревизор с право 
да ревизира делата на всички ръководители и войводи на чети в 
окръга и да предлага мерки за подобряване дейността на окръга.10 

Доколкото се простират нашите сведения, такава длъжност 
във ВМОРО е предоставяна само на Гоце Делчев, от поднесената 
от Ив. Орманджиев документация научаваме, че с такива функции 
е бил натоварен и Л. Маджаров. Това обстоятелство ни задължава 
да обърнем по-голямо внимание на посочената длъжност. Знаем 
много добре, че първите ръководители на ВМОРО са се учили от 
опита на нашите революционни дейци от времето на Възражда-
нето и в много отношения са следвали техния пример и прийоми. 
Това обаче не в никакъв случай не е ограничавало и тяхната собст-
вена организационна дейност – да прокарват и нещо ново в тази 
насока, щом потребностите на организацията са го налагали.

За разлика от БРЦК в Букурещ (през 70-те години на ХІХ в.) 
ВМОРО се създава в Солун в началото на 90-те години на същото 
столетие, но при съвършено други политически условия. Л. Ка-
равелов не е имал практическата възможност да обикаля револю-
ционните комитети не само в Българско, но и тези, намиращи се 
в пределите на Румъния. Той е разчитал главно на печатната дей-
ност, която осъществявал чрез двата вестника „Свобода“ и „Неза-
висимост“. 

Ръководителите на ВМОРО също не са отричали ролята на 
печата. С оглед ускоряването на революционното движение на 
българите в пределите на Османската империя на тях са им били 
потребни и други помощни средства, едно от които е било имен-
но ревизорският институт. Той предоставял на ръководството въз-
можност за установяване на непосредствени контакти с местните 
дейци на организацията не само за да се контролира и направля-
ва тяхната дейност, но и да бъдат подпомагани в конкретната им 
практическа работа, тъй като по-голямата част от тях са били учи-
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тели, годнш за легална, но не и нелегална дейност, която е свързана 
с много рискове. 

На второ място документалната колекция на Ив. Орманджиев 
хвърля светлина и по друг един важен въпрос – отношението на 
управляващите към дейността на тракийци в началото на ХХ в. 
По онова време на власт в Княжеството е било правителството на 
генерал Рачо Петров. Той е известен повече като военен деец, про-
явил се особено много по време на Сръбското-българската война 
1885 г.11 (11.По-подробно за него виж Пеев, П., „Генералът Рачо 
Петров“, С., 1940). По-късно се включва и в политическия живот 
на страната. Взема активно участие в свалянето на Стефан Стам-
болов от министър-председателския пост през май 1894 г., когато 
като военен министър смазва опита на привърженици на послед-
ния в столицата да принудят княза да не приема оставката му. 

По ирония на съдбата в началото на ХХ в. Рачо Петров застава 
начело на второто стамболовистко правителство, като не е дори 
член на Стамболовата партия, и заема този пост от май 1903 до 
октомври 1906 г., с която се нарушава следосвобожденската тради-
ция начело на правителството да застава партийният лидер. Тази 
практика не нещо ново в политическия живот на Княжеството. Тя 
е въведена от княз Фердинанд в края на ХІХ в., когато той поставя 
начело на правителството не лидера на партията, от която то про-
излиза, а друго лице. Такъв случаят с управлението на радосла-
вистите през 1899-1900 г., когато вместо Рачо Петров назначава за 
министър-председател Димитър Греков, бивш лидер на стамболо-
вистите, но от 1897 г. оттеглил се от политическа дейност, а след 
него и Тодор Иванчов, който, макар и член на радославистката пар-
тия, с много по-нисък ранг от други лица в близкото обкръжение 
на д-р В. Радославов.12 Илюстрация за интереса на българската ди-
пломация към тракийското движение, когато на власт в страната ни 
е правителството на генерал Р. Петров, е един поверителен рапорт 
на Георги Стоев – управляващ Българското търговско агентство в 
Одрин (от 26 януари 1905 г.),13 до генерал Рачо Петров, който е 
заемал и поста на министър на външните работи в своя кабинет.14 

Поверителният характер на рапорта показва, че той е пред-
назначен само за служебно ползване от българското правителство. 
Поради тази причина в него са изложени доста негативни факти 
за дейността на войводата Таню Николов, който впоследствие ще 
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играе видна роля в подпомагане дейността на българската армия 
по време на Балканските (1912-1913 и Първата световна война 
(1915-1918 г.) и като един от ръководните дейци на Вътрешната 
тракийска революционна организация, убит след края на Втората 
световна война от комунистическата власт не само заради сложна-
та си и противоречива дейност, но и заради близките му контакти 
с цар Фердинанд.15 

Дейността на тракийци от Одринския край е наблюдавана от-
близо и от Българската екзархия в Цариград. За това говори едно 
писмо от Одринската митрополия до Екзархията (от 30 май 1905 
г.), в което се съобщава за извършено предателство от някой си Яни 
Стойков, в резултат на което са предадени на османската власт 21 
селяни от с. Гьокчебенар, Одрински вилает; други 17 от с. Долно 
Дуванли, сред които и свещеник, както и лица, живеещи в села-
та Вълюк, Нова махала, Арнауткьой, Мерамли, Каяджик, Голям 
Дервент, Малък Дервент, Тахтаджик, Башклисе, Манастир, Калай-
джидере, Денизлер, Лефатджилер, Съчанли, Чадърли, Домуздере, 
Чадърли, Чобанкьой, Чамерен, Ениьой, Доганхисар (родното мяс-
то на Капитан Петко войвода),Балъккьой, Турбалъккьой, Чокмано-
во, Левочево, Фере, Бинилий, Алвандее, Малко Търново, Пенека, 
Мустафа паша (дн. Свиленград) и др. Общият брой на задържани-
те възлиза на 218, сред които 9 свещеници и 6 жени. От осъдените 
получават смъртни присъди 7 души. Между тях е и свещеникът 
от с. Голям Дервент. На 101 г. затвор са осъдени свещеникът от с. 
Каяджик и други 3 лица от с. Левочево.

Изнесените факти показват, че става дума за извънредно голям 
удар на османските власти над тракийското движение в Одринско 
в средата на първото десетилетие на ХХ в., за което почти нищо 
не се говори в съществуващата литература. За нов удар върху дей-
ността на тракийските българи в Одринско говори в свое писмо 
споменатият по-горе български търговски агент в Одрин – Г. Сто-
ев, до Григор Начович, по онова време български дипломатически 
агент в Цариград.16 В документацията на Ив. Орманджиев са по-
паднали и писма, които засягат въпроса за отношението на упра-
вляващите в София към тракийското революционно движение. От 
особено важно значение в тази насока е писмото на Петър Васков 
до Янаки Гочев от 14 август 1905 г., в което изрично се изтъква: 
„Това, което искаш, пише първият на своя приятел в Харманли, 
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едва ли ще може да се направи, защото правителството има осо-
бени възгледи спрямо Одринскко. Те не искат да има чети там“ 
(курсивът е на автора на писмото). След което добавя: „Одрински-
ят въпрос тук е български въпрос. По дипломатически ред смятат 
да го решат“16 

Това известие е от изключително важно значение, тъй като по-
казва позицията на българското правителство по тракийския въ-
прос в средата на първото десетилетие на ХХ в. Посочената кон-
статация отговаря на действителните факти. Наистина кабинетът 
на Р. Петров заема пасивна позиция, която датира още от 1903 г., 
когато избухва и Илинденско-Преображенското въстание, спря-
мо което то също е принудено да заеме такава. Това е направено 
под силното давление на западните велики сили, които по никакъв 
начин не желаят действия, целещи нарушаването на целостта на 
Османската империя. Току-що излязла от неуспешната си война 
срещу Япония, Русия на свой ред не е в състояние да помогне на 
българите, както стори това след поражението на Априлското въс-
тание от 1876 г.17 

Особен интерес заслужава и писмото на Г. Стоев, адресирано 
лично до министър-председателя Р. Петров (7 август 1906 г.). В 
него авторът разкрива боричканията между ВМОРО и БМОК, кои-
то всъщност начеват още с появата на върховистката организация в 
средата на 90-те г. на ХІХ в.,18 като не крие, че те вредят на освобо-
дителното дело на българите в пределите на Османската империя.

Днес от дистанцията на времето към дейността и на двете 
организации може да се подходи по-обективно. Очевидно е, че 
всяка една от тях е искала да има първенствуващо положение, из-
тласквайки другата на втори по-заден план. Споровете, които са 
съществували между тях, са били главно по тактически въпроси: 
как да се води борбата срещу османската власт. По отношение на 
крайната цел – премахването на османското владичество в евро-
пейските предели на империята, наложено по силата на Берлин-
ския диктат от 1878 г., между тях няма никакво друго различие. 
Това е важното, това е същественото. От тази гледна точка и две-
те организации имат своето място в историята на освободителното 
движение в Македония и Одринско от Освобождението от 1878 г. 
до Балканските войни 1912-1913 г.
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ЧОБАНКЬОЙ – СЕЛОТО НА ТРАКИЙСКАТА 
АМАЗОНКА МАРА МИХАЙЛОВА

Димитър Шалапатов

Село Чобанкьой е разположено в южните склонове на планина-
та Чобандаг, в превод от турски – Овчарска планина. Местното насе-
ление я наричало така заради наличието в нея на обширни пасища, 
където зиме и лете са пашували многобройни стада от овце и кози. 
Най-високият й връх, който се издига над селото, е Алтъач.

Предполага се, че името на селото произлиза от наименование-
то на планината, но има и друга версия. Първите заселници българи 
били пастири. Те образували Чобан махала, по-късно преименувана 
на Българска. В селото имало и Турска махала, но в нея също жи-
веели българи. Някога в селото имало турци, но поне чобанкьойци 
нямат спомени за тях. Останали са само имената Турската махала, 
Турската чешма и някои други топоними с турски названия. Съсед-
ни на Чобанкьой български села са: Кърка, Калайджидере, Шапчи, 
Кайбикьой, Караачкьой, Каракурджали, Софулар.

Махалите в селото били пет. В Турската махала били църквата и 
училището. Там се намира и по-малък площад – Конката, вдясно от 
църквата, а училището било вляво от нея. Горната махала се намира 
срещу Турската, вдясно от дерето, което пресича селото. Средната 
махала е долепена до горната. Хюрден край е разположена най-от-
горе, на билото и гледа към цялото село. Тя се слива с другите две 
– Горна и Средна. И трите имат югозападно изложение. Долната ма-
хала е под турската, дели ги жп линията, където е и гарата. Тя е била 
средището на селото. Оттук са минавали пътищата за Калайджидере 
и Шапчи. Тук е било хорището, главният площад, около който били 
разположени одаята (общината) и няколко дюкяна. По празниците 
тук са ставали хората и веселбите на селото.

Чешмите и кладенците били с български названия. Имало тра-
диция всеки по-заможен кехая да изкопае кладенец, който да носи 
неговото име, като за поддръжката му завещавал част от наследство-
то си. Такива били Монаковият, Георгиевият, Митровият, Русковият. 
Чешмите са Черковенската, Кюнкят, Иранските врисове.

Селото е разположено на няколко реки: Долната ряка, Кавакде-
рейската ряка, Турската ряка, Хурлайцката ряка. Те водят началото 
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си от извори в балкана над селото: Урлаково, Габера, Кавакът, Ври-
сът и др. На Хурлайцката ряка са били разположени водениците на 
Кепчата Кирчо и Килфанов Коста. Те напоявали и произвежданите 
от Яребакана зеленчуци. На Долната река имало още две воденици.

Основният поминък на чобанкьойци бил скотовъдството, от-
глеждали овце и кози – над 100 хил. глави, и около 1000 глави едър 
рогат добитък. Получената от тях продукция – кашкавал, сирене, 
месо, реализирали на пазарите в Османската империя. Тъй като при-
тежавали сравнително малко обработваема земя, около 3 хил. дка, 
земеделието било по-слабо застъпено. Отглеждали главно тютюн, 
памук, сусам, лозя, бадеми и копринената буба, чийто пазар бил в 
град Софлу. Планината била пълна с дивеч. Ловците от селото хо-
дели да ловуват диви прасета, зайци, вълци, лисици, чакали. Не са 
стреляли по сърни и не са яли от месото им. Сред тях се носело пре-
дание, че сърната е създадена да краси гората.

Строежът на църквата „Св. Георги” е започнал през 1850 г. Ця-
лото население е взело участие в нейното издигане. Средствата за 
материали и заплащане на майсторите се събирали от хората. Мъ-
жете носели вар, камъни, а жените и момите пренасяли готовия дър-
вен материал. Храненето на майсторите трябвало да става за сметка 
на одаята (общината), но чобанкьойци решили всяка къща поред да 
храни майсторите. Радостта, че ще имат собствена църква, била го-
ляма. Строежът продължил две години. През 1852 г., в присъствието 
на цялото село и дошлите гости от околните села църквата била ос-
ветена от гюмюрджинския владика.

Параклисите в селото са „Св. Илия”, „Св. св. Константин и Еле-
на” и „Св. св. Кирил и Методий”. През юли 2011 година заедно с 
д-р Мария Бакърджиева, дъщеря на големия тракийски изследова-
тел д-р Кирил Бакърджиев, посетихме Чобанкьой с цел да направя 
снимки от селото, които да послужат за книгата ми „Българските 
християнски селища в Западна (Беломорска) Тракия”, Покачихме 
се над селото и намерихме параклиса „Св. Илия”, който бе видимо 
добре поддържан. В двора му имаше голямо маслиново дърво, което 
бе отрупано с плод. 

Преминаването към Екзархията става през 1898 г., когато от 
град Софлу е изпратен първият свещеник, поп Алекси, който е подо-
печен на българската Екзархия. Въпреки протестите на гъркоманите 
селяните успяват да се наложат пред властите поп Алекси да оста-
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не. След него идва поп Георги от Македония, а след него поп Пет-
ко Тепелиев от Лъджакьой, Дедеагачко. Най-накрая е назначен поп 
Данаил Иванов от с. Турбалъкьой, който е бил преди това учител в 
селото. Служил от 1905 до 1921 г.

Първоначално в училището в селото се преподавало на гръц-
ки език, но учителите били толкова немарливи, че учениците поч-
ти нищо не усвоявали от преподавания материал. Но може би това 
било за добро, защото семето на гърцизма не могло да покълне в 
Чобанкьой. Правените опити от гръцката митрополия с раздаване 
на торби с бяло брашно, опрощаване на дългове, смесени бракове 
не дали резултат, макар че за разлика от съседното с. Калайджидере 
се забавило отхвърлянето на патриаршията. Към 1890 г. чобанкьой-
ци, като видели резултатите от преподаването на български език в 
Калайджидере, решили да си назначат български учител. За кратко 
време имало учител и на гръцки, и на български език. Но жаждата да 
се учи на родния език изпразнила бързо гръцкото училище. Първият 
български учител бил Вълчо Ушев. През 1895 г. селяните направили 
подписка до Екзархията, с която искали да им бъдат назначени све-
щеници и учители. Независимо че селото официално минало към 
Екзархията през 1898 г., още през 1895 г. бил назначен първият учи-
тел от Екзархията на име Димо. След него е Димитър Стоянов. През 
1903-1905 г. е назначен Станко Разбойников от Свиленград. След 
него е Васил Атанасов. Чобанкьойци били пионери в създаването на 
училище за момичета. Още с въвеждането на български език в учи-
лище поканили учителката Мария от Македония, която започнала 
да преподава на момичета в къщата на Керана Чакърова в Долната 
махала. Първи ученички били Керана Мурджева, Ермена Каикова, 
Кирякица Мурджева, Керана Мусурлиева, Тодора Иванова и др. 

В революционното движение участват и много чобанкьойци. 
Христо Караманджуков споменава Куртю Матев, Запрян Нико-
лов, Вълчо Стойчев Ушев, Стою Стайков, Киро Паскалев и баща 
му Паско Кирев, които през 1903 г. са арестувани заради атентата 
при гара Кюстемджи. През 1913 г. селото е опожарено, но на-
селението е дало сравнително малко жертви, тъй като успява да 
се изтегли заедно с българската войска към България. Живи са 
изгорени останалите в селото жени Мара Маркова и Керана Ча-
кърова. Убити са и няколко мъже. Между тях са Тодор Тодоранов, 
след като вързали желязо по тялото му, го хвърлили в морето при 
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село Макри, където намира смъртта си.
Изпитанията на чобанкьойци идват след гръцката окупация през 

1920 г. След като отказват да се самоопределят като гърци, започва 
терор над тях. През март 1921 г. в селото влиза гръцка жандармерия, 
предвождана от печално известния с жестокостите си офицер Куцо-
георги. Привикват всички мъже в общината, където след побой над 
тях умират Манол Милушев, Иван Ибрамдалиев и Иван Петков. От 
задържаните една част са изпратени в град Дедеагач, където продъл-
жават мъченията над тях. През същата година мобилизират и около 
50 младежи в гръцката армия.

През 1922 г. Гърция губи войната с Турция. Част от бежанския 
поток се насочва към Западна Тракия. В края на октомври цялото 
село е събрано. Хората са подкарани в посока Доганхисар без храна. 
Край селото им устройват лагер, където прекарват цяла седмица под 
непрекъснат дъжд. След това ги връщат в Чобанкьой. Но селото вече 
е заето от гръцки бежанци, които разполагали с къщите и добитъка 
им като със свои. Чобанкьойци се настанили кой където намери до 
13 февруари 1923 г., когато отново били подкарани като добитък. 
Този път към град Дедеагач. Качили ги на кораб, който обикалял 
около двадесет дни по морето, докато накрая ги стоварват на остров 
Крит. Много от децата и възрастните стават жертва на дългото пъту-
ване с кораба. По пътя не са им давали храна и вода. Мъртвите хвър-
ляли от борда. Агонията им продължава и на остров Крит. Хората 
умирали като мухи, били принудени да ядат дори трева. Едва след 
като успяват да се свържат с чуждестранни представители, се намес-
ва Червеният кръст и останалото население е спасено. През август 
ги натоварват отново на кораб и ги връщат в Чобанкьой. Жертвите 
от селото при това интерниране са повече от сто души. През 1925 
г. се преселват в България. Настаняват се в Хасково, Пловдив, Асе-
новград, Кърджали, Бургас, Свиленград, Момчилград и с. Изгрев, 
Елховско.

Родом от с. Чобанкьой е журналистката Мара Михайлова, осно-
вателка на Тракийския женски съюз в България. Тя е автор на книга-
та „Село Чобанкьой”. В периода 1941-1944 г. издава в Гюмюрджина 
вестник „Тракия“. Обикаля безстрашно на кон района на Беломори-
ето, за да събира материали за вестника. От Чобанкьой са корените 
и на Петра Мечева, нейна наследница, председателка на възстанове-
ния Тракийски женски съюз. 
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СВЕЩЕНИК ИВАН БОНЕВ, СЕЛО ПОКРОВАН, 
ИВАЙЛОВГРАДСКО, И УЧАСТИЕТО ИМ 
В ПОДГОТОВКАТА НА ИЛИНДЕНСКО-

ПРЕОБРАЖЕНСКОТО ВЪСТАНИЕ

Доц. д-р Георги Граматиков

“И КЪМ БЕСИЛКАТА ТРЯБВА ДА ВЪРВИМ С ПЕСНИ И 
ЗАСМЕНИ ЛИЦА, КОГАТО ТРЯБВА ДА СЕ МРЕ ЗА СВОБОДА-
ТА”. Това е веруюто на свещеник Иван Бонев, което изповядва в 
затвора през 1903 г. пред един съвременник и участник в нацио-
налноосвободителните борби от 1903 – 1908 г. – Димитър Карев. 
В спомените си революционерът отбелязва, че това е истински па-
триот и хуманен човек, който вярва в свободата.1

Свещеник Иван Бонев е роден на 15 август 1866 г. в гр. Кукуш, 
Македония. По това време градът е център на борбите за българска 
църковна национална независимост. От 1050 къщи 1020 приемат 
унията, признават духовното ведомство на Римския папа и се от-
ричат от Вселенската патриаршия.

Още като ученик неговите способности не остават незабе-
лязани. Едва 11-годишен той е изпратен в Рим, където завършва 
класическа гимназия, а след това и висша духовна академия. За-
връщайки се в Македония, решава да се отдаде на свещеническото 
поприще, уверен, че пътят към свободата минава през духовното 
освобождение на родния му край.

Ръкоположен за свещеник през 1888 г., след редица назначения 
в края на 90-те години на XIX в., той получава ново назначение 
в Одрин, като същевременно помага на епископ Михаил Петков, 
по това време апостолически наместник за българите католици от 
източен обряд в Тракия. В Одрин престоява до 1901 г., когато е 
назначен за енорийски свещеник в с. Покрован, Ивайловградско. 
По примера на много други селища в Одринския вилает селото 
приема унията през 1861 г. Последвалите събития в Тракия и Ма-
кедония променят решително неговия свещенически живот.2

В началото н ХХ в. населението от тези две области, остана-
ли в пределите на Османската империя, е в усилена подготовка за 
въоръжена борба. Разширява се и организационната структура в 
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Западна Тракия, изгражда се революционната мрежа, а население-
то се въоръжава по места за бъдещото въстание. Появяват се и пър-
вите чети, които изпълняват задачите, възложени от Вътрешната 
македоно-одринска революционна организация (ВМОРО/.

В най-големия по територия окръг на ВМОРО – Одринския, 
създадените и постоянно действащи агитационно-организаторски 
чети се намират до голяма степен в зависимост от географските ус-
ловия. Най-много, а и най-добре организирани, са четите и комите-
тите на ВМОРО в планинските райони – Странджа и Родопите. С 
малки изключения тук са съсредоточени почти всички постоянно 
функциониращи чети на организацията. Същите извършват огро-
мна по обем агитационно-организаторска дейност, въоръжаване и 
военно обучение на населението.3

Масовизирането на агитационно-организаторските чети и 
на цялата организация не подминава и българските села в Ивай-
ловградско. Тук са налице всички условия за създаване на добра 
организация за подготовката на бъдещото въстание. Създадени са 
революционни комитети в редица селища. Поради своето географ-
ско разположение те се превръщат във важен път за пренасяне на 
оръжие и други материали, а така също и за прехвърляне на неле-
гални революционни дейци от Княжеството към Западна Тракия и 
обратно.

През селата на Ивайловградска околия се оформят два из-
вънредно важни организационни канала. Единият идва от днеш-
ния град Любимец и село Малко градище, които тогава са в гра-
ниците на Княжество България. Преминава границата по билото 
на Югоизточните Родопи и през селата Камилски дол, Покрован, 
Сив кладенец, Долно и Горно Луково, които днес са в границите 
на България, каналът продължава за с. Каяджик, смесено екзар-
хийско-униатско село, фактическият център на целия Дедеагачки 
революционен район, и достига до градовете Софлу, Фере и Де-
деагач (дн. Р. Гърция). Другият канал започва от Хасково, минава 
българо-турската граница, близо до р. Арда около днешния град 
Маджарово и през българските села Черничено, Попско, Гугут-
ка, които днес са в границите на България, преминава през селата 
Малък и Голям Дервент и продължава надолу към Гюмюрджина и 
другите селища на централна Беломорска Тракия, останали днес в 
Р. Гърция. Особено голямо значение придобиват тези канали през 
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втората половина на 1902 и през 1903 г., когато през тях започват 
да се пренасят големи количества взривни материали и оръжие за 
Беломорска Тракия.4

Търсейки съмишленици и участници в революционната борба, 
един от дейците на ВМОРО – Спас Добрев, родом от Свиленград, а 
по това време учител в с. Драбишна, Ивайловградско, спечелва за 
делото на бъдещото въстание свещеника Иван Бонев от с. Покро-
ван. Доверява му се изцяло и в навечерието на Великден през 1903 
г., късно вечерта след службата на Велики четвъртък в църквата 
“Св. Василий”, той посреща четата на войводата Вълчо Антонов 
от Нова Загора и помощника му Петър Митев от Свиленград. На-
връх Великден, пред Евангелието и кръстосаните револвер и нож, 
отец Иван Бонев и още двадесет души от селото полагат клетва за 
вярност към организацията. Така Покрован става едно от селищата 
със свой дял в революционния канал за прехвърляне революцион-
ни дейци, пренасяне на оръжие и други материали от България за 
Западна Тракия.

Друга една от причините дейците на ВМОРО да изберат По-
крован е и тази, че в землището на север от селото, откъдето пре-
минава р. Арда, има на две места удобен брод за преминаване на 
реката. Това са местностите Марта и Гечите, където е сравнително 
равно, реката се разлива и е плитка, което е причина за лесното 
преминаване през нея. Оттук преминават организирани чети, кои-
то отиват или се връщат от България, пренасят оръжие или по орга-
низационни въпроси. Много от тях отсядат в някои от домовете на 
членовете на организацията и чакат удобен момент да продължат 
изпълнението на задачите си. Други пък се укриват около селото 
със знанието на отец Иван Бонев, получават храна и необходимата 
информация. Друг път пък оставят на съхранение носенето от тях 
оръжие за съхранение на подходящи за това къщи. Примерите в 
това отношение не са един или два. Не един или двама револю-
ционни дейци, търсени от турската полиция, са принудени да бя-
гат в България. За това пише по-късно в своите спомени Димитър 
Стамболов от с. Драбишна, Ивайловградско, който успява да избя-
га от турския затвор и с помощта на членове от четата на Таню Ни-
колов достигат до с. Покрован. Посрещнати от отец Иван Бонев, 
са настанени в една от къщите на селото, където са и нахранени и 
тук в удобен момент чакат да бъдат прехвърлени през р. Арда към 
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границата. Вечерта, водени от човек от селото, който добре знае 
къде са разположени турски постове, преминават р. Арда и оттам 
продължават към българо-турската граница, за да се прехвърлят в 
свободна България.

Избирането на отец Иван Бонев за нелегален член на револю-
ционната организация и привличането от него на една част от мъ-
жете в селото в нея не е случайно. Още с пристигането си в село-
то той впечатлява дейците на ВМОРО като човек, на когото може 
да се доверят. Един от активните дейци на македоно-одринското 
движение – Христо Караманджуков, по-късно пише за него, че “е 
българин от гр. Кукуш, много интелигентен човек, с добро сър-
це, отличен родолюбец и много смел работник. Поради тия свои 
качества той остави добри спомени сред нас. Като католически 
свещеник и според тогавашния манталитет на турците, които бяха 
особено внимателни и предпазливи изобщо към представителите 
на чуждестранните мисионери, отец Иван беше поставен пред тях 
при извънредно благоприятни условия. Поради това особата му 
беше някак си неприкосновена, при което и той сам се чувстваше 
свободен и независим в своите движения и действия. Ето защо, 
когато беше необходимо да се пренасят забранени и опасни мате-
риали, като динамит, револвери, патрони, с противодържавно съ-
държание вестници, книги и пр., тия задачи винаги се възлагаха 
нему. И той ги изпълняваше много охотно и акуратно. От друга 
страна, като човек на друга религиозна мисия, неговото участие в 
религиозните работи вдъхваше по-голяма надежда в тържеството 
на освободителното дело”.5

С увеличаване членовете на ВМОРО и разширяването на рево-
люционната мрежа постепенно се извършва масовизиране на орга-
низацията. Заедно с това обаче в живота и в състава й се засилва 
опасността от предателство и залавяне на нейни дейци от турските 
власти. Това е причината през септември 1903 г. в организацията 
на селата не само в Ивайловградско, а и тези от Западна Тракия, 
останали днес в Р. Гърция, да стане провал.

По сведения на един от участниците в тези събития – Дими-
тър Карев, от с. Балъкьой, Ференска околия, ученик в Одринската 
българска гимназия „Д-р Петър Берон” провалът на цялата органи-
зация по подготовката на Илинденско-Преображенското въстание 
става през септември 1903 г. Чета от около 30 момчета, събрани от 
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селата Балъкьой, Окуф, Доганхисар, Домуздере и др. – Ференско, 
под ръководството на Апостол Дограмаджиев е натоварена да за-
мине за България, за да достави оръжие за организацията. Тя пре-
минава през ивайловградските български села Долно Луково, Сив 
кладенец и Покрован, за да бъдат прехвърлени през р. Арда към с. 
Камилски дол и оттам към границата. Както на отиване, така и на 
връщане те вече познават хората, които ги посрещат и посредни-
чат за безопасното им придвижване. На връщане от България, след 
като достигат до гръцкото с. Козлуджа, (дн. Орешино) – Ивайло-
вградско, двамата четници Вълчо Павлов и Стоян Чавдарлиев се 
откъсват от четата и се отбиват в лозята на селото, за да си набе-
рат грозде. Хванати от гръцкия пъдар, те са предадени на турските 
власти. Подложени на разпит и с обещание, че ще бъдат пуснати, 
предават имената на всички участници от селата, през които са 
преминали. 

 При разпита те правят достояние изградената организация в 
селата и нейните членове. Последват арести. Арестувани са отец 
Иван Бонев и още двадесет души от селото. В затвора в Ивайлов-
град попадат около 80-100 души българи от ивайловградските села 
Камилски дол, Покрован, Долно Луково и Гугутка. От селата, кои-
то днес са в Р. Гърция, има затворници от Пишмян, Голям Дервент 
и Балъкьой. След престой до 6 януари 1904 г. – Богоявление, всич-
ки затворници са прехвърлени в одринския централен затвор. Тук, 
с още 180 революционни дейци, попада в отделението на затвора 
“Чатлак капу” и Иван Бонев. В четирите отделения на затвора по 
това време се намират 900 затворници, от които 600 политически, 
все българи. Сред тях 14 са свещеници и 35 учители.

В одринския затвор Иван Бонев се ползва с голям авторитет 
сред останалите българи и единодушно е посочен за председател 
на революционното бюро, съставено от учители и свещеници. За-
ради доказаната си революционна и противодържавна дейност той 
е трябвало да получи присъда от 101 години затвор. Единствено 
благодарение постъпките на епископ Михаил Петков и на френ-
ския и австро-унгарския консул в Одрин пред местните власти той 
е съден заедно с другите политически затворници през 1904 г. и е 
освободен, като получава оправдателна присъда.6

Преживяванията си в затвора Бонев споделя по–късно пред 
представител на немското списание “Мissionеn”. Те са отпечатани 
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през 1913 г. в три последователни броя под заглавие “В турския 
затвор”. Публикувана е и снимка на свещеника, въоръжен с пушка 
като четник.

Поради ограничените възможности на това научно съобщение 
ще се опитаме да коментираме най-важното от спомените на отец 
Иван Бонев. Дословно ще цитираме само онова, което смятаме за 
необходимо и което ще бъде интересно за читателя.

В началото на своите спомени пред кореспондента на списание 
“Мissionen” отец Иван Бонев споделя, че 1903 г. е “най-хубавото 
време за българските въстаници”. “Комитлъка”– с това име мест-
ното население нарича времето на подготовката на Илинденско – 
Преображенското въстание в Тракия. Изградените революционни 
чети извършват дейността си необезпокоявани само в гористите 
райони, тъй като там турците никога не рискуват да ги преследват. 
За сметка на това най-много страда беззащитното мирно населе-
ние, защото се предполага, че е съучастник в укриването и снаб-
дяването с храна. Революционните дейци отец Иван Бонев нарича 
комити, които извършват своите акции преди всичко нощем, тъй 
като турските военни части не ги безпокоят по това време. Само 
тогава селото се посещава и се извършва необходимата револю-
ционна дейност. Всичко се пази в дълбока тайна и ако има и най-
малко донесение до турските власти, “комитите при най-добрия 
случай изпращаха всеки предател на оня свят”.

По-нататък отец Иван Бонев разказва подробно как в Ивайло-
вград, по време на пазарен ден, турски полицаи му нареждат да се 
яви в конака заедно със селяните, които го придружават. Без какви-
то и да било обяснения всички са отведени в затвора, където усло-
вията са такива, “че да направят непоносим живота на затворници-
те”. Описвайки ужасните условия, при които са поставени, Иван 
Бонев отговаря и на въпроса кои и колко души са. В помещението, 
където е затворен, има още около стотина затворници от съседните 
села, обвинени в революционна дейност.

От заварените затворници той разбира, че много от тях са 
подложени на жесток разпит и побой. “Техните подути лица и 
окървавените им дрипи, обвити крака, по най-красноречив начин 
говореха, какво ни очаква и нас. Повечето мои енорияши, продъл-
жава по-нататък Иван Бонев, трепереха при мисълта за бъдещето. 
Аз търсех да им вдъхна кураж и надежда в тяхната невинност..., 
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подсещах ги, че поемам върху себе си вината, без да мисля за по-
следствията. За себе си се надявах, заради качеството ми на като-
лически свещеник, че ще намеря справедлива защита от страна на 
европейските консули и тъй да спася себе си и енориашите си”.

При първия разпит Иван Бонев се държи достойно и заявява, 
че е католически свещеник и като такъв е под покровителството 
на европейските посланици. Дръзкото му поведение, по време на 
целия разпит кара официалните турски власти да го препратят при 
каймаканина. След дълъг разговор той е настанен при по-добри 
условия, в “каве одасъ” – стаята на кафеджията до портата на за-
твора, откъдето има възможност да разговаря с дежурните жанда-
ри – полицаи.

От тази стая отец Иван Бонев има възможност да слуша вечер 
водените разпити и мъчения, на които са подложени затворниците. 
Между тях той разпознава един от своите енориаши. “Измъчва-
нето от турците е страшно. Обвиненият е с вързана уста, легнал 
по корем, после му връзват двата крака заедно, издигат го нагоре 
с въжета и удрят с дрянова тояга босите стъпала. Съдията съвсем 
хладнокръвно слуша виковете и виенето и когато забележи, че бол-
ките са стигнали до връхната точка, поставя внезапно един въпрос 
на изтезавания. След това, ако не се даде задоволителен отговор, 
разпитът продължава. Удрят не само по босите стъпала, а и по ця-
лото тяло. Палачите знаят добре местата, където най-много боли”.

По-нататък отец Иван Бонев разказва за мъченията и смъртта 
на своя енориаш Иван Русев. „Той трябва толкова кръв да е изгу-
бил, щото всеки път офицерът считаше разпита за безполезен и аз 
чух като заповяда на жандарите да го хвърлят връз стената, та да 
„пукне” защото това му правеше удоволствие. Искаха вероятно да 
прикрият нещастната смърт от неговите съзатворници”.

Слушайки през стената за мъченията и стенанията на своя 
съселянин, отец Иван Бонев успява с помощта на намерен остър 
шиш в стаята, където е арестуван, да пробие малък отвор в стената 
и да разговаря с умиращия човек. Опитва се да го утеши, като му 
обещава, че ако той бъде спасен, ще се погрижи за семейството му 
и петте му деца. „После му говорих за небето, където свършват 
всички мъки и където е вечното отечество на християните. Той се 
съгласи с мен и поиска да се изповяда. За този свят акт той събра 
остатъка от своята енергия и последния проблясък на своето почти 



125

помрачено съзнание. Нашият тъжен разговор беше много пъти пре-
късван от изпадането му в несвяст.” Отец Иван Бонев, съзнавайки, 
че не може повече да помогне, освен „набожните мисли и късите 
молитви, които му пришепвах не останаха без отговор. „Сбогом и 
последно прости” са последните думи на умиращия. Скоро хърка-
нето свърши. Леех сълзи за този нещастник в безсилие”.

След осемдневен престой в “каве одасъто” той отново е вър-
нат в подземията на затвора при другите затворници. Тук намира 
почти всички арестувани покрованци, а също така и затворници 
от много села на района. „Имаше хора от Дедеагач, Скече, Домуз 
дере, Догахисар, Турбалакьой, Дервент и от други села на окол-
ността. Войниците отиваха от село на село, за да извършават арес-
ти сред българското население”.

В затвора отец Иван Бонев посреща и арестуваните от с. Балъ-
кьой, Ференско, групата арестувани от седем души, между които 
и ученикът Димитър Карев, който по-късно в своите спомени под-
робно описва преживяванията в ивайловградския затвор. Именно с 
него отец Иван Бонев завързва разговор и изрича крилатата фраза, 
с която започнах в началото на настоящото съобщение. Интересни 
са описанията на младия участник в революционната борба за арес-
туването на неговите сподвижници от селото, за освидетелстване-
то им пред турската полиция от двамата предатели – арестувани 
при с. Козлуджа (дн. Орешино) Вълчо Павлов и Стоян Чавдарлиев. 
В затвора Димитър Карев има възможност да чете вестник „Едир-
не”, издаван от турската власт и списван на три езика – турски, 
български и гръцки, където се поместват сведения за арестувани 
и осъдени политически затворници. „Аз го четох един ден и оста-
нах замислен и загрижен за своята съдба. Като стоях така унесен 
в мрачни мисли и настроения, вратата скръцна и се отвори. Влезе 
един млад свещеник на около 35 години, среден на ръст, черноок и 
приветлив. „Добър ден братя!” – извика той гордо и смело. Бодри-
ят му вид ни съживи. След това се приближи до мен и ме запита 
със следните думи: „Защо младо момче, си се умислил такъв?” Аз 
му разказах за прочетеното във в. „Едирне”. „Не – каза той – и да 
ни осъдят, никой няма да излежи и изтърпи наказанието си. Пък 
най-сетне – продължи той – и към бесилката трябва да вървим с 
песни и засмени лица, когато трябва да се мре за свободата.” Той 
беше униатският свещеник на с. Покрован, Ортакьойско (Ивайло-
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вградско), родом от гр. Кукуш – Македония…”Той беше като баща 
– наставник за всички затворници. Според твърденията на него-
вите съселяни – енориаши, той ги съветвал да хвърлят всичката 
вина върху него. Заради това съдът трябваше да го осъди на 101 
години, но за голямо учудване на всички ни при разглеждане на 
делото той получи оправдателна присъда. Както научихме после, 
католическият владика и френският консул в Одрин се застъпили 
за неговото освобождаване. Турската власт беше такава – гледаше 
да не докосне и разсърди с нещо представителите на някоя евро-
пейска велика сила.” И по-нататък Димитър Карев споделя, че с 
отец Иван Бонев стават доста близки, с него споделя опасенията 
си, а свещеникът му помага със съвет как да постъпи при разпита 
от турската полиция. „Вечерно време, след като залъжехме своя 
гладен стомах с каквото дал Господ, събирахме се около отец Иван 
Бонев 5-6 души и почвахме да пеем патриотични песни, с които 
повишавахме своя унил дух….”

Три месеца след задържането си отец Иван Бонев повече не 
е разпитван. Френският консул напразно търси пътища за негово-
то освобождение. Отговорът на турските власти е, че той е сво-
боден, но под полицейски надзор. По тази причина е настанен в 
един от хановете на града при определените му условия. Това му 
дава възможност да поддържа контакти с познати гърци от града, а 
така също и да бъде посещаван и да разговаря с представители на 
френския консул. Изправен пред съда, той е подложен на разпит и 
провокации. Не подписва протокола от заседанието, поради което 
заедно с още 75 души българи е отведен в одринския затвор.

Оковани в тежки вериги, измъчени и отслабнали, предложе-
но им е да вървят пеш близо 50 км до Одрин – разстояние твърде 
непосилно за тях. След намесата на отец Иван Бонев и събрани-
те средства между затворниците полицейската част наема волски 
коли, с които затворниците се придвижват до Одрин.

След един ден път затворниците пристигат в одринския затвор 
“Кавук”. Това е “една обширна изба, в която се слиза по няколко 
мръсни стъпала. Вътре мръсотията е още по-гнусна. Положението 
долу беше по-ужасно, отколкото аз смеех да си представя. В наше-
то отделение “Чатлак капу” не бяхме по-малко от 180 затворника, 
които лежаха един върху друг...

До нашето помещение имаше още три други, които по това 
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време бяха почти препълнени. В целия одрински затвор бяха под-
слонени 900 души затворници1 от които 300 души общо наказател-
ни и другите 600 души политически. Към последните са 14 свеще-
ника и 35 български учители”.

По-нататък следва подробно описание за начина на живот в 
затвора, групите, които се формират, правото на силните да ръко-
водят и определят правилата на затворническия живот и т. н. Свое 
място и значение намира и групата на поповете и учителите, коя-
то постепенно се превръща в “ръководно бюро”. Отец Иван Бонев 
пише: по някакъв начин заех председателството на нашето сдру-
жение. Моето влияние, което бях спечелил над затворниците през 
моето тримесечно задържане в Ортакьойския затвор, продължава-
ше, а покровителството на чуждите сили ми отстъпи пред турците 
поне едно донякъде почтено място”.

В затвора отец Иван Бонев е посещаван от представители на 
европейските консули, на католическата общност в града и полу-
чава храна, която той раздава на затворниците, като не изключва и 
мюсюлмани, които винаги с благодарност приемат неговите малки 
подаръци.

Много от затворниците са измъчвани от гадините (паразити-
те), които изобилстват сред тях и са причина много от тях да за-
болеят. На други пък им прогниват дрехите и стават на парцали. 
Бельото им, което е невъзможно да бъде сменявано, представлява 
смърдящи дрипи. Отец Иван жертва малкото си спестени пари, за 
да купи на всекиго по една риза. „Не изключвах и двамата шпио-
ни, които полицията ми беше поставила в допир. Това бяха двама 
българи – Стоян и Вълчо, биволари от с. Балъкьой, Дедеагачско, на 
които властта вероятно е обещала златни планини за тяхното пре-
дателство. Те през целия ден ме задяваха с разкази за романтични 
приключения, които биха желаели да изживеят сред комитите. При 
всички заговори, разбира се, те са били замесени. Те мислеха със 
своите разговори да ме предразположат към признание. Аз ги оста-
вях да бъбрят колкото си щат, докато най-после забелязаха, че съм 
проникнал в техните замисли. Когато дадох и на тях по една риза, 
също както и на другите, в очите им блеснаха сълзи на затрогва-
не и разкаяние и те ми признаха жалката си роля, която досега са 
играели, и молеха за прошка, която им дадох без колебание, като 
ги задължих, че е в техен собствен интерес най-строго да мълчат, 
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защото другарите им биха ги унищожили при най-малкото подо-
зрение”. Двамата шпиони, за които подробно си спомня отец Иван 
са същите предатели, заловени в лозята на с. Козлуджа (дн. Оре-
шино), Ортакьойско, и станали причина за разкриване на нелегал-
ната революционна организация в много села на Западна Тракия.

Сред затворниците не липсват и вербувани от полицията и 
други шпиони. За сметка на това между тях има изградени жесто-
ки правни норми, нарушението на които води до жестоки наказа-
ния. Така за извършване на кражба или доносничество при разпит 
виновните се наказват със смърт. “Това ставаше обикновено при 
изходните места, намиращи се в края на един дълъг тесен коридор. 
Убиецът дебнеше момента, когато през нощта жертвата отиваше 
там. Горкият наивник приближаваше безгрижно полусънен. Едва 
е затворил вратата на помещението след себе си и веригата се сто-
варваше върху черепа му. С тих стон той падаше на земята, а уби-
ецът нямаше нищо повече да прави, освен да замъкне трупа и да 
го хвърли между гредите долу в канала, където пазачите никога не 
биха потърсили някакъв труп.

На съдиите и пазачите изчезването на някои затворници им 
беше съвсем безразлично, а самите затворници пазеха най-стро-
га тайна. Моето често посредничество при разпри, които поняко-
га успявах да загладя, след време ме издигна до достойнството на 
арбитражен съдия, което достойнство ми даваше възможност слу-
чайно да спася живота на някои беден”.

По-нататък на страниците на списание “Мissionen” отец Иван 
Бонев разказва за интересни случки с различни хора от затвора. 
Много от тях са любопитни, а понякога будят и смях. Споделя и 
това, че при преследването на четниците в различните райони на 
Тракия без причина са арестувани и богати хора – чорбаджии, от 
които се искат огромни откупи. Поради невъзможност да ги платят, 
те също попадат в затвора в Одрин и са подложени на унижения и 
наказания.

Заедно с това се описва и съдебната процедура. Въпреки лип-
сата на конкретни обвинения от триста затворници са освободени 
едва 23 души. За останалите наказанието е между 15 и 101 години. 
При прочитането на присъдите председателят на съда се обръща 
към отец Иван Бонев с думите: “Касае се за присъди, а за тебе спе-
циално едно оправдание. Пред вид на твоето писмено обяснение, 
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че не си имал нищо общо с комитите и презираш техния начин на 
действие, Върховният съд благоволи да те пусне на свобода”. Впо-
следствие свещеникът узнава, че в началото на съдебното дело той 
е трябвало да получи присъда от 101 години.7

Това в най-общ план са публикуваните спомени на отец Иван 
Бонев. Безспорно, те са един своеобразен извор за събитията от 
1903-1904 г. и хвърлят обилна светлина по тези проблеми. Те оста-
ват и досега неизвестни за много изследователи на тези събития от 
българската история. 

Първи, който използва тези спомени, е свещеник Велик Вичев, 
също от Покрован, който ги включва през 60-те години на ХХ в. в 
неговия ръкопис за историята на селото. Неведнъж съм ги използ-
вал и аз, когато съм се опитвал да разкажа по-подробно за моето 
родно село, за приемането на унията, за участието на покрованци 
в подготовката на Илинденско-Преображенското въстание, за ве-
руюто на свещеник Иван Бонев, за жестокото клане и разорението 
на селото през 1913 г. По-късно, през 90-те години отчасти ги из-
ползва и Светлозар Елдъров в книгата си “Униатството в съдба-
та на България”. През 2003 г., във връзка със 100 годишнината от 
Илинденско-Преображенското въстание, на международна научна 
конференция под патронажа на президента на Република България 
Георги Първанов изнесох научното съобщение „Един малко извес-
тен деец на националноосвободителното движение от началото на 
ХХ век – свещеник Иван Бонев”. Днес използвам страниците на 
сборник „Тракия”, за да направя малки поправки относно преда-
телството в организацията, които намерих допълнително в книга-
та на Димитър Карев, най-вече за причината на провала. И правя 
достояние на една много по-голяма аудитория тези спомени, които 
са паметта не само на моето родно село, но и на всички българи.8

За дейността на свещеник Иван Бонев и събитията в с. По-
крован, Ивайловградско през 1903 г. използвам и спомените и на 
няколко останали живи участници от селото, които са записани от 
свещеник Велик Вичев в началото на 60-те години. Изключително 
интелигентен, свещеник Велик Вичев успява да възстанови дове-
рието на покрованци към църквата след арестуването на свеще-
ника Георги Минтов през 1952 г. и последвалите тежки години на 
преследване да се проповядват и да се изпълняват християнските 
добродетели спрямо църквата. Църковният двор е разграден, ено-
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рийският дом е предоставен за ползване от властите, разграбено е 
имуществото и т. н.

При такива обстоятелства за свещеник в тези тежки години 
в с. Покрован е изпратен Велик Вичев. За кратко време укрепва 
вярата на покрованци, става техен духовен водач, привлича на-
селението отново към църквата, става съпричастен към неговите 
радости и тревоги. Успява да привлече по стара традиция всички 
по-възрастни мъже вечер, в празничните или студените зимни дни 
в енорийския дом, където беседва с тях, интересува се от техните 
истински проблеми, става техен истински изповедник.

 В тези постоянни срещи и разговори у него възниква идеята 
да запише техните спомени. Защото много от тях са свидетели и 
участници в трагичните събития от 1903-1904 г. и разорението на 
с. Покрован през 1913 г. Освен това много от тях пазят спомена 
за тези събития от своите близки и ги споделят. Всичко това се 
оказва една благодатна почва за отец Велик Вичев и той „с пълни 
шепи черпи историята на селото от извора”. Благодарение на тях 
се хвърля допълнителна светлина около въпроса за привличането 
на отец Иван Бонев и останалите покрованци в подготовката на 
Илинденско-Преображенското въстание в този район.

В спомените си живите участници споделят как е положена 
клетвата от много от посветените в подготовката на въстанието, 
връзката между тях и четниците, които се укриват в или около се-
лото, условията за пренасянето на оръжие или прехвърлянето на 
революционни дейци, снабдяването им с храна и т. н. При укрива-
нето на четници в къщите на селото съпричастни на движението 
стават жените и децата. При извършване на една или друга услуга 
децата са получавали дребни монети, за да си купят “шекер”. А 
когато става провалът в организацията две от децата на Покрован 
са арестувани и разпитвани от полицията в Ивайловград.

Заслуга на отец Велик Вичев е, че успява да запише имената 
на всички 20 души покрованци, участници в движението. Особено 
полезна информация дава 90-годишният дядо Тодор Вълчев До-
лапчиев, пряк участник в движението, който разказва интересни 
спомени. Същият успява да се спаси, заедно с годеницата си и още 
няколко покрованци, като преминават р. Арда и в землището на 
с. Вълче поле, Свиленградско, пресичат тогавашната българската 
граница. Спомени разказват и други съвременници, които тогава 
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са деца или юноши, но са имали възможност да бъдат полезни на 
бащите си в нелегалната работа по една или друга причина.

Свещеник Велик Вичев разговаря и с дъщерята на убития в 
ивайловградския затвор четник Иван Русинов, за когото разказва в 
своите спомени отец Иван Бонев. След смъртта му жената на Иван 
Русинов с помощта на свои близки го пренася с волска кола и го 
погребва в селските гробища. В същия затвор загива още един от 
революционните дейци от с. Покрован – Вълчо Димитров Бъчва-
ров, а жестоко битият Георги Колев Шишлиев издържа на побоя, 
повтаряйки пред полицията, че няма други участници в нелегална-
та дейност.9

С намесата на Великите европейски сили, застъпничество-
то на българското правителство и по редица други политически 
причини турското правителство е принудено да даде амнистия на 
политическите затворници на 1 април 1904 г., вследствие на кое-
то почти всички са пуснати на свобода. През декември 1904 г. в 
с. Балъкьой пристига четата на войводата Таню Николов. Свиква 
събрание в църквата на селото, за да бъдат осъдени двамата преда-
тели, причинили разкриването на организацията в редица селища 
на Западна Тракия и последвалите събития, които дотогава са на 
свобода. Стоян Чавдарлиев е осъден на смърт и екзекутиран ведна-
га, а Вълчо Павлов поради застъпничеството на влиятелни негови 
роднини е помилван и е наказан само с побой.10

По-нататъшната съдба на отец Иван Бонев след освобождава-
нето му от затвора през 1904 г. може да се каже е една одисея. 
Излязъл на свобода, той е изпратен в Цариград да служи в бълга-
роуниатската църква “Пресвета Богородица”. Тук служи до 1908 
г., като помага в организирането на българоуниатската общност и 
на архиепископ Михаил Миров. През мюли 1908 г. получава ново 
назначение като енорийски свещеник в с. Ак бунар, Одринско.

В това село, между Тунджа и Марица, близо до Одрин, той 
дочаква обявяването на Балканската война и падането на Одрин. 
Но радостта е кратка. При последвалите събития след Междусъю-
зническата война Тракия е реокупирана, а българското население 
е подложено на безмилостно избиване. Това кара отец Иван Бонев, 
заедно с общинското ръководство на с. Ак бунар, да изпратят же-
ните и децата към българската граница, а мъжете да се въоръжават, 
за да защитават селото.
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Твърде драматична е тази защита. Самият отец Иван Бонев въ-
оръжен обикаля постовете, вдъхва кураж, насърчава с едничката 
мисъл да помогне на всеки. На 9 юли, когато приближава редовна-
та турска кавалерия, защитниците се оттеглят при своите съселя-
ни, настанени в с. Лалково, зад старата граница. Граничната бразда 
обаче вече не е в състояние да спре турската войска. На 11 юли тя 
навлиза в старите предели на страната и опожарява редица села. 
В резултат на последвалите военни действия българската войска с 
подкрепата на доброволци от местното население и от бежанците 
успява да изтласка противника отвъд границата.

Още неотшумели събитията, отец Иван описва премеждията 
си в малка книжка под заглавие “Турското нахлуване в Тракия през 
месец юли 1913 година”. Приходите от книгата той предоставя в 
полза на бежанците. 11

Във времето между Балканските войни и Първата световна 
война Иван Бонев е зает изцяло с грижи по настаняването на бежа-
нците от с. Ак бунар в с. Присадец, Тополовградско. Същевремен-
но не губи надеждата, че един ден всички ще се върнат по родните 
си места. За съжаление надеждите на отец Иван Бонев да види от-
ново бившата си енория не се осъществяват. Макар и с разклатено 
здраве, грижата за духовните нужди на неговите енориаши не го 
напуска. Яхнал кон, той често обикаля целия район и помага на 
бежанците да пуснат нов корен в България. През септември 1926 г. 
е назначен за енорийски свещеник в новата униатска църква “Успе-
ние Богородично” в София. Включва се активно в утвърждаването 
и изграждането на българската католическа църква с източен об-
ред. Умира на 15 февруари 1931 г. след кратко боледуване. 12

В заключение ще си позволя да отбележа, че национално-
освободителното движение на българите от Македония и Одрин-
ска Тракия обхваща почти всички български селища. ВМОРО 
осъществява своята дейност в тези райони чрез масовизирането 
си и подготовката на българското население за въоръжена борба. 
Създаденият четнически институт е и единственият защитник 
на българите от двете поробени области. Той се изгражда в тяс-
на зависимост от редица условия, като едно от тях е да извърш-
ва агитационно-организаторска работа сред населението и да се 
масовизира организацията до избухването на въстанието. В тази 
организационна дейност не без значение е въоръжаването на бъде-
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щите въстаници, умението им да се сражават и т. н.
При организацията и подготовката на въстанието активно 

участие взема свещеник Иван Бонев и населението на едно източ-
нородопско село в най-източния дял на Западна Тракия, което се 
включва в създаването и дейността на ВМОРО, решено с оръжие 
да извоюва свободата си и което дава своите жертви. Това насе-
ление заедно със своя свещеник имат ясното съзнание за своята 
национална принадлежност и изострено чувство за съпричастност 
към общонационалните проблеми. Затова те не остават встрани от 
борбите за национално освобождение и обединение и участват в 
борбата със същия ентусиазъм, както и целия български народ.

Позволих си да споделя отново в поредния брой на сборник 
„Тракия” дейността на отец Иван Бонев и неговите преживявания 
в затвора, всичко онова, което кара мъжете на с. Покрован да се 
включат активно през 1903 г. в подготовката на Илинденско-Пре-
ображенското въстание. Внесох допълнително нови моменти, по-
правки и подробности около тези събития. И отново ще кажа, че 
използвам за първи път по-подробно спомените на Димитър Ка-
рев, на които се доверявам, защото е пряк участник в тези събития, 
за да коригирам някои от сведенията, които е записал отец Велик 
Вичев от някои покрованци – съвременници на тези събития. Уве-
рен съм, че публикуваните спомени на революционера-свещеник 
Иван Бонев са от изключително значение тогава, когато са публи-
кувани, защото стават достояние на европейската общественост 
за жестокостите в турските затвори за политическите затворници, 
дръзнали да въстанат срещу Османската империя, търсейки своята 
национална независимост, а днес са изключително ценен извор за 
българската история от началото на ХХ в. Това никога не трябва да 
се забравя!

Аз съм роден в с. Покрован и съм слушал за тези събития от 
малък неведнъж. Познавах много добре отец Велик Вичев. Из-
ключително интелигентен свещеник, знаеше френски и немски. 
Неведнъж е гостувал на нашето семейство по различни поводи. 
Баща ми беше църковен певец-граматик в църквата. Оттам е фор-
мирана и нашата голяма фамилия. Тя води началото от прадядо ми 
Георги, който е църковен певец-граматик още преди покрованци 
да приемат унията през 1866 г. и продължава да бъде такъв в но-
вопостроената църква „Св. Василий”, която турците изгарят през 



134

1913 г. Баща ми е последният граматик от фамилията. Като студент 
през 60-те години неведнъж сме разговаряли с отец Велик Вичев, 
ходели сме на места около селото, където има следи от тракийски 
поселения – могили. От него научих много неща, даваше ми напът-
ствия и полезни съвети. Знаех за упоритостта с която се беше на-
гърбил да събира материали за историята на селото и намерението 
му да обедини всичко в една книга. За съжаление през тези години 
беше почти невъзможно да бъде издадена една такава книга, още 
повече, че като свещеник той не беше долюбван от властите.

Отец Велик Вичев събра в един ръкопис, озаглавен „Книга за 
село Покрован”, всичко, което бе научил от покрованци. Този ръ-
копис след смъртта му беше приписван от Иван Маринов – покро-
ванец, близък също на свещеника, който беше добавил ненужно 
някои неща. Дълго време се канех да обработя ръкописа и да от-
страня това, което е прибавено неподходящо в ръкописа. Направих 
някои бележки, които установих в хода на редакцията, че липсват, 
и с мой обстоен предговор „За историята на село Покрован и отец 
Велик Вичев”, през 2009 г. с финансовата подкрепа на група по-
крованци издадохме „Книга за село Покрован”, която предизвика 
особен интерес не само сред покрованци, но сред населението от 
околните селища. Книгата беше представена освен в селото, така 
също в Стара Загора и къща-музей „Пейо Яворов” – Чирпан, със 
съдействието на епископ Христо Пройков – апостолически екзарх 
на българите католици с източен обред, известни в историята като 
униати, и Българската телеграфна агенция. Книгата се предлагаше 
в униатските църкви в София и Пловдив, където намери радушен 
прием и десетки читатели.

Това е последното ми научно съобщение на тази тема, което 
считам за най-пълно и точно. Това е малкото ми синовно призна-
ние към паметта на покрованци, единственото българско село в 
Ивайловградско, организирало революционен комитет и дало две 
жертви в подготовка на Илинденско-Преображенското въстание 
през 1903 г. Към отец Иван Бонев и всички тракийци, които участ-
ват в борбата за извоюване на свободата на Тракия. Към обичания 
от всички покрованци отец Велик Вичев, оставил трайни следи 
във възстановяването доверието към църквата и укрепването вяра-
та на покрованци след злополучната 1952 г., когато беше направен 
опит за унищожението и отричането й.
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ИНТЕРНИРАНИТЕ ТРАКИЙСКИ БЪЛГАРИ 
ИЗ ОСТРОВИТЕ НА БЯЛО МОРЕ И ТЕСАЛИЯ 

ПРЕЗ 1923-1925 ГОДИНА ОТ ГРЪЦКИТЕ ВОЕННИ 
И АДМИНИСТРАТИВНИ ВЛАСТИ

Сведения за разорението на село Чобанкьой, 
записани от Петко Н. Кедиков и Мара Михайлова

Калина Черванюк
старши експерт в Държавен архив – Хасково

Излизането на България от Първата световна война на 29. IX. 
1918 г. и подписването на Ньойския мирен договор на 27. XI. 1919 
г. бележат неуспешния край на борбите и усилията на българите 
за национално обединение. С договора се регламентира разпо-
късването на българските етнически територии, икономическото 
и военното обезсилване на страната. България разполага с много 
ограничени възможности за защита на националните си интереси 
на Балканите.

Гърция започва да прилага етническа чистка и асимилация 
спрямо останалите в нейните територии българи. Възползвайки се 
от Конвенцията за доброволно изселване на етническите малцин-
ства и под натиска на огромния поток гръцки бежанци от Мала 
Азия, гръцката държава прогонва българите и гърцизира Западна 
Тракия през на 20-те години на XX век. Слабостта на България 
проличава и от невъзможността на нейната дипломация да из-
действа относително приемливо разрешаване на имуществените 
проблеми на българите от Западна Тракия.

Информация за събитията, съпътстващи разорението на едно 
от цветущите дотогава български села, получаваме от издадената в 
Кърджали книга на Мара Михайлова „Село Чобанкьой” (2002 г.), 
в която тя е споделила дългогодишните проучвания за родното си 
село. Документално сведенията й са подкрепени от съхраняваните 
спомени, записани от Петко Н. Кедиков, чийто личен фонд е реги-
стриран с № 1642 в Държавен архив – Хасково.

Село Чобанкьой или Чобан (сега Сикорахи, Гърция) е разпо-
ложено в южните поли на Чобан даг (Овчарска планина). Навре-
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мето то се е състояло от 5 махали: Турска, Горна, Средна, Хюр-
ден край и Долна. Между 1900 и 1912 година селото е наброявало 
близо 300 къщи с около 1500 до 1600 жители. Името на селото и 
близката планина красноречиво дават да се разбере и поминъкът 
на поселниците му – основно те са животновъди. Средиземно-
морският климат и целогодишните пасбища, съчетани с изобилни 
водни източници, са способствали развитието на овчарството при 
най-благоприятни условия, както и отглеждането на зърнени храни 
(пшеница, ечемик, ръж, царевица), сусам, нахут, тютюн, лозя, ба-
деми, както и отлично градинарство.

В края на август и началото на септември 1922 г. Гърция търпи 
военни поражения в Анадола. Гърците отстъпват панически към 
град Измир, който е превзет от турците на 9 септември 1922 г. С 
наближаването на турските части хиляди гръцки войници и мест-
ни граждани от гръцкото население опитват всячески да се доберат 
до корабите на напускащия измирското пристанище гръцки флот. 
Именно това гръцко население, спасено с бягство от Мала Азия, 
създаващо много грижи на гръцкото правителство, е решено да 
бъде настанено в българските села из Западна Тракия. И тъй като 
тези села са били заети от местно българско население, гръцкото 
правителство взема изключително жестоко решение спрямо тях – 
българите е трябвало да бъдат интернирани из островите на Бяло 
море и Тесалия, а в техните села да бъдат настанени новодошлите 
гръцки бежанци, прогонени от Мала Азия и Източна Тракия.

В началото на ноември 1922 г. село Чобанкьой е блокирано от 
гръцка войскова част под командването на поручик Николаидис. 
Селяните са събрани в черковния двор и подкарани от войниците 
пеш към село Доганхисар, Дедеагачко. С големи трудности при 
прехода, при започнал есенен дъжд и настъпващ студ, те пристигат 
край Доганхисар, но там гръцките войници не позволяват влизане-
то им в селото, оставяйки ги на открито в местността Лозята, като 
чобанкьойци се опитват да създадат импровизиран лагер с палат-
ки от черги и завивки, които носят със себе си. Така, на открито, 
хората от Чобанкьой престояват седмица, след което са подкарани 
обратно към родното им село, но там откриват, че къщите с покъ-
щнината, добитъка, както и всичките им имоти вече са присвоени 
от настанените от гръцката държава малоазийски и източнотра-
кийски бежанци. Става ясна целта на това раздвижване на българ-
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ското население от страна на гръцките власти. В замяна на проте-
стите си и настояването да им бъде върнато заграбеното българите 
получават открити заплахи за живота си. Освен че са оставени без 
покрив над главите си, те са обречени и на глад, тъй като новоп-
ристигналите гърци заедно с къщите им са присвоили и хамбарите 
с приготвеното за зимата жито, както и брашното и продуктите за 
презимуването. Впоследствие властите решават, че българите ще 
се настанят по прустовете и оборите на заетите от гърци къщи. 
Новонастанените гръцки „стопани”, довчера бежанци от своите 
родни места, не само че заграбват нивите и воловете на местните 
българи, но и започват издевателства над тях, като ги принуждават 
да орат отнетата им земя в полза на пришълците.

На 10 февруари 1923 г. Чобанкьой отново е блокирано от 
гръцка войскова част. Под претекст, че българите имали връзка с 
българските комити, са арестувани 25-30 мъже и откарани до село 
Кърка, на 7-8 км от Чобанкьой. Там те биват затворени в един жп 
вагон, след което са бити жестоко. Войската се отдава на плячка из 
Чобанкьой. На 13 февруари цялото население е събрано на площа-
да и подкарано пеш към село Кърка, откъдето са натоварени във 
вагони за Дедеагач. На тамошното пристанище ги качват в чака-
щите ги параходи, като всички, отказващи да се качат, са били бити 
от гръцките войници.

За събитията от тези дни Мара Михайлова пише: „Тези карти-
ни са били наблюдавани от чужденци и европейци, но никой от 
тях не си направил труд да се намеси и спре тази вандалщина, 
вършена от представители на „културната“ гръцка държава“.

Заедно с българите от село Чобанкьой със същите параходи 
гръцките власти интернират и части от населението на други бъл-
гарски и турски села на Дедеагачка и Гюмюрджинска околия: До-
ганхисар, Домуздере, Дервент, Чамерен, Бадома, Еникьой, Окуф, 
Турбалъкьой, Кьостене, Каракая, Калайджидере и др. По време на 
пътуването по море изгнаниците не получават храна или каквито и 
да е продукти за оцеляване. Гръцките моряци започват да продават 
дори водата, като една чаша достига до цена от 12 драхми. Мно-
зина започват да пият морска вода, но от нея получават стомашни 
болки, разболяват се, има и множество смъртни случаи. 

След двадесетдневно пътуване параходът пристига в приста-
нището на Пирея. Тук гърците обявяват карантина и не разрешават 
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на никого да слезе на сушата и да закупи храна. На парахода се 
качва турски лекар, вероятно и той интерниран, според М. Михай-
лова, който, виждайки състоянието на интернираните, се обърнал 
към гръцкия комендант с думите: „Какво правите вие? Това не са 
болни хора, а са гладни. Щом слязат и се нахранят, ще оздравеят, 
пуснете ги на суша“. 

Параходът взема нов курс, този път към остров Крит. На прис-
танището Суда са стоварени всички интернирани българи. Наста-
няват ги в стара казарма, като гърците не позволяват на никого 
да напуска района й. При настъпилия глад хората са принудени 
да ядат трева, при което мнозина умират от болести или полудя-
ват. По-будни мъже от чобанкьойци: Никола Кърмузиев, Петко 
Мюхтиев, Коста Янев Килфанов, Димо Кирев, Господин Тойчев, 
Матю Кепчов, Зафо Костов и Димо Пасков, отиват до град Ханя, 
столица на остров Крит, където подават заявления до военното, въ-
трешното и външното министерство на Гърция, до губернатора на 
остров Крит и до консулите на Италия, Франция, Англия и Русия, 
настоявайки да бъдат върнати по родните си села.

Няколко дни по-късно в Суда пристига международна коми-
сия, в която има представители на Американския червен кръст. 
Виждайки тежкото положение на интернираните, от комисията на-
реждат да се достави солидно количество хляб, който да се раздава 
ежедневно. Гръцкото правителство, виждайки, че мизерията и гла-
дът, на които подлагат интернираното българско население, са ста-
нали достояние на световната общественост, също дава нареждане 
за доставка на хляб и хранителни продукти. Гръцките власти са 
стреснати от жестокостите, вършени от техните войници, тъй като 
в пресата се появяват остри статии, в които се осъждат нечуваните 
издевателства над българското население от Западна Тракия. Ре-
дица случаи ясно говорят, че част от гръцкото население не е било 
съгласно с антихуманните мерки на собственото си правителство 
и че част от местните гърци са се опитвали да помагат на гладува-
щите българи.

В цитираната книга Мара Михайлова дава примери за раз-
личното отношение на гръцкото население спрямо заточените 
българи. Имало е случаи на проявена отзивчивост. „Адвокатът 
Емануил Пападурус от Ханя видял две български момиченца от 
интернираните. Децата били сирачета – без майка, а баща им 



140

понастоящем бил войник в гръцката армия. Седнали едно до 
друго, по-голямото чистело въшките от главицата на по-мал-
кото. Той се спрял, загледал се, хванал се за главата и започнал 
на глас да вика:

– Боже, Боже, та това ли са комитаджиите, които ядат 
хора и са толкова опасни за нашата държава? Огън ще падне 
от небето, да ни изгори!”

През август 1923 г. интернираните били отново натоваре-
ни на параходи и върнати към родните им места. Пристигайки в 
Дедеагач, те биват разтоварени на открито, без да има създадени 
условия за лагеруване. Раздадено им е старо, нечисто брашно, от 
което започнали да приготвят хляб. Вследствие на консумацията 
му мнозина получили стомашни болки и разстройство, като през 
следващите два-три дена починали няколко човека. Чобанкьойци 
се досетили, че има нещо нередно в брашното, което замесват, и 
започнали да го пресяват многократно през ситно сито. Огромно 
е било възмущението им, когато намерили в отсевките ситно на-
трошено стъкло. Според Мара Михайлова и това е било нарочно 
направено от гърците, за да измрат повече българи и да не могат 
да протестират.

След няколкодневен престой в Дедеагач оцелелите от морски-
те пътешествия интернирани българи били върнати окончателно в 
село Чобанкьой, където заварват устроените вече гръцки бежанци 
да се разпореждат с всичките им имоти. Става ясно, че за тях в 
Гърция живот няма и те решават да се изселят в България.

Сведения за разорението на село Чобанкьой
от Вълчо Николов Бакърджиев, 78 г., родом от с. Чобанкьой, 

Дедеагачко, жител на гр. Хасково, ул. „Лонгоза” № 3, 
записани от Петко Н. Кедиков

С настоящето давам следните сведения за интернирането ни:
В селото Чобанкьой, Дедеагачко, през м. октомври 1922 г. дой-

де един офицер с един взвод гръцки войници, като ни даде срок 
от 2 часа да се приготвим за път с дрехи и хляб. Цялото население 
беше събрано на хорището. Мъже, жени и деца с по една торба или 
кошница в ръката тръгнахме за с. Доганхисар. Вечерта, като прис-
тигнахме, оставиха ни на открито извън селото. Така ни държаха 
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около 10 дни. След това ни върнаха в селото Чобанкьой, обаче за-
варихме къщите ограбени и самонастанили се гръцки бежанци.

През м. март 1923 година наново дойде същият гръцки офицер 
с войсковата си част – събраха мъжете в църквата и ни казаха да 
се приготвим за път, като даде срок 2 часа. От селото ни закараха 
в с. Кърка, натовариха ни на вагони и закараха на пристанището 
в Дедеагач. Натовариха ни на един стар параход и ни закараха на 
остров Крит в градовете Хания и Суде. Пътуването ни с този па-
раход продължи цели 19 денонощия. Това умишлено пътуване из 
морето стана причина да заболеят хората от глад, липса на вода 
и да починат 75 човека, труповете на които хвърлиха в открито 
море. Като пристигнахме на остров Крит, настаниха ни в казарме-
ните помещения да живеем. Цели 45 дни се хранихме с трева. След 
многото оплаквания и застъпването на чуждите консули Амери-
канският червен кръст ни отпусна хляб и захар и заставиха гръцка-
та държава да ни дава по 2 драхми на ден за издръжка. В изгнание 
престояхме всичко 7 месеца. Този път само 48 часа пътувахме от 
остров Крит до град Дедеагач. Като се върнахме в селото си, какво 
да видим – всичко беше разграбено. Гърците не ни позволяваха 
да засеем нивите си. Налегнаха ни болести от глада и мизерията, 
които преживяхме. 

При интернирането ни гърците заграбиха следното имущество 
на селяните:

Овце и кози – 14 000 глави
Говеда – 300 глави
Коне – 150 глави
Магарета – 200 глави
Домашни птици – 4000 глави
Волски коли – 150 броя
Плугове – 10 броя
Дървени орала – 150 броя
Тръвни кошери пчели – 1000 броя
За горното се подписвам: (п/
гр. Хасково
10 ноември 1965 г.
Държавен архив – Хасково, ф. 1642, оп.1, а.е., л. 84
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Песен за интернираните чобанкьойци, изпята 
от Иван Ст. Узунов от Тополовград 

и записана от Петко Н. Кедиков през 1965 г.

Какво е чудо станало
в Тракия, земя широка,
в хилядо деветстотин двадесет и трета година …
В четвъртък, рано сутринта,
зора се пуква, съмнува,
до три диврии в селото дойдоха
и камбаните чукаха,
а барабаните биеха:
Де къде има българи,
всичките да се събират,
в църквените дворове,
дума ще им кажеме!
Га се българи събраха,
Ханаяни, гръцки командир, ги питаше:
Българи комитаджии,
кой има пушки маузерови,
кой има остри ножове,
два часа срок давам –
да иди да ги донесе!
Българите му отговаряха:
Нямаме пушки маузерови,
нямаме остри ножове.
Ние ги по-напред предадохме,
когато ги от нас искахте.
Още си дума думаха
и четвъртата диврия
от Шапчи пристигна.
Всички българи събраха
и са ги далеко отвели,
далеко в стара Гърция,
в Атина града голяма,
на остров Крит ги закараха!
Там са ги държали,
до шест ми цели месеца.
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Гръцкият главен командир,
той си заповед издаде:
Българи назад да се завърнат,
всеки на къща да си отиде.
Като си в село дойдоха,
всичко им беше ограбено …

Държавен архив – Хасково, ф. 1642, оп.1, а.е.3, л. 88

Спомен на Господин Тойчев Бизиргянев, описващ мъките 
на българите при интернирането им на остров Крит, 

връщането им по родните места и преселването им в България

Заедно с нашите чобанци и аз бях интерниран на остров Крит. 
Тежкото положение на нашите хора ни застави да образуваме една 
група от по-будни мъже, като Петко Мюхтиев, Коста Янев Килфа-
нов, Димо Кирев Пасков, Матю Кепчов и определихме за кмет да 
бъде Зафо Костов. Гладът ни налегна грозно. Чобанци започнаха 
да пасат трева. Никой не ни пуща да излезем от казармите, дето бя-
хме настанени и задържани. Тогава успяхме да отидем в град Ханя 
и подадохме заявление до чуждите консули, губернатора на остров 
Крит, военния, външния и вътрешен министър. След известно вре-
ме дойде комисия и нареди да ни отпуснат хляб. Комисията беше 
от Американския червен кръст.

От нашето село имаше над 1000 души интернирани. Тук зава-
рихме много турски пленници, между тях имаше бейове, доктори, 
инженери, учители и други учени хора. Те ни обещаха, че щом оти-
дат в Цариград, веднага ще пишат за нашата участ по вестниците и 
е възможно да бъдем спасени и върнати обратно. Но нашето стоене 
продължи с месеци. Никой не се обаждаше. Наши войници научи-
ли и правили постъпки за освобождаването ни. Турските вестници 
също се обаждали със статии за нашето интерниране.

В Суда ние образувахме нещо като селска община. Управлява-
хме се като на шега, но наредихме да има кой да почиства казар-
мата и района й. Ставаше всичко по ред. Преди да дадат храната, 
много от нашите деца отиваха да просят и с тях имахме доста не-
приятности. Гърците ги гонят, но гладно стои ли се? Бягат децата, 
без да питат майки и бащи, и отиват да просят хляб. Започнаха 
много хора да умират. Макар и тежко да беше положението ни, ние 
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имахме надеждата да се спасим поне останалите живи и все дейст-
вахме в това отношение, доколкото ни беше възможно.

Тук се намери една лоша жена, която ни издаваше по някои 
въпроси пред гръцката власт. Тя се казваше Мария Кепчова. Но 
нейните доноси скоро свършиха, защото ни върнаха обратно в 
селото(Чобанкьой). В селото намерихме разграбени къщите ни и в 
тях настанени гръцки бежанци. Тогава дадохме по 1500 драхми за 
всяко семейство, да ни изкарат паспорти и да отидем в България. 
Предварително напратихме комисия в България от Атанас Калай-
джиев и други двама, да намерят подходящо село за заселване и 
да не се делим едни от други. Те се спрели на село Доганово(сега 
Капитан Петко), Елховско, и се завърнаха.

За 20 семейства от село Чобанкьой ни изкара паспорти Санбер 
– англичанин и председател на бежанската комисия за Македония. 
Санбер дойде в Дедеагач и от града го заведохме в нашето село. 
Настанихме го в къщата на Никола Кърмузиев и тук той прегледа 
семействата, които искат да се изселват, и направихме уговорка. 
Така ние бяхме едни от първите изселници в България. Като стиг-
нахме в селото (Доганово), не го одобрихме и никой не остана да 
се настани в него. Пръснахме се кой където може и хареса. Наново 
мъка ни залегна и често за разтуха пеехме песента, която съчини 
още на остров Крит нашият съселянин Атанас Калайджиев, на 50 
години, и събираше момите и децата да ги учи още в Крит да я 
пеят. Тази песен се назовава „Пуста, приклета Гърция“.

Та по този начин ни олекваше и в остров Крит, като я пеехме, 
и сега като дойдохме в България и се разделихме едни от други 
да търсим препитание из разните села и градове. В тая песен са 
описани нашите мъки и патила. В нея всичко вярно е казано. Тя 
трябва да се заучи и от нашите внуци и правнуци, та да запомнят 
какво сме изпатили от учените гърци. Да знаят също, че на остров 
Крит от село Чобанкьой останаха умрели за едно гробище хора. Те 
умряха не от друго, а от глад, от тормоз на гърците и от мъка по 
родното си огнище. Не един случай имахме на полудяване, не един 
случай на отчаяние, само песните ни спасиха да не паднем духом 
и да не измрем всички на острова. Песните ни дадоха сили да се 
завърнем и продължим рода си. 

Ето я и тази песен, дето я съчинил Атанас Калайджиев:
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Пуста, приклета Гърция,
ут както дойде в Тракия,
Тракия църна поцърня.
Цели четири години,
на четвъртата година,
сякъде стана, ни стана
на Чобан стана най-многу,
най-многу жалби гулями.
На петнайсту малкушан,
га бе вторник вечерът,
камбаните са забиха
българе да се събират,
в църкивините хареми.
Българету се събират
и си са чудум чудеха,
какъв щат жухапь да дадът
на пусти гърци приклети.
Командиреть ги питаше:
Казувайте си, българе,
де фи са млади синуве?
Кумандире ле, брате ле,
Вея ги сами знаите,
Нели ги на фронт пратихти.
Сетне невясти пупита:
Казувайте си, невясти,
де фи са първи либойя?
Командире ле, брате ле,
Вея ги сами знаите,
Защо не толкуф мъчите?
Га бе ф сряда вечерът,
Фатиха Чобан, вързаха
ни дават пиле да въркне,
ни навън, ниту навътре.
Българету се чудеха:
– Каквъ е сая рабута?
Слънцету разгря, ни разгря,
даде се грозна запувед:
Българе да се интернират,
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ут тука да се утмахнат!
Закараха ги българе
на Къркакьойската сташона.
Гърците дума думаха:
– Там щиме да фе питаме.
български млади деойки,
и по-малките дечинке.
Тея се молба молеха:
– Боже ле, мили Госпуди,
нема ли помущ и за нас?
И там ги не са питали
Грозен запувед пристигна:
– Българе да се закарат
аф Дедеагачката сташона.
Я га са таму отшлили,
пампоре спряли, не спряли,
мауните са запряли.
Ф мурету ще ги наливат
български млади девойки,
и още млади невясти.
Не рачат ф море да флинат
и на параход да яхат.
Капитанът се изрюка:
– Вливайте, малки деойки,
зере ще грозну да стане!
И параходат путегли,
Та са надуха, надуха,
сильни ми бяли вятруве,
ут жальби и ут гряхуве ...
Три дене са ги държали,
три дене и три вечера.
Грозен запувед пристигна:
– Правите, какво правите,
българе да се ни чюет.
Още ми дума думаха
и телеграма зафтаса:
– Койту ми тръгна, путръгна,
койту устана да са ни бара.
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Фъф мурету ги въртяха
цали усемнайсет денюве.
На Пирея га са излязли,
там са запувед издава:
– Карантина щат да устанат!
Та са българе црикнали:
– Доктуре, царски доктуре,
немаме болька на сърце,
нея сме гладни и жедни.
Пак са запувед издаде:
– Фъф Суда да ги извадет!
Там са на суху изляли,
цали ми десет денюве
гладни и жедни стуяли,
зелена трева пасали ...
Първет ми день на Велиден
сички ми Вел`ден правеха,
нея си гладни стуяхме.
Мальките дица измряха,
моми и невясти легнаха.
Га се българе чудеха:
– Какво ли щели да праветь?
Златен ми пайтон пристигна.
Тея ги питум питаха:
– Защо сте тува душли,
защо сте гладни и жедни?
Българету утгуварет:
– Ни дават в градът да идим,
ни дават йода да земим,
ни дават нищу да късним ...
Тугаф запувед излезе:
– Бърже лябуве донесте,
живите да се нахранет,
дицата да ни умират,
момите да се изправет
и младите ми невясти.

Публикувано в книгата на Мара Михайлова 
„Село Чобанкьой“, с. 303 – 306
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Спомен на Мара Петкова Муржева, родена през 1913 г.
в с. Чобанкьой, сега живее в Банкя, ул. „9 септември” № 70

Беше 1923 година. Спомням си деня, когато гърците ни събра-
ха на хорището и ни подкараха пеша към с. Кърка. Когато отива-
хме, валеше дъжд и вървяхме съвсем мокри. Сетне от Кърка ни 
качиха на влака и ни свалиха на Дедеагач.

Когато ни заведоха на пристанището и разбрахме, че трябва 
да се качваме на парахода, писнаха майки и деца. Дигна се цялото 
пристанище от викане и плачове. Но гръцките войници и жандар-
ми удрят с прикладите на пушките и карат към парахода, всеки да 
се качва. Вътре в парахода нищо не ни дадоха. Майките ни свариха 
фасул със солена вода, от морето. Че като се подуха стомасите ни, 
че като почнаха едни остри болки – изтъркаляхме се като умрели 
по парахода. Оттогава вече ни налегнаха болестите. В парахода ум-
ряха много деца и жени.

В остров Крит край град Ханя ни оставиха в голяма казарма, 
до лудницата. И тук нищо не дават за ядене. Не ни разрешаваха да 
излезем навън от района на казармата. Ние, децата, се провирах-
ме някога скришом от пазачите и отивахме да просим в Ханя или 
Суда. Но отвсякъде ни гонеха. Тогава събирахме от сметта, каквото 
намерим, захвърлено. Ядяхме го, без да се плашим какво ще стане 
с нас, такъв бе голям гладът ни.

Не мога да забравя един случай. Стана в град Ханя. Вървя си 
на просия – когато отивахме по къщите да искаме хляб, разделяхме 
се на различни посоки децата и казвахме къде ще се съберем пак. 
Влизам в един двор и тропам на вътрешната врата. Излезе църна 
жена, облечена много хубаво, и ме запита ядосано:

Ти фели (Какво искаш)?
Суми (хляб) – отговорих смутена и засрамена.
Тя като грабна една пръчка, че като ме подгони да ме бие и да 

вика:
Махай се от тук! Майките ви и бащите ви ядат хора, дошла си 

да оглеждаш какво има тук.
Както тичах да се спася от грозната жена, насреща ми иде едно 

красиво момиченце, облечено в копринена рокличка и с панделка 
на главата. То беше с майка си. Като ме видя, то подшушна нещо на 
майка си и тя ми кимна да отида при тях. Аз не смеех да се доближа 



149

до тях, защото майка ми беше казала да не се доближавам до някой 
човек, за да не предам заразата на другите. Стоя на едно място като 
закована. Нито при тях отивам, нито бягам. Сториха ми се добри 
хора, ама как да се приближа, като съм заразена? Те тръгнаха и ми 
махнаха с ръка, да отида и аз с тях. Аз тръгнах след тях, но вървя 
отдалече на 20-30 крачки. Спряха до една къща и майката влезе, а 
момиченцето остана на двора и все ми маха – и аз да вляза и отида 
при него, но не мръднах от мястото си. Скоро дойде майката с една 
голяма филия, намазана с масло и сладко. Като ми подаваше фи-
лията, каза: „Остани у нас, не си отивай. Нищо няма да работиш. 
Само ще си играеш с моето момиче”.

Как ми се оставаше, колко много харесах тези хора, но как 
да остана, мисля си, ако заразя това мило и хубаво момиченце? 
С мъка си тръгнах. На мама всичко обясних и тя ми рече, че съм 
добре направила, дето не съм се доближила до момичето и вече да 
не отивам в тая къща ми даде съвет.

На Великден видяхме гръцки деца, облечени, в ръце с червени 
яйца. Събрахме се децата и питахме майките си: „Кога ще дойде 
и нашият Великден?” А те отговарят: „Нашият Великден е по-на-
зад и нашият Великден ще дойде, мълчете, нимойте плака”. Но 
ние плачем и искаме яйца и да сме облечени като гръцките деца. 
Майките и те се разплакаха повече от нас. Едни казаха да пробият 
преградата и да отидат в Ханя на оплакване, но войниците пазят, 
не пущат никого. Тогава се събраха много жени, затичаха се на-
пред към голямата преграда и започнаха да молят войниците да ги 
пуснат. Нищо лошо няма да направят, а само до Ханя да отидат да 
искат хляб за децата си.

Войниците останаха непоколебими. Тогава жените блъснаха 
оградата. Една падна, смачкаха я. Тя припадна, докато и войниците 
се разберат какво става, жените и ние, децата, затичахме към Ханя 
и войниците не можаха да ни удържат. Майките ни право в губер-
наторството отидоха. Дойде и губернаторът. Той приемал честитки 
за Великден.

Чух да викат майките ни: „Какви сте християни, вашите деца 
има да ядат и пият, а нашите деца умират от глад? Какви сте вие, в 
какво вярвате, къде е вашият Господ, та един не се сети да помисли 
и за нашите деца? На това ли казвате вяра и Господ? Дайте ни хляб, 
хляб искаме!”
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Превод направи една чобанка, която знаеше френски език. Гу-
бернаторът обеща да изпрати хляб, само и само да си тръгнат и 
наистина, сетне дойдоха две каруци с хляб и ни се падна по едно 
парченце ...”

Публикувано в книгата на Мара Михайлова
„Село Чобанкьой“, с. 322 – 324

Списък на починалите лица от с. Чобанкьой, 
Дедеагачко през 1923 г., 

при интернирането им на остров Крит

От Турската махала:
Злата Петкова Ибишева, 70 г., починала на остров Крит;
Мата Петкова Параскова, 30 г., починала на остров Крит;
Стана Вълчева Тойчеджикова, 50 г., починала в парахода;
Цоха Манолева Мулева, 35 г., починала на остров Крит;
Димо Манолев – син на Цоха, 1 г., починал на остров Крит;
Ирина Тойчева, 35 г., починала на остров Крит;
Керана Куриева Уйкуджиева – сестра на Ирина, 30 г., починала 

на остров Крит;
Злата Христова Питропова, 3 г., починала на остров Крит;
Мата Петкова Параскова, 25 г., починала на остров Крит;
 Курт Николов Келет, 50 г., починал на остров Крит;
Жената на Курт, 45 г., починала на остров Крит;
Никола – дете на Курт, 1 г., починал на остров Крит;
Мата Стоянова Муржева, 50 г., починала на остров Крит;
Стоян Петков Муржев 80 г., починал на остров Крит;
Манол Милушев Мулев, 50 г., починал в парахода;
Мария Вълкова Чолакова, 2 г., починала в парахода;

От Хурден край, Горна и Средна махала:
Димо Тодоров Калдърбашев, 70 г., починал в парахода;
Линдурия Хаджигинев, 60 г., починал на остров Крит;
Щиряна Линдуриева – жена му, 50 г., починала на остров Крит;
Стана Петкова Сапунджиева 60 г., починала на остров Крит;
Иван – син на Стана, 40 г., починал на остров Крит;
Мара Николова Чавдарова, 70 г., починала на остров Крит;
Никола Бакърджиев, 80 г., починал на остров Крит;
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Никола Кирев Бакърджиев, 1 г., починал в парахода;
Никола Вълчев Бакърджиев, 1 г., починал в парахода;
Мата Николова Мангъфова, 50 г., починала в парахода;
Иван Ибрамдаиев, 70 г., починал на остров Крит;
Тодора Тодорова Карачолова, 35 г., починала на остров Крит;
Кирю – син на Тодора, 6 г., починал на остров Крит;

От Долна махала:
Стою Тюлиев, 80 г., починал във влака за Дедеагач и хвърлен 

в морето;
Никола Тюлиев, 50 г., починал в парахода;
Матю Николов Дроплев, 1 г., починал в парахода;
Матю Тодоров Дроплев, 50 г., починал в парахода;
Тодор Георгиев Питропов, 80 г., починал в парахода;
Елена Кирева Сапунджиева, 25 г., починала в парахода;
Стана Стоянова Налбантова – майка на Елена, 70 г., починала 

в парахода;
Руса Тодорова Караянкова, 60 г., починала на остров Крит;
Кирю Николов Бучкажиев, 60 г., починал на остров Крит;
Стойке Иванова Чиркалева, 72 г., починала на остров Крит;
Стана Вълчева Чиркалева, 48 г., починала на остров Крит;
Иван Стайков Чиркалев, 20 г., починал на остров Крит;
Георги Кирев Живков, 3 г., починал в парахода;
Никола Вълчев Къркалиев, 1 г., починал в парахода;
Недялчо Ангелов Тюлиев, 1 г., починал на остров Крит;

Това не е пълният списък. Починалите на парахода и на остров 
Крит, от глад и болести, са над 100 души. 

Георги Попаянов, в своята книга „Народностен лик на Западна 
Тракия” на стр. 107 пише, че от Чобанкьой в Суда и Ханя, на ос-
тров Крит са измрели повече от 70 души при това интерниране, а в 
парахода около 30 души.

Публикувано в книгата на Мара Михайлова
„Село Чобанкьой”, с. 325-326
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Мара Михайлова 
в тракийска носия, 

типична за с. Чобанкьой
ДА – Кърджали, ф. 271К, 

оп. 1, а.е. 318, л.1
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Българска традиционна
женска носия 

от с. Чобанкьой, Дедеагачко.
ДА – Кърджали, ф. 271К, 

оп. 1, а.е. 350, л.1
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Женска тракийска носия 
от с. Чобанкьой, представена 

от Мара Михайлова 
ДА – Кърджали, ф. 271К, 

оп. 1, а.е. 318, л.2
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КАТИНА КОРУЕВА (СТРЕЗОВА) – ПЪРВАТА 
УЧЕНИЧКА ОТ АХЪЧЕЛЕБИЙСКО 

В ОДРИНСКАТА ГИМНАЗИЯ

Таня Марева, Смолян

Катина Коруева е 
първата ученичка от 
селищата в централ-
ните части на Родопи-
те, учила в Одринската 
девическа гимназия в 
началото на ХХ в. Тек-
стът е опит за портрет 
на една млада жена от 
Родопския край, която 
извървява последова-
телно пътя от първия 
ученическия чин до 
преподавателската ка-
тедра. Целта е да се 
анализира социалният 
й профил. Да се очер-
таят семейната среда 
и впоследствие гим-
назиалната, в която тя 
се развива; факторите, 
които осигуряват или 
са спънка за получе-
ното образование, за 
да постигне целта си 
– „да бъде просвети-
тел“. Основният из-
ползван източник са 

материалите от „Родов фонд Стрезови“, съхранявани в Държавен 
архив-Смолян1. Там са заведени ръкописни спомени и записки на 

Катина Коруева в Одрин
(ДА – Смолян, Ф. 1120, оп. 1, а. е. 44)

1 ДА – Смолян, Ф. 1120.
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Катина Коруева, по мъж Стрезова, писани от 60-те до 80-те години 
на ХХ в., в няколко варианта, както и други официални и лични 
документи. Спомените на Катина Стрезова не са неизвестни на ин-
тересуващите се от темата за женското екзархийско образование. 
Преди десетилетия те са отпечатани в съкратен вид на страниците 
на сп. „Родопи“2.

Катина е родена през 1894 г. в с. Райково, Ахъчелебийско, в 
пределите на Османската империя (Гюмюрджински санджак, Од-
рински вилает). Оттук са родом и родителите й Кузман Коруев и 
съпругата му Шина, от рода Ганзурови. Тя е второто дете от общо 
осем. Родът на бащата, Коруеви, са потомствени овчари и абаджии, 
а Ганзурови – бояджии на домашно тъкани аби и шаяци и абаджии.

През втората половина на ХІХ в. с. Райково е известно като 
занаятчийски център. Мъжете се занимават с абаджийство, тер-
зийство, бояджийство, дюлгерство, кираджийство, други по-малко 
застъпени занаяти и търговия. Също така няколко големи овчарски 
родове, които отглеждат хилядните си стада през зимата в Беломо-
рието, а през лятото – в родната планина, продължават да упраж-
няват поминъка си. Селото е разделено на две – Горно Райково и 
Долно Райково, с две църкви и две български общини. В истори-
ята на родопското възраждане е свързано с яростни борби между 
екзархисти и гъркомани) патриаршисти, особено Долно Райково3. 
Ганзурови са в общността на екзархистите. 

Долнорайковската българска църковна община е една от ак-
тивните в Одринско за поддържане на отвореното от нея училище 
и намиране на учители4. Преподаването на български език тук се 
въвежда през 1871 г. Учител е Петко Гидиджийски от Устово, уче-
ник на Найден Геров в Пловдив, който така провежда обучението, 
че училището започва да се нарича „академията“5. По същото вре-

2 Стрезова, К. Някога. – Родопи, 1967, № 7-8, 21-22; Стрезова, К. Спомени от 
моето детство и младост. – Родопи, 1976, № 9, 18-22.

3 Примовски, Ан. Бит и култура на родопските българи. София: БАН, 1973, 
164-167; Родопски, С. М. Портрет на гръцкото фенерско духовенство и коварните 
му дела против българите в Родопите. Пловдив, 1887; Гиневски, Хр. Родопското 
възраждане. Смолян, 1994, 81-83.

4 Божинов, В. Българската просвета в Македония и Одринска Тракия 1878 – 
1903. София: БАН, 1982, 17.

5 Родопски, С. М. Портрет, 57; Седянков, Ст. Просветно дело в Средните 
Родопи. София: Нар. просвета, 1985, 92.
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ме се открива за първи път девическо начално училище с 30 уче-
нички и 1 учителка. Впоследствие мъжкото и женското обучение 
се сливат в общо начално училище до 4-то отделение6. Още един 
впечатляващ факт от историята на просветата в това село: през 
1897 г. българоекзархийското и българопатриаршисткото училище 
в Долно Райково се сливат в едно, в името на качествено образо-
вание на децата. Този случай е изключителен, няма на друго място 
подобен акт и става възможен благодарение на усилията на учите-
лите и компромиса от страна на патриаршистката партия7.

Едно уточнение за екзархийските училища: изграждането на 
мрежа от екзархийски училища в селищата от българската етниче-
ска територия, останала в пределите на Османската империя след 
1878 г., това е първостепенната културно-просветна дейност на 
Българската екзархия след нейното учредяване през 1870 г. При-
етият през 1871 г. Екзархийски устав регламентира правото на 
Екзархията да се утвърди като централен ръководен орган за об-
разованието на българите, останали османски поданици. Тя може 
да учредява и поддържа при необходимост училищата в епархии, 
признали нейното върховенство, както и да ги контролира. Към 
Екзархията е сформиран Екзархийски съвет от духовни и светски 
лица. Функционира и самостоятелен орган – Централното настоя-
телство, само за просветните дейности. По места българското про-
светно дело е в ръцете на общините. Тяхна грижа е уреждането и 
управлението на училищата на територията им. Осигуряват сграда 
и пособия, съдействат за всяка полезна за развитието на образо-
ванието дейност. На централно ниво е уреден въпросът за педа-
гогическите кадри – назначаването им е от Екзархийския съвет, 
който не толерира немарливост в работата на учителите. Контрол 
над образователния процес упражняват екзархийските училищни 
инспектори. Заплащането на учителския труд е двустранно – от 
местната община и от Екзархията. Системата е такава, че факто-
рите за образованието са църквата, свещениците и църковно-учи-
лищните настоятелства, които действат в единство. Изградените 
в селищата, признали Екзархията, църковно-училищни настоятел-
ства включват духовни и светски лица. Избират се ежегодно. Под-

6 Попконстантинов, Хр. От Витоша до Родопите. – Спомени, писма пътепи-
си. Пловдив: Х. Г. Данов, 1970, 326.

7 Божинов, В. Българската просвета, 199-200.
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чинени са на епархиите и на съответните митрополии, към които 
са училищните инспектори. Представляват се от председател, одо-
брен от Екзархията. За времето на своето съществуване, до 1912 
г., екзархийските училища в Одринска Тракия и Македония изи-
грават важна роля за развитие на модерното образование, за под-
готовка на педагогически кадри и за утвърждаване на българското 
национално самосъзнание.

Бащата на Катина Коруева е абаджия, практикуващ занаята 
в Беломорието – Серес, Драма, Кавала, Ксанти. Кузман Коруев 
трудно изкарва прехраната на многодетното семейство. Помощ 
за финансовото състояние е допълнителното занимание на майка-
та Шина. Тя е една от първите притежателки на шевни машини в 
Долно Райково и освен работата в домакинството постоянно шие 
по поръчка. Машината е закупена целенасочено от съпруга й, за да 
се подпомага семейният бюджет. Пълномощник на Дружеството за 
шевни машини „Сингер“ в района е неговият брат Иван Коруев8, 
завършил Одринската мъжка гимназия и отлично владеещ френ-
ски език. Както Катина многократно подчертава в спомените си, 
бащата е ученолюбив, любопитен към света и новостите, отърсен 
от типичните за българското патриархално общество предразсъ-
дъци по отношение на образованието на момичетата. Освен това 
е свързан с комитите и местната организацията за освобождение9. 
В такава семейна среда, пропита от свободолюбие, напредничави 
идеи и предприемачески дух, на Катина е дадена възможността да 
се изучи, а тя самата проявява интерес, старание и упоритост.

УЧЕНИЧКА В ДОЛНО РАЙКОВО

В спомените си Катина Коруева пише, че първоначално обра-
зование получава през 1900-1905 г. в основното училище в Долно 
Райково. Учителите са Васил Мавродиев, Димитър Мавров, които 
впоследствие стават свещеници10, Анастасия Манолева и Мария 

8 ДА – Смолян, Ф. 502К. 
9 ДА – Смолян, Ф. 1120, оп. 1, а. е. 28, л. 1, 3; а. е. 37, л. 1; а. е. 38, л. 2, 21.
10 Петрова, Зл. Свещеници – революционери от Райково, участници в Маке-

доно-Одринското движение и войните за национално обединение. – Стопански 
и културен живот в Родопите и Тракия (XIX – XX в.). Смолян: Зея-принт, 2017, 
73, 76. 
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Робова. „Учехме в старото училище на хорището, което беше на 
два ката и което деляхме с гъркоманите и всяка година се сме-
няхме. В долния кат учехме І и ІІ отделение, а в горния – ІІІ и ІV 
отделение. Изучавахме Четене, Смятане, Закон Божий и пред-
метно учение. Имахме малко учебници, пособия никакви и пише-
хме на плочи с подострени каменни писалки. Отоплението беше 
примитивно. Тенекиените печки отопляваха с дърва от ученици-
те. Всяка сутрин носехме по едно дръвце под мишница (който не 
носеше, не можеше да се грее)“11. По-късно родителите решават 
да докарват по един товар дърва (б. м. – колкото може да се пре-
несе с магаре) за всеки ученик, така предварително да се осигури 
отоплението.

През 1904-1905 г. Катина завършва ІV отделение и постъпва 
в местното ІІ-класно училище. Непълно класно училище в Долно 
Райково е отворено през 1885 г., преместено от Устово. През 1901 г. 
то е преобразувано във ІІ-класно12. Помещава се в къщата на Стою 
Боботанов (б. м. – днес не съществува). Местните наративи, преда-
дени и в спомените на Катина Коруева, разказват, че на фасадата на 
къщата имало изписани два лъва, че там е идвал да нощува Васил 
Левски. Всичко това не е доказано исторически, но дава увереност 
за родолюбивия дух на българите в селището, останало в предели-
те на Османската империя до 1912 г. 

ІІ-класното училище в Долно Райково, според Катина Коруева, 
макар да разполага с много оскъдни пособия – една черна дъска, 
събира ученици и от съседните селища Устово, Пашмакли (дн. гр. 
Смолян), Чокманово, Аламидере (дн. с. Полк. Серафимово), Пет-
ково и Карлуково (дн. Славейно). Момичетата са малко на брой, 
преобладават момчетата. В спомените си тя посочва някои съуче-
ници и съкласници – Хроню Николов, Никола Иванов Кабаиванов 
и Иван Хаджихристев от Устово; Васил Попхристев от Чокманово; 
Петър Пампоров от Пашмакли; Диню Диев и Радослав Бочуков от 
Райково; Слава Попвасилева, Слава Чапкънова, Василка Мильоно-
ва и др. от Райково. 

Главен учител в прогимназията в Долно Райково е Георги Ди-
митров, от Одрин. Учители са Тодор Попемануилов, Георги По-

11 ДА – Смолян, Ф. 1120, оп. 1, а. е . 40, л. 1.
12 Седянков, Ст. Просветно дело в Средните Родопи, 130; Симеонов, Н. Сред-

нородопско просвещение. Т. I, Смолян: Принта-КОМ, 2001, 98-99. 
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пдобрев и сестра му Кера Попдобрева, Г. Караманов, Димитър 
Левов. От години в прогимназията много силен спомен у Катина 
оставя денят на св. св. Кирил и Методий, празнуван много тър-
жествено. Два дни ученици и учители берат цветя от поляни и гра-
дини, плетат венци и украсяват с тях цялото училище и иконата на 
св. св. Кирил и Методий. „На празника наредени заедно, ученици 
и учители, с иконата отивахме на черква. След това отивахме на 
св. Костадин, където идваха и от горнорайковското училище, и 
там играехме и се веселяхме до вечерта. Понякога черковно-учи-
лищното настоятелство даваше обед на цялото училище. Нямах-
ме музика – свиреха ни гайди“13.

Други празници, отбелязвани групово от учениците в горните 
класове, са Коледа. Пеят песента „Коледичко, възваричко, спиш 
ми, стани, разбуди се“, когато обикалят по домовете. Посреднощ 
срещу Васильовден момчетата ходят по къщите и хвърлят камък 
при огнището, с пожелания „Както тежи камъкът, тъй да тежи ке-
сията на стопанина“. През деня по-малките ученици и момичетата 
сурвакат с дрянова пръчка с думите „С нова година, с нов живот“. 
Актът на училището, когато показват наученото пред обществе-
ността и се раздават свидетелствата, е на края на учебната година, 
на Петровден14.

„Завърших втори клас момиче само в класа. Тогава рядко мо-
мичета ходеха на училище, особено в горните класове... Момчета-
та малко учеха, а момичетата още по-малко“15.

В началото на ХХ в., продължаващи да бъдат поданици на 
Османската империя, нагласите на местните хора са традицион-
но-патриархални16. По-добре е момчето да изучи занаят, отколкото 
да получи по-високо образование, а момичетата нямат нужда от 
образование – тяхната роля е да са домакини. За женските чеда ро-
допчани казват: „Дай й хурка да преде и мотика да копае“. И, ако 
синовете на някои по-будни семейства са изпратени извън родното 
място да учат, това за момичетата не се отнася, още повече в раз-

13 ДА – Смолян, Ф. 1120, оп. 1, а. е . 40, л. 1.
14 Пак там, а. е. 41, л. 6.
15 Пак там, а. е. 28, л. 1, 3.
16 За женската идентичност според българския фолклор: Даскалова, Кр. 

Жени, пол и модернизация в България, 1878 – 1944. София: УИ „Св. Кл. Охрид-
ски“, 2012, 74-80.
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мирните времена за Родопите и Одринска Тракия в първите години 
на ХХ в. Катина Коруева пише в спомените си: „В село и околни-
те села имаше събудени и ученолюбиви хора, които пращаха си-
новете си да учат и повече в градовете – Серес, Солун и Одрин, 
и във вътрешността на България. Такива студенти бяха Тома 
Попратилов (Садукей) и Радослав Бочуков от Райково, [Христо] 
Караманджуков от Чокманово, Петраков, Бичоков и Киряков от 
Устово и Стефан Попанастасов от Пашмакли. Обаче момичета 
не бивало да учат повече и тех не пращаха никъде“17.

УЧЕНИЧКА В ОДРИН

Основен фактор за изпращането на Катина Коруева да продъл-
жи образованието си в Одрин е семейството и отношението към 
просветата – съгласието и подкрепата от баща ѝ, въпреки неодо-
брителното отношение от страна на някои възрастни в Долно Рай-
ково; от майка ѝ, която таи голяма тревога, че дъщеря й отива на 
толкова далечно място; вероятно и влиянието на чичото Иван Ко-
руев, завършил в Одрин. 

Решително обаче е въздействието на главния учител на ІІ-
класното училище Георги Димитров. По поръчение на Българската 
екзархия една от задачите на ръководството на екзархийските учи-
лища е агитация сред местните да изпращат децата си да получат 
по-високо образование. В Долно Райково Г. Димитров няма голям 
успех в агитацията, но постига съгласието на Кузман Коруев. За-
това прави всичко възможно да се даде шанс на дъщеря му Кати-
на, единственото момиче в селището, завършило успешно целия 
учебен курс. Учителят подпомага семейството, като осигурява на 
дъщеря им стипендия и приемане в пансиона на Одринската деви-
ческа гимназия. Той съставя и саморъчно написва две прошения 
– до Негово високопреосвещенство Архимандрит Мелетий, упра-
вляващ Одринска епархия, и до председателя на „ходатайствената 
комисия“ на гимназията18. Исканията за пълна стипендия и про-
дължаване на образованието в поверената на Архимандрит Меле-
тий Одринска „Касъровска“ гимназия са обосновани с успешно-
то завършване на Катина Коруева на пълния курс на ІІ-класното 

17 ДА – Смолян, Ф. 1120, оп. 1, а. е. 38, л. 5.
18 Пак там, а. е. 141.
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училище в родното й село. Също така семейството е бедно и няма 
притежание на движими и недвижими собствености, приходите 
от които биха дали възможност за издръжката ѝ. Прошенията са с 
дата 12 юли 1906 г., с подпис на Катина Коруева. 

Подкрепа оказва и църковно-училищното настоятелство. В 
спомените си Катина отбелязва, че тръгвайки за гимназията, ено-
рийският свещеник Никола Мавродиев й подарява една кесия с ½ 
метeлици (метелик – дребна турска монета на равностойност 10 
пари), за първоначална издръжка19.

За прогресивните българи в с. Долно Райково, Ахъчелбийско, 
най-важният училищен център е Одрин. Там действат две българ-
ски гимназии – Мъжката педагогическа гимназия „Петър Берон“ и 
Девическата гимназия с благодетел Янко Касъров, затова нарича-
на „Касъровската“, две прогимназии – мъжка и девическа, четири 
основни училища, униатска българо-френска гимназия. В същия 
град, другата християнска общност – на гърците, има две гимна-
зии, девическа прогимназия, шест основни училища20.

Одринската девическа педагогическа гимназия „Я. Касъров“ 
е открита през 1894 г., на база съществуващото в същата сграда 
Българското централно основно училище в Одрин. В продължение 
на 27 години гимназията е със статут на класно девическо учили-
ще. От 1906 г. е пълна седмокласна девическа гимназия. Основен 
дарител и благодетел е Янко Касъров от Одрин (1835-1882). Той е 
втори син на търговеца Христо Касъров, чиито корени са от Коп-
ривщица. Около 1856 г., когато материалното положение на семей-
ството се влошава, Я. Касъров се установява с част от стоката в 
Букурещ. Натрупва състояние от търговия с изсичане и експлоата-
ция на гори. Има тежка лична съдба – за кратко време губи съпру-
гата и единствената си дъщеря. Остава състоянието си на баща си 
и братята си, при условие по-голямата част от него да се дари за 
построяване и поддръжка на българско училище в родния му град 
Одрин. През 1884 г. Хр. Касъров изпълнява желанието на своя син. 
Подарява къщата си в Одрин за училище и внася капитал за осно-
ваване на благотворителен фонд. Попечителство на фонда възлага 
на Българската екзархия, която чрез Одринската българска община 
да поддържа със средства учебното заведение и при необходимост 

19 Пак там, а. е. 37, л. 1. 
20 Божинов, В. Българската просвета, 187.
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нуждаещите се ученици. Десет години по-късно това училище е 
трансформирано в девическа гимназия21.

Бащата на 12-годишната Катина лично я завежда в Касъров-
ската гимназия в началото на учебната 1906-1907 г. „Стигнахме 
за три дни в Одрин. Там ме посрещнаха другарки – изненадани, 
че от толкоз далечен край, идва едно момиче – селянче – да учи. 
Надзирателката на пансиона, същевременно преподавателка по 
френски, ме прие радушно и полека-лека ме въведе в реда и дисци-
плината на пансиона, който беше и гимназията… Бях със селски 
дрехи, но там ми дадоха ученическа форма и станах граждан-
ка“22. За първата си ваканция в Райково, след края на учебната го-
дина, Катина се завръща с новото облекло. Семейството я посреща 
радушно в новия й външен вид на гражданка.

В спомените си Катина Коруева споделя сведения за образо-
вателния процес в Касъровската гимназия23. Обучението е до 7 
клас (сега 11). Ученичките са от пределите на Одринския вила-
ет: Малко Търново, Лозенград, Баш клисе, Димотишко, Цариград, 
Гюмюрджина, Дедеагач, Димотика, приходящи от Одрин, които 
впоследствие стават пансионерки, по изключение от Ахъчелебий-
ско. Има единични случаи на девойки от селища в България. При 
нейното постъпване в ІV клас са записани 18 ученички: Надеж-
да Бъчварова, Геновева Янкулова, Мария Караджова от Цариград; 
Керана Кирязова, Кераца Димитрова, Анастасия Воденичарова 
от Лозенград; Катина Кузманова от Райково; Недялка Димитрова, 
Елена Жекова, Тодорка Николова и Елена Робева от Малко Търно-
во; Пенка Шиварова от Ст. Загора и от Одрин Султана Антонова, 
Анастасия Трайкова, Елена Христова, Злата Михайлова, Катина 
Стоянова и Недялка Михайлова.

Учители на класа са Анастасия Георгиева по френски език 
и възпитателка, Димитър Нашев по алгебра, Коста Георгиев по 
български език, Велко Ралев по история, Филип Попдимитров 
по рисуване, преподавател и в мъжката гимназия „Д-р Петър Бе-
рон“, Фания Рашкова и Мария Мързенска по ръкоделие. Директор 
е Иван Мавров. По-обстойно коментирана е само учителката по 
френски език. Нейната строгост и взискателност по предмета, как-

21 Енциклопедия Дарителство http://daritelite.bg/balgarska-ekzarhiya) 
22 ДА – Смолян, Ф. 1120, оп. 1, а. е. 37, л. 1-2.
23 Пак там, а. е. 40, л. 1, 1 гръб, .
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то и забраната ученичките да разговарят помежду си на български, 
дават резултат – в края на учебната година всички говорят свобод-
но на чуждия език.

Гимназията има черковен и светски хор с диригент Иван Кю-
лев, завършил Духовна академия в Казан, Русия, преподавател по 
пеене, музика и Закон божи.24 В края на всяка учебна година се 
държат изпити, от които зависят дипломите. В Одрин се получава 
стабилно гимназиално образование, което гарантира в бъдеще ус-
пешно упражняване на учителката професия. Катина пише: „Всич-
ки възпитаници на тия две гимназии – мъжка и женска български 
гимназии в Одрин, станаха учители, просветители народни“25.

Редът в пансиона на девическата Касъровска гимназия се от-
личава с добра организация и дисциплина. Режимът е ставане от 
сън в 6 ч., време за обличане и тоалет до 7 ч. От 7 ч. до 8 ч. – 
сутрешно занимание, в 8 ч. звънецът бие за първи час. Занятията 
продължават до 12-13 часа. След обяда и обедната почивка в 3 ч. 
започва второто занимание до 7 ч. Вечерят и в 9 ч. всички са по лег-
лата. Надзирателката минава да види как са ученичките и пожела-
ва лека нощ (да припомним, че комуникацията е на френски език, 
по който предмет преподава надзирателката на класа). Събота е 
ден за почистване на класни стаи и спални помещения от самите 
пансионерки и за лична хигиена. Тогава се устройват забави с пес-
ни, декламации, живи картини. Периодично се дават дежурства в 
кухнята. Ежедневно по две-три от възпитаничките са помощнички 
при готвенето и след това сервират храната и следят за спазване на 
ред в трапезарията. Ученичките от долните класове имат „възпи-
тателки“ от горните. Те се грижат за здравето и поведението им, 
помагат им в личен план (да се чувстват добре далеч от дома, да им 
срешат косите и т.н.), както и в подготовката на уроците26.

През ваканциите в рамките на учебната година в пансиона ос-
тават ученичките, които са родом отдалеч. Дните са запълнени със 
занимания за свободното време – четене, ръкоделие, рисуване. Ка-
тина Коруева споделя, че тя е едно от тези девойчета. От първата 
коледна ваканция, прекарана в Одрин, тя е запазила изпратените от 
Райково писма – от името на майка й и две от сестрите ѝ, писани на 

24 Божинов, В. Цит. Съч., 331-332. 
25 ДА – Смолян, Ф. 1120, оп. 1, а. е. 40, л. 6.
26 Пак там, а. е. 40, л. 1, 11.
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5 януари 1907 г. Шина Кузманова съобщава на дъщеря си, че са по-
лучили картичката, с която честити светлия християнски празник. 
Семейството се моли за нейното здраве. Главният учител, жена му 
и всички учители я поздравяват и очакват писма от нея. На гърба 
на листа е писмото от сестра й Юрдана Кузманова. Тя споделя, че 
в училище е добре, през ваканцията от Коледа до Нова година има 
много седенки. Изпраща поздравите на по-малкия им брат Тодор и 
Руска. Отделно писмо е написала сестра й Мария. Поздравява я за 
Нова година лично и от други домашни – дядо Стою, баба Катина, 
от леля Лика, както и от приятелките й на село, и „възпитателката 
ѝ” – вероятно учителка. Всички мислят за нея и желаят здраве27.

През 1906 г. в сградата на Касъровската гимназия се поме-
щават класни стаи, занималня, трапезария с кухня, склад за хра-
ни, „сандъкарната”. Първоначално гимназията е разполагала само 
с едно здание, заедно с пансиона, но когато нараства числото на 
ученичките, училищната управа заема още две съседни турски 
здания с големи дворове и високи зидове. Така гимназията се раз-
простира на почти цяла улица. В ограденото пространство през въ-
трешни врати се преминава между дворовете в отделните сгради. 
Във второто здание са дирекцията, стая за свиждане и на горния 
етаж – спални за ученичките. В третото здание е обособена бол-
ница от една стая с 4 легла и аптека. Тук известният в Одрин д-р 
Дочков ежедневно следи за здравето на ученичките. Останалите 
стаи и салони служат за класни стаи. Спалните за надзирателки-
те са разпределени и в трите сгради. Дворът е голям, с дръвчета, 
подходящ за разходки. По изпитно време в него ученичките правят 
импровизирани „колибки от чаршафи“. До пансиона е българската 
митрополия. Митрополит Мелетий често идва и напътства гимна-
зистките28.

Празниците и свободното време29 са организирани съгласно 
общия гимназиален ред. Най-важен празник за Касъровската гим-
назия е актът на раздаване на свидетелствата в последния неделен 
ден на учебната година. Гост на утрата е турският валия със свитата 
си. След литературната част гимназиалният хорът изпява турския 
марш „Хамидие”. Накрая валията лично раздава свидетелствата на 

27 Пак там, а. е. 42, л. 1-2.
28 Пак там, а. е. 40, л. 2, 5-5 гръб.
29 Пак там, а. е. 37, л. 2; а. е. 40, л. 10; а. е. 41, л. 4-5.
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отличничките, на останалите – директорът. Ученичките подаряват 
на валията свои ръкоделия и рисунки. На този ден се представя и 
изложба от ученически саморъчно изработени творения в часовете 
по рисуване и ръкоделие. След акта класовете се разпускат за лят-
ната ваканция. Катина се прибира с баща си, специално дошъл от 
Гюмюрджина, за да я придружи до дома им в Райково. 

Празникът на св. св. Кирил и Методий – 11 май, е отбелязван 
тържествено от българските училища в Одрин. Сутринта присъст-
ват на църковната служба. След това е празненството в местността 
Сарая, където има развалини от турски сараи, като за целта мест-
ността е предоставена от турската власт заедно с военната музика. 
Това е събиране за цялата българска общност в града. В общото 
веселие участват учениците и учителите от девическата и мъжката 
гимназии и български семейства от Одрин. Пекат агнета за обща 
трапеза. За веселието допринася и „прочутият оркестър на мъжка-
та гимназия“.

1 май празнуват в местността Хадъмаа, която се намира на шо-
сето между Одрин и Лозенград, на място с чешми. Настаняват се 
на височината над тях. За обед с помощниците в гимназията с ка-
руци донасят печени агнета за цялото училище. Денят преминава 
във веселба, игри и хора до вечерта. В неделни и празнични дни, 
облечени с лятната или зимната униформа, наредени в редица две 
по две, заедно с учителите и „гавазина“, гимназистките отиват су-
тринта на църква. След това са разходките в града с опознавателна 
цел. Следобедите, под строй и с песен, се отправят към Съедине-
нието, мястото на сливане на трите реки – Тунджа, Марица и Арда, 
или към Сарая. Организирано се посещават безистенът „Али-па-
ша” и прочутата Султан Селим джамия, за чието изграждане се 
разказват много легенди. Понякога разходките са общи за двете 
български гимназии в Одрин.

Когато излизат в града – строени, в униформи, с песен, предиз-
викват възхитата на местните хора. Подобно отношение проявява 
султан Мурад V при посещение в Одрин. В негова чест е организи-
рана манифестация на всички училища в града, преминаваща край 
зданието, където е отседнал. Единствено за учениците от двете 
български гимназии султанът излиза на балкона, доволен от му-
зиката и песните (разучени са песни на турски език), от стройните 
редици, от униформите. В отговор той изпраща дарения в касите 
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на двете гимназии. Различно е отношението на „гърците – мразе-
ха ни и ни завиждаха”, пише Катина30.

Възпитаничките на Касъровската гимназия имат право на 
самостоятелни излизания, но с придружител. Катина е споде-
лила за такива случаи. По време на обучението й в Одрин там 
пребивава нейна роднина, съпруга на учителя Георги Попана-
стасов, родом от Петково. Понякога в неделя семейство Попа-
настасови идват до гимназията, за да вземат родственицата си 
да им гостува за един ден. Когато от писмата на домашните на-
учава, че в одринския затвор има затворници от Райково и Ахъ-
челебийско, Катина получава разрешение да ги посети, придру-
жена от гавазина на пансиона. Там се среща със своя учител от 
райковското класно училище Васил Мавродиев и с някои други 
нейни земляци31.

Катина учи в Одрин в рамките на две учебни години, но 
майка й умира и става невъзможно по-нататъшното й обуче-
ние в Одрин. В началото на XX в. в Ахъчелебийско, все още 
в пределите на Османската империя, са дефицитни учители-
те, особено жените. Веднага след завръщането в родния край 
Катина получава първото си назначение като екзархийска учи-
телка – в с. Аламидере (дн. Полк. Серафимово)32. За да докаже 
легитимност на учителка, изисква свидетелство за обучението 
си в Одрин. Удостоверението33 на Катина Коруева от с. Дол-
но Райково, Ахъчелебийско, за завършен IV кл. в Българската 
девическа педагогическа гимназия „Касъров”, е издадено на 
8 януари 1910 г. Ученичката е изучавала следните предмети: 
Закон Божий, Алгебра, Геометрия, Физика, Ботаника, Всеоб-
ща история, География, Френски език, Рисуване, Ръкоделие, 
Цигулка и Нотно пеене. На гърба на документа е уточнено, че 
получава свидетелството „без общи ред”, защото има да пола-
га изпит по цигулка. Подписано е от директора Иван Мавров, 
подпечатано с печатите на Българската екзархия 1894 г. и на 
Българска Д[евическа] „Касъровска“ педагогическа гимназия – 

30 Пак там, а. е. 40, л. 4-5.
31 Пак там, а. е. 40, л. 14.
32 Корудов, А., Тод. Згуров, Т. Згуров, А. Печилков, Из миналото на с. Полк. 

Серафимово. Т. I, Смолян, 2014, 86.
33 ДА – Смолян, Ф. 1120, оп. 1, а. е. 29.
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Одрин. На предния лист е обгербвано с марка за платена такса. 
Заверено е на османотурски34 – „Настоящото свидетелство от 
страна на Управлението по просветата в Одрин е регистрирано 
и потвърдено Джемази ІІ [1]326 година [от 1 юли 1908, сряда до 
29 юли 1908, сряда]“ и подпечатано от Управлението. Под вто-
рата заверка – „Настоящото свидетелство на Катина Кузманова 
е прегледано. Година [1]325, 16 Канун-у сани [29 януари 1908 
г.]“, отново са поставени печатите на Българската екзархия и от 
Девическата гимназия в Одрин.

Връщайки се в родния край, екзархийската ученичка и 
Касъровска стипендиантка Катина Коруева в продължение на 
няколко години е екзархийска учителка в различни селища на 
Ахъ-челебийско (дн. Смолянско): Аламидере, Карлуково, Ус-
тово, Момчиловци. Едновременно се занимава и с различни 
извънучилищни инициативи за културното израстване на хора-
та, сред които живее35. Омъжена е за свой колега, Александър 
Стрезов от Дойран, учителствал след 1912 г. в Смолянско. Се-
мейството се установява в Райково, а през 1932 г. се мести в 
София. Катина Стрезова упражнява учителската професия до 
края на трудовата си кариера. Това за нея е призвание и дълг. 
Умира в София през 1983 г.

Катина Коруева (Стрезова) е типична представителка на 
поколението млади будни българки след Освобождението, раз-
чупили статуквото – полага упоритост в учението и се образо-
ва. Наученото в училище и от преподавателите в Одринската 
гимназия прилага ефективно при упражняването на педагоги-
ческата професия в родния край и за просперитета на нейните 
ученици и съграждани. 

34 Изказвам благодарност на Катерина Венедикова за преводите от османо-
турски на заверките в Удостоверението.

35 ДА – Смолян, Ф. 1120, оп. 1, а. е. 37, л. 3-5.
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БЪЛГАРСКОТО УПРАВЛЕНИЕ 
В БЕЛОМОРИЕТО (1941-1944/

Д-р Красимира Узунова

През февруари 1941 г. обстановката на Балканите се услож-
нява. Упоритата съпротива на Гърция и опасността от дебаркира-
не на английски войски, които да отворят нов европейски фронт, 
принуждава Германия да упражни натиск над България и на 1 март 
1941 г. във Виена в една от залите на двореца „Белведере“, минис-
тър-председателят проф. Богдан Филов подписва споразумение за 
присъединяване на Царство България към Тристранния пакт Рим-
Берлин-Токио. Срещу това страната ни получава обещание за из-
лаз на Бяло море от устието на р. Струма до устието на р. Марица. 
Притеснението на Гърция, че българската територия може да бъде 
използвана като плацдарм за германско нахлуване, вече се превръ-
ща в реална опасност.

Присъединяване на България към Тристранния пакт. Министър-
председателят Богдан Филов чете реч на церемонията, 1 март 1941 г.
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С оглед на предстоящите събития в региона гръцкото команд-
ване изтегля от Западна Тракия близо 160 000 гръцки войници, раз-
положени по границата с България, и оставя там само прикриващи 
части, като разчита главно на изградената укрепена линия „Метак-
сас”. Едновременно с оттеглянето на войските гръцкото правител-
ство предприема масово интерниране по островите на население-
то с българско национално съзнание, симпатизиращо на България, 
което покачва напрежението в региона.1  

Динамичните събития по границата с Гърция поставят българ-
ското командване още през зимата на 1941 г. в състояние на пълна 
бойна готовност.2 От 19 февруари 1941 г. граничната защита там е 
поета от 2-ра армия в състав 7-а и 10-а пехотна дивизия и 21 -ви 
усилен пехотен полк. В началото на април 1941 г. от територия-
та на България германското командване предприема нападателни 
операции в две посоки – „Ауфмарш“ срещу Югославия и „Мари-
та“ срещу Гърция. Със специални директива на 6 април Хитлер 
нарежда ликвидацията на Югославия, а в точка четвърта на запове-
дта той определя:”Македония трябва да се даде на България”.3 Два 
дена по-късно външният министър на Третия райх Рибентроп раз-
порежда на българския пълномощен министър: ”...три български 
дивизии да окупират сръбска Македония и да поемат администра-
цията”.4 Същият ден – 6 април, се провежда и операция „Мари-
та“ (Untеrnеhmеn Mаritа) срещу Гърция. На 17 април българските 
части навлизат в Западните покрайнини, Източна Вардарска Маке-
дония и Беломорска Тракия.5 В първите две области българските 
войски са посрещнати тържествено като освободители. По-друга 
е обстановката в обезбългареното Беломорие, където след 1919 г. 
населението е съставено предимно от гръцки заселници, които не 
крият своята враждебност към българите. 

След няколкодневни преговори на 24 април 1941 г. е подписан 
окончателният протокол за прокарване на новата гранична линия 
между балканските държави, известна в историята като Виенска. 
Официално германците се съгласяват с новата граница между Бъл-
гария и Сърбия, а решаването на останалите искания е отложено за 
неопределено време.6 

Времето, през което областта е част от България – 1941-1944 
година, протича през два етапа. Първият се простира в граници-
те от 20 април 1941 г. до 9 септември 1944 г., когато българските 
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войски и българската администрация се настаняват в региона, а 
българското правителство се стреми да организира неговото по-
литическо, стопанско и културно приобщаване. За да се вземат 
предвид различните страни на този процес, по решение на прави-
телството е създадена комисия, която да представи мнения за сто-
панското и културно развитие на областта. В нейния състав наред 
с университетския професор Батаклиев, представители на Минис-
терството на вътрешните работи и народното здраве, на Дирекци-
ята за гражданска мобилизация, са включени и известни имена от 
Тракийския научен институт, каквито са Христо Караманджуков и 
Анастас Разбойников. В своето официално мнение комисията оп-
ределя Беломорието като най-важната в икономическо отношение 
новоосвободена българска област, която се приема за безвъзвратно 
присъединена към България. В същото време тя отбелязва неот-
ложната необходимост да се търсят възможности за увеличаване 
на българите в областта, докато станат повече от половината от на-
селението й. Със своите препоръки комисията се стреми да насочи 
правителствената политика към действия, укрепващи българското 
управление, към търсене на пътища за икономическо и културно 
развитие и преодоляване на изостаналостта и изравняване с други-
те части на България.7 В изпълнение на тези неотложни мерки още 

Български военни части заемат село в Беломорието, април 1941 г.
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на 26 април 1941 г. в Дедеагач, Гюмюрджина, Ксанти, Кавала, Дра-
ма, Сяр се откриват поделения на Министерството на финансите. 
Предвижда се в близко време откриване на клонове и на БЗК Банка 
в градовете на областта. 

На 3 май 1941 г. правителството образува Беломорска област с 
център град Ксанти. В новата административна единица са вклю-
чени Западна Тракия, Източна Егейска Македония и островите Та-
сос и Самотраки. Пет дена по-късно, на 8 май 1941 г., българска ад-
министрация се настанява в Беломорската зона.8 На тържествено 
заседание на ХХV-то обикновено народно събрание от 14 май 1941 
г. министър-председателят Богдан Филов обявява официално анек-
сирането на Вардарска Македония, Западните покрайнини и Бело-
морска Тракия. България получава правото на собствена админи-
страция в новопридобитите земи с подписването на стопанската 
спогодба между германския пратеник Карл Клодиус и българския 
външен министър Иван Попов на 24 май 1941 г. Но изрично спора-
зумение с Германия страната ни няма, за да може да се упражнява, 
когато е необходимо, натиск върху считания за несигурен балкан-
ски съюзник. Затова в германските карти от онова време тези об-
ласти са дадени отделно от България и върху тях стои надписът 
“unter Bulgarischer verwaltung “, т.е. под българско управление.9 

С присъединените през 1941 г. 39 756,6 кв. км. територии об-
щата площ на България достига 150 668 кв.км. Със заповеди № 
2618,2619,2620 и 2621 от 26 юли 1941 г. на министъра на вътреш-
ните работи и народното здраве Петър Габровски, публикувана в 
Държавен вестник, бр.166 от 31.07.1941 г., в новоприсъединените 
територии е въведено българско административно-териториално 
деление, което включва Беломорска Тракия в новосъздадената Бе-
ломорска област с център гр. Ксанти. Тя е разделена на 11 околии 
– Гюмюрджинска, Дедеагачка, Демирхисарска, Драмска, Зиляхов-
ска, Кавалска, Ксантийска, Тасоска (с център с. Лимен), Равищен-
ска, Саръшабанска и Серска на обща площ 12 363 кв. км, о. Тасос и 
о. Самотраки. Областта се състои от 812 населени места, от които 
13 са градове и 799 са села и махали.10 

Защитата на Беломорска област е поверена на частите на Вто-
ра българска армия. В района на Дедеагач от 1941 до септември 
1944 г. е съсредоточен Десети пехотен родопски полк,  командван 
от полк. Кирил Христов, в който воюват мобилизираните мъже от 
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Хасковския регион. 
Присъединената към България територия на Западна Тракия 

е земеделска област. След 1919 г., когато преминава под гръцко 
управление, тя изостава твърде много в своето развитие. През из-
миналите две десетилетия в нея няма каквито и да било видими 
прояви на стопанска инициатива, защото гръцката власт се чув-
ства несигурно и нетрайно в района. Настаненото там население 
се занимава през годините със земеделие, но държавата не влага 
средства за развитието му. Въпреки природната даденост, обработ-
ваемата земя в Беломорието не се използва напълно рационално. 
Хълмистите места и блатистите пространства през годините не се 
обработват. За развитието на Беломорската област държавата от-
деля сериозни финансови средства, които се влагат за социални 
преобразование и инфраструктурни подобрения – облагородяване 
на земята, пресушаване на блата, ремонтиране на пътищата. В бор-
бата с маларията и възможността да се освободят допълнителни 

Карта на България с присъединените области
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земеделски площи бъл-
гарското правителство 
изразходва през 1941-
1944 г. 205 574 119 
лв. за пресушаване 
на блатистите места 
и превръщането им в 
обработваеми площи. 
Средства се отделят и 
за залесяване на пла-
нинските територии, 
обрасли с ниска расти-
телност. Окаяното по-
ложение на транспорт-
ната мрежа в региона, 
влошени още повече от 
действията на гръцка-
та армия при нейното отстъпление, изисква неотложното им ре-
монтиране. Повечето селища, дори и градовете в областта, нямат 
регулационни планове, нямат изградени водопроводни и канали-
зационни мрежи, за което българското правителство изразходва 
31 389 024 лв. Само за строителство през 1941-1944 г. са изразход-
вани 16 281 310 долара. 11   Безогледните реквизиции и изнасяне на 
храни от региона за Германия влошава още повече обстановката. 
Населението на Беломорието се оказва, че трябва да се изхранва с 
продукти, доставяни от България, за да не гладува.

Още в края на юли 1941 г. българското правителство прис-
тъпва към формиране на държавното управление и гражданската 
администрация на Беломорската област, за да може да се изпъл-
няват необходимите мерки за възстановяване на областта. Заради 
пъстрата демографска картина в селищата Министерският съвет 
решава да се извърши преброяване на населението в цялата страна 
след присъединяване на новоосвободените земи .12 То е предше-
ствано от предварително преброяване, извършено от българските 
административни власти със самото им настаняване в Беломорие-
то. Организира се събиране на информация за броя на населението 
и произхода на колонизираните гърци в различните части на облас-
тта, както и за размера на свободните обработваеми земи. Пребро-

Знамето на 10 родопски полк, 
забито на беломорския бряг
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яването през юли 1941 г. показва 649 419 души общ брой на насе-
лението на областта, разпределено по учебни околии, както следва: 
Гюмюрджинска – 99 563; Дедеагачка – 25 629; Серска – 113 990; 
Драмска – 161 897; Кавалска – 175 549 (от което за Саръшабанска 
административна околия – 52 725 души); Ксантийска – 72 821. 13 
По народност (без Саръшабанска околия) населението на областта 
се разпределя на: българи християни – 43 751, българи мюсюлма-
ни – 6138, с турцизирано съзнание (определящи се за турци) – 72 
985, гърци – 461 831 и други 12 019, като от последните най-много 
са евреите, след тях арменците и т.н.14  

За да се осигурят условия за регулиране на обществения и 
стопански живот в областта е създадена областна дирекция с де-
ветнадесет служби, по подобие на останалите в страната.15 Цялото 
областно управление без военното ведомство се предоставя на об-
ластния директор и неговите правомощия се утвърждават с поста-
новление на Министерския съвет № 5368, която въвежда наредба 
за правата на директорите на областите в освободените през 1941 
г. земи.16  

На 12 май 1941 г. за областен управител на Беломорието е 
назначен юристът Илия Кожухаров. Той има 
управленски опит през годините като кмет на 
Габрово, министър на правосъдието, министър 
на търговията и промишлеността. Задачата на 
българското управление е да осигури изселва-
нето на гръцките колонисти и връщане на про-
куденото в началото на 20-те години местно 
българско население. Голяма част от гръцките 
заселници, които се чувстват застрашени, бър-
зат да се изселят от областта, а през лятото и ес-
ента на 1941 г. все още няма заселване на бълга-
ри в областта. Ил. Кожухаров заема длъжността 

едва пет месеца. .На 20 октомври 1941 г. той подава оставката си 
заради организираните въоръжени действия на гръцките комуни-
сти, насочени срещу българското управление, с цел да дестабили-
зират областта, известни като Драмското въстание. Кожухаров е 
заменен на поста областен управител от о.з. генерала от авиацията 
Христо Герджиков, който потушава бунта и възстановява спокой-
ствието и реда в региона. Неговото управление продължава до 20 

Илия Кожухаров
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януари 1942 г. 
За да се обяснява и пропагандира политиката на български-

те власти и въвежданите от нея различни административни мерки 
за уреждане на Беломорието, се организира издаването на местен 
български вестник по името „Беломорска България”. С различни 
отпечатани материали изданието отразява живота в областта и из-
вършващите се промени. В броя си от 2 декември 1941 г. вестникът 
емоционално и с приповдигнат тон определя мисията на българ-
ската власт в присъединената област: „Служителят в Беломорие-
то трябва да бъде горд, че нему се падна честта да бъде един от 
творците на българското тук възраждане, а стопанските деятели 
– творци на блага, които са предпоставка за изграждане на мощна 
Велика България... Убеждението у всички българи е, че Беломори-
ето е обетована земя. Като такава ние трябва да я облагородим, да 
изменим сегашното й състояние и физиономия. Ако ние не успеем 
да сторим това, страната и светът ще ни смятат за лоши стопани и 
организатори.”  

От 1942 г. длъжността на областен упра-
вител поема д-р Стефан Клечков заради солид-
ното си образование и добър административен 
опит. Завършил финанси в Софийския универ-
ситет, той учи право в Хайделберг и става док-
тор по право. Водач на студентските вълнения 
срещу Ньойския договор, областен управител 
на Старозагорска област от 1938 г., комисар на 
Южна Добруджа, командир на организацията 
„Бранник”.

Започналият през март миграционен про-
цес сред гръцкото население, установено в Бе-
ломорието след 1920 г., притеснява марионетното правителство на 
Гърция. Още към средата на същия месец то се опитва да спре 
изселването на колонистите и да запази гръцкия характер на те-
риторията.17 В същото време българското правителство бърза да 
промени демографската картина на областта, обаче среща много 
трудности и на първо място стои недостатъчната свободна обра-
ботваема земя, с която да бъдат оземлени българските преселници. 
Назначената от отделението за оземляване към Министерството 
на земеделието комисия на 6 декември 1941 г., след като уточнява 

Д-р Стефан
Клечков
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по околии свободната селскостопанска земя и свободните къщи за 
настаняването на пристигащите от България преселници, конста-
тира: „... че за едно цялостно и с добри резултати преселване в на-
стоящия момент не може да се мисли. Малкото държавна земя не 
позволява да се предприеме едно по-чувствително заселване на Бе-
ломорието с българи, взети от старите предели” .18 За предоставя-
нето на добри условия на желаещите да се заселят в Беломорската 
област българи на 20 юни 1941 г. се приема Закон за вътрешно пре-
селване и заселване в рамките на българската държава, обединила 
повечето от българските земи.19 Законът е последван от специал-
на Наредба за земеделско-стопанското заселване в Беломорието 
на МВРНЗ от 24 октомври 1941 г.20 Приетите нормативни актове 
уреждат процедурата по заселване и раздаване на свободните имо-
ти в Беломорието, обвързана с оземляване и снабдяване с жилища 
и селскостопанаски инвентар на бивши бежанци и на други жители 
от страната. С Наредбата правителството се стреми да предложи 
нормални условия за българските заселници в Беломорието, което 
да осигури пълното приобщаване на областта към териториите на 
България. Това е посочено в параграф 3, абзац втори, според който 
на заселниците се дават следните облаги: „изплащането на земята, 
жилищата и наличния инвентар към тях е 65% от действителната 
им цена и трябва да се изплати за 15 години, разсрочка, безлих-
вено. Плащането започва от 1944 г.”21  Параграфът допуска някои 
възможности за облекчаване: “Ако заселникът е бежанец, който е 
имал и не е ликвидирал имотите си в Беломорието по спогодбата 
„Моллов-Кафандарис“, оземлява се с жилище, земя и наличен към 
тях инвентар безплатно, до определения среден тип. Ако имотите 
на такъв бежанец, които той е оставил преди в Беломорието, са 
били по-малко от тези, с които се оземлява, той доплаща разликата 
с 65 % от действителната им цена по реда, предвиден в тази точ-
ка”.22 

До пролетта на 1942 г. в областта се установяват около 100 
хиляди българи, назначени в административните и управленски 
служби, хора със свободни професии и изпратените по Наредбата 
за земеделскостопанско заселване в Беломорието от 1941 г. и около 
3000 бежанци от западния край на Егейска Македония.23 През ля-
тото на 1941 г. възможностите за изселването и заселването в Бело-
морието се усложняват. Усилията на българското правителство да 
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промени демографската картина в полза на българския етнически 
елемент срещат сериозен отпор от страна на гръцкото правител-
ство и гръцкото население. Много често в селата малоазийските 
преселници, въоръжени от гръцкото марионетно правителство, 
тормозят българското население с издевателства и побоища, не-
рядко стрелят по българските къщи и по всеки, който дръзне да 
изяви българското си самосъзнание, или да говори на български 
език.24 

Силният натиск върху заселените българи от гръцка страна 
има за цел да не позволи увеличаване на българските заселници 
и възстановяване на демографската картина от близкото минало. 
Сложната ситуация включва и опасността, ако към Беломорието се 
изтеглят българи от Солун и Югозападна Македония, да се стиг-
не до обезбългаряване на тези райони.25 Тези трудности съпътст-
ват през цялото време българското управление в Беломорието и 
приключват през есента на 1944 г., когато започва вторият етап от 
българското управление на Беломорието. Той е кратък и обхваща 
времето от 9 септември 1944 г. до 26 октомври 1944 г., когато Бъл-
гария се изтегля от областта. 

Двата етапа се различават много както по своята продължител-
ност, така и по характер, цели и задачи на българското присъствие 
в областта. Вторият период коренно се различава от първия. Той 
не само че е много по-кратък по продължителност, но е изпълнен с 
динамично протичащи обществено-политически събития, различ-
ни от предидущия период. През него в Беломорието се установяват, 
а впоследствие замират, структурите на отечественофронтовската 
власт в България, възникнали на 9 септември 1944 година. През 
този период се изменят и задачите на българските войски за отбра-
на на областта от довчерашните съюзници – германците. В същото 
време в областта рефлектират политическите стремежи и интереси 
на Великите сили на Балканите, както и стремежите и интересите 
на другите балкански страни, преди всичко на Гърция. България е 
принудена да се изтегли от Беломорието, като условие за подпис-
ване на примирие с нея, въпреки че в съдбоносната есен на 1944 
г. тя се надява да запази тази част от новоосвободените земи. Съ-
ветският съюз първоначално също смята, че е възможно да включи 
поне Западна Тракия в следвоенните граници на страната и по този 
начин да си осигури стратегически излаз на Егейско море, но сре-
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ща категоричното несъгласие на Великобритания, която обвързва 
изтеглянето на българските войски в старите граници на България 
с предварителното условие за подписване на примирие. 

В края на септември българските служби в Беломорската об-
ласт започват предаването на административната власт на местни-
те гръцки партизански управи. В началото на октомври за оконча-
телното предаване на властта в района пристигат Сава Гановски 
и Добри Терпешев, упълномощени от правителството на ОФ да 
организират окончателното предаване на Беломорието на гърците. 
На 10 октомври българската армия набързо започва да се евакуи-
ра, изоставяйки имущество на стойност около 26 милиарда лева. С 
войската потеглят на север хиляди българи, превърнали се отново 
в бежанци. Изтеглянето приключва до 26 октомври, на която дата 
делегацията, водена от Сава Гановски и Добри Терпешев, подписва 
споразумение с гръцката партизанска организация ЕЛАС за преда-
ване на цялото Беломорие съгласно споразумението за примирие.

 Освен изоставеното и аагубено военно и цивилно имущество 
на стойност 26 милиарда лева на ЕЛАС са предадени 15 души от 
българската гражданска администрация заедно с областния упра-
вител Стефан Клечков, които по-късно след жестоки инквизиции и 
унижения са убити от гръцките партизани.

Добри Терпешев в Беломорието
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След края на Втората световна война Беломорската област 
окончателно остава в границите на гръцката държава. В съвремен-
ната политика и междудържавните отношения на Балканите вече 
75 години областта не предизвиква спорове, което обаче в никакъв 
случай не е причина историческата наука да спре изследването на 
нейното минало, защото то трябва да бъде събрано, изучено и съх-
ранено за поколенията. 
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ПЪРВИТЕ БИОГРАФИ НА КАПИТАН 
ПЕТКО ВОЙВОДА

Родоповедите Христо Попконстантинов и Стою Шишков

Златка Петрова, Смолян

В историята на българското националнореволюционно дви-
жение Капитан Петко войвода е една от героичните личности. 
На седемнадесет години става войвода и повече от шестнадесет 
години е народен закрилник в Тракия и Родопите. Историограф-
ски и библиографски преглед на трудовете, посветени на Петко 
Киряков, показва голям и непреставащ интерес към личността и 
революционната дейност на този тракийско-родопски войвода. 
Първата монография за Петко войвода е на видния родоповед и 
общественик Христо Попконстантинов. Стою Шишков, другият 
от тризвездието родопски книжовници, също проучва и посвеща-
ва значителна част от трудовете си на капитан Петко Киряков. За 
настоящото научно съобщение са използвани нови документи от 
личните фондове на Христо Попконстантинов и Стою Шишков, 
съхранявани в НБКМ – БИА, ТД „Държавен архив”-Пловдив и ТД 
„Държавен архив”-Смолян. 

Не е случайно, че Христо Попконстантинов е първият биограф 
на Петко Киряков. От наличните документи е ясно, че Стоян Заи-
мов е искал да направи това, но самият Петко се доверил само на 
Попконстантинов и не пожелал никой друг да пише за него. Христо 
Попконстантинов, освен че развива книжовна дейност, установява 
и поддържа лични контакти с най-видните дейци на национално-
освободителното движение. На първо място трябва да отбележим 
близкото му приятелство с родопско-тракийския войвода Петко 
Киряков. Свидетелство за това са поредицата срещи и писма от Пе-
тко до Попконстантинов, запазени в личния фонд на Попконстан-
тинов в НБКМ – БИА. Началото е още когато Попконстантинов 
напуска родния си край. Като млад учител той събира материали 
за живота на Петко войвода. А по-късно по време на Сенклеровия 
метеж, когато дружината на Петко брани Родопския край, между 
тях се установяват по-близки взаимоотношения. 

След завръщането на Петко войвода от Русия и заселването във 
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Варна продължава контактите с него. Заради революционното ми-
нало и откритото русофилство Петко многократно е затварян и из-
тезаван в околийски управления и полицейски участъци. Попкон-
стантинов е единственият, който в тези трудни моменти оказва 
смела и високопатриотична защита. В писмо от 25 септември 1894 
година Петко Киряков от Варна пише на Попконстантинов, че ис-
крените му приятелски чувства са го накарали отдавна да му пише, 
но „тиранската ръка го възпирала”. Сега изразява благодарност за 
помощта, която Попконстантинов оказал по време на арестуването 
му. Писмото завършва с това, че „той е единствената невинна 
жертва във Варненския окръг на Стамболовата тирания като 
неподходящ с неговите идеи и влиятелен опозиционер”. 

С книгите си „Петко войвода, бранител на родопските бъл-
гаре до 1879 година. Черти от живота и подвигите му” Пл. 1885 
г. и „Маронската битка в 1878 г. Материал по новата история на 
Родопите” Варна, 1889 г. Попконстантинов се явява първият би-
ограф живописец на Петко войвода. В предговора от авторската 
кола, съхранявана в личния фонд на Христо Попконстантинов в 
ДА-Смолян, той определя целта на написването й: „С настояща-
та си книжка аз желая да запозная българския свят с живота и 
с няколко от многобройните подвизи на Петка войвода Дуван – 
Хисарски, който е войводствал по Родопите и бреговете на Бяло 
море от 1862 до 1878 година”. 

Прецизен историописец и фактолог, той използва за основа на 
монографията си: лични записки за делата на Петко записвани през 
годините 1873-1877; сведения от неговия сподвижник и четник 
Руси Иванов Тамбаров и сведения от съратници, взели участие в 
подвизите на родопския войвода. Мемоарите и документите, спо-
деля самият Христо Попконстантинов, „поместени в тая книжка, 
можах да получа от самий Петка войвода, когото политически-
те обстоятелства са принудили за неопределено време да остави 
пушка и нож настрана, да остави привременно Родопите и да се 
засели в едно кюше на княжеството”. В този труд Попконстанти-
нов създава един цялостен портрет на този невероятен национа-
лен революционер с характерното за него непокорство, храброст и 
свободолюбие. В три последователни части са описани основните 
етапи от жизнения му и революционен път.

В първата част са представени сведения за родното място на 
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Петко войвода с. Доганхисар, Дедеагачко, и неговото възраждане. 
Във втората част са проследени детството, възпитанието и учи-
лищните години; „домашните нещастия, приготвяне за горски 
живот, събиране на дружина, битката при Ясюрен, раняване и 
затваряне в Галибол, опит за бягство, изпращането му в Солун, 
бягство, залавяне на другарите му и тяхната съдба”. Описани 
са по-важните бойни сражения и приключения на войводата: „с 
еноския каймакам Тахир бей, с одринския бинбашия Араб Хасан, 
с одринските големци Халил бей, Мустафа ефенди и Хасан бей; с 
черкезина Антупа, водач на потери; с началника на Дедеагачката 
станция Хумберга; залавянето и наказанието на народния изед-
ник и шпионин Калън Тома”. По-синтезирано е представена дей-
ността на Петко войвода по време на Руско – турската война 1877 
– 1878 година и Сенклеровия метеж.

В третата част Попконстантинов е направил точна характе-
ристика на отличителните черти и качества на Петко Киряков. В 
заключителната част са приложени двадесет и шест документа, 
обхващащи революционната му дейност в периода от май 1878 го-
дина до юни 1879 година, и списъци на четата му. Четири години 
по-късно, през 1889-а, Христо Попконстантинов издава и втора-
та историческа книга, посветена на Петко войвода – „Маронската 
битка в 1878 година. Материал по новата история на Родопите”. По 
време на Руско-турската война Петко завзема Мароня и се обявява 
за неин управник. Целта му била да изчака руските войски и да им 
предаде областта. Но не дочакал, защото те влезли в Гюмюрджина 
една седмица след примирието, според което Гюмюрджинска око-
лия, включваща и град Мароня, оставала вън от демаркационната 
линия в турска територия.

Сведенията, дадени тук, са особено важни, защото документи-
те за дейността на Петко през съдбоносната 1878 година са срав-
нително оскъдни и откъслечни. По-късно те се потвърждават и 
от извлеченията от английските Сини книги, които представляват 
сборници от доклади и телеграми от министри, консули и вицекон-
сули. Какво е целял Петко Киряков в борбата си срещу турските 
части в Западната Родопска област, след като знаел, че по силата 
на Санстефанския и Берлинския договор тези земи са загубени за 
България? Отговорът на този въпрос е в основната задача на Петко 
и неговата дружина, която била да защитят преди всичко родоп-
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ското население от Сенклеровите метежници и да подпомогнат 
руските части в освободителния поход. Петко и неговите четници, 
борейки се за Родопите, продължавали да се надяват, че не е далече 
времето, когато всичките български земи ще бъдат обединени.

Връзката между двамата синове на Тракия и Родопа придобива 
и обществено-политически смисъл и при учредяването на ПЪРВО-
ТО НАРОДОУЧНО ДРУЖЕСТВО „РОДОПА” през 1898 година в 
София. Основателят на това дружество е Христо Попконстанти-
нов. Организирани са около десет заседания в дома на Попкон-
стантинов за обсъждане на устава и научната програма. Според 
бележките на Попконстантинов на тези заседания освен родоп-
чани (майор Калин Найденов, Георги Богданов, поручик Атанас 
Каишев, капитан Никола Капитанов, Райчо Попвасилев) присъс-
твували и представители на другите български покрайнини, и Пе-
тко войвода със съратника си Руси Тамбарев. На заседанието от 10 
юни 1898 година Петко е избран за председател. Попконстантинов 
е в усилена писмовна връзка и с други родопски революционери, 
близки с Петко войвода – Илия Белковски, Атанас Келпетков, Ма-
рин Славов и Вълко Шишманов. От тях може да се предположи, че 
Попконстантинов непрекъснато е допълвал и сверявал достовер-
ността на сведенията си за Капитан Петко войвода.

В другото си историческо издание „Непокорните села в родоп-
ските планини” (Обективно разглеждане тоя въпрос за времето от 
1878 до 1886 година) в две книжки Попконстантинов разглежда 
борбата на организираните от Петко войвода партизански отряди в 
Рупчос през 1878 година срещу Сенклеровите метежници. Макар 
и с някои фактически грешки и непълноти, Попконстантинов пръв 
представя цялостен портрет на Петко войвода, като акцентува на 
неговото отношение към различните социални категории. И както 
самият той казва в края на предговора: „Настоящето описание 
е само част и похват за едно по-широко изпитвание и описание 
на неговите подвиги, славни... За всяка забележка от страна на 
знающите по-добре неговите работи признателността ще бъде 
много голяма от моя страна”.

Другият голям родоповед Стою Шишков също се докосва до 
този „чутовен юнак Петко войвода”. В пет книжки на сп. „Родоп-
ски напредък” от 1905 година той публикува животописни мате-
риали за него. В предговора самият Шишков ги определя „като 
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бележки и едно допълнение към писаното от покойния Попкон-
стантинов и поправки на някои погрешно предадени от него фа-
кти”. Стою Шишков представя героичните подвизи на Петко вой-
вода, показвайки мъжеството, истината и легендата за него. Това е 
един вид възхвала на борците за национално освобождение. Затова 
в края на своя очерк пише: „Петко Киряков е бележита личност 
от епохата, която ни даде такива светли, идейни и безкористни 
великани – борци. В живота и делото на Петко, същински тип 
стар българин, изобилстват редица бисери, бисери кристални на 
една истинска благородна душа, пълна с пламенен патриотизъм и 
алтруистични чувства”. 

През 1895 година, когато в Македония и Одринско започва да 
се организира четническо движение, на Петко разрешили да из-
лезе от Варна и още един път, за съжаление последния, да посети 
онези места от революционните му години, които са в свободните 
български земи. Именно в тази 1895 година в началото на юни, 
когато 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 запечатана високата, стройна 
и мускулеста фигура на Петко, с оредяла и запрошарвала се с бели 
косми коса, кръгло здраво лице с широко и издадено чело и живи, 
пронизителни 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 проницате-
лен 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 чутовния, 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 подири 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 неговия живот.

В другата голяма монография – „Беломорска Тракия в Освобо-
дителната война 1877 – 1878 година”, Пл. 1929 г., която посвещава 
„на всички знайни и незнайни синове на българското племе, дали 
своя живот за запазване родна земя и народ, родно име и език” 
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Шишков публикува и подробен очерк за „най-прочутия и вели-
чав южнотракийски юнак Петко Киряков”. Тук вече, пише Стою 
Шишков, „поправиха се неточностите, попълни се пропуснатото и 
се прибавиха бележки за първия му верен и много обичан от него 
Петко Радев от с. Калайджидере”. 

Тук вече се анализират и разграничават периодите в дейността 
на Петко войвода – т. нар. хайдушки период 1861-1869 и периода 
на организирана революционна дейност 1869 – 1879. След „Гари-
балдовата дружина”, Александрия, Марсилия и Атина Петко „по-
чнал да мисли и гледа по-широко на горското хайдутство”. До 1869 
година 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 войвода революционер борец за свободата 
на целокупното си отечество, за чието по-честито бъдеще той все-
цяло му отдавал своя живот”.

В по-голямата част на очерка Стою Шишков представя на чи-
тателя героичните събития директно с думите на покойния Петка, 
които сам му е разказвал. Очеркът завършва с характеристика на 
отличителните черти на Петко Киряков. В целия му живот и дела 
всякога и навсякъде е господствал тих, спокоен, философски, но 
високрицарски дух, силна непоколебима воля и постоянство, бас-
нословна смелост, безстрашие и съобразителност, голямо самооб-
ладание и за учудване невероятно присъствие на духа и в най-опас-
ните моменти. С благородна кристална душа, извънредно скромен 
и не желаещ да се говори за него. „В моя хайдушки горски живот 
за четири порока у моите момчета другари наказанието беше 
смърт чрез публично застрелване: разврат, кражба, пиянство и 
шпионство” – споделял войводата със Стою Шишков. Честен и 
безкористен, Петко никога не е мислил за себе си, не е търпял и у 
другарите си стремеж към лични облаги, алчност, егоизъм и корис-
толюбие. Природно надарен с голям ум, здрав разсъдък и силна па-
мет, 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 личност на Петко Киряков – заключава Стою Шишков.

В поредицата от 1905 година на „Родопски напредък” Шишков 
разглежда дейността на Петко войвода през 1877 година. В моно-
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графията „Беломорска Тракия в Освободителната война 1877-1878 
година” той допълва с революционната му дейност срещу Сенкле-
ровия метеж и участието му в тайното дружество „Единство” в 
Пловдив и Хасково. Стою Шишков определя своите материали за 
Петко Киряков „като основа за бъдещата му биография, каквато 
не може да се напише дотогава, докато не се обиколят ония мес-

та, дето Петко е воювал, и 
се съберат и там необходи-
мите сведения от населе-
нието, помежду което и за 
което той е прекарал дваде-
сетгодишен горски живот, 
пълен с героични подвизи”. 

Така припомняме с 
признателност първите 
му биографи – големи-
те родоповеди Христо 
Попконстантинов и Стою 
Шишков, които поставиха 
основата за последвалите 
проучвания на живота и 
революционното дело на 
бележития революционер 
демократ, пред който и 
днес благоговеят всички 
без разлика на вяра и на-
родност. 

Пушка „Уинчестър“, принадлежала на известния 
тракийско-родопски войвода Петко Киряков. 

/РИМ „Стою Шишков“ – Смолян/

Паметник на Петко войвода 
в с. Широка лъка
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ДА СИ СПОМНИМ С ТЪГА 
ЗА ЕНИКЬОЙ, ДЕДЕАГАЧКО 

(по спомени на Комня Симитчиева 1)

Светла Михайлова, РИМ – Кърджали 

Еникьой (на гръцки Ιάνα, Яна) е бивше българско село в Запад-
на Тракия, Гърция, в дем Дедеагач. Към този момент е обезлюде-
но 2. Селото влиза в статистиката на професор Любомир Милетич 
през 1912 година с факта, че тук живеят 280 екзархийски българ-
ски семейства 3. При избухването на Балканската война 1912 годи-
на двама души от Еникьой са доброволци в Македоно-одринското 
опълчение: Ангел Петков – 22-годишен, служи в 1-ва нестроева 
рота на 5-та Одринска дружина, от 2.X.1912 до 10.VIII. 1913 г. 4 и 
Мито Стратиев – 20-годишен, кошничар, служи в 4-та рота на 10-
та Прилепска дружина и в 3-та рота на 11-та Серска дружина, от 
21.X.1912 г. неизвестно докога 5.

По време на Балканската война Комня Симитчиева е на 13 го-
дини, кръгъл сирак, заедно с двете й по-малки сестри, Петкана и 
Кера, за които трябва да се грижи. В деня, когато майка й умира, 
в с. Еникьой няма мъже. Налага се жени да копаят гробовете и да 
погребват починалите. Мъж в селото е само попът, който опява по-
чиналата. След погребението пристига Керана Николчева, роднина 
на семейството и казва на Комня: „Да събереш на децата и на 
тебе дрехи, ляп и каквото имате, ама да не забравиш да взимиш 
един питарь осък, та ако са фатите гладни, да даваш пу малку 
осък“. Преди да настъпи вечерта, те тръгват да бягат към Чибукли 
дереси. Там остават 5–6 дни с роднини: леля й Петкана, леля й 

1 Комня Вълчева Симитчиева, родом от с. Еникьой, Дедеагачко. Жител на гр. 
Кърджали, ул. „Дедеагач“ № 22.

2 https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%
8C%D0%BE%D0%B9_(%D0%94%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%B0%D0%B3
%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%BE)

3 Милетич, Л. Разорението на тракийските българи през 1913 година, БАН, 
С., 1918, с. 192.

4 Македоно-одринското опълчение 1912-1913 г. Личен състав, Главно упра-
вление на архивите, С., 2006, с. 547, съст.: Александрова Я., Й. Вангелов и др. 
http://www.strumski.com/books/moo_lichen_sustav.pdf

5 Пак там, с. 682.
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Стасина, леля й Ту(о)дора и още много други жени с децата си. 
Мъже няма, турците ги прибрали, а някои убили 6. След това се 
отправят към Дедеагач (Александруполис). 

В балкана Комня намира леля си Стоя Караге(я)урова, която ги 
пита къде отиват и след като разбира, че са тръгнали към града, им 
казва да се върнат обратно, понеже българите са избягали оттам и 
от махалата. Докато си говорят, чуват: „Коста-а-а, яку да държиш“. 
Коста е качен на джамията, а по него започват да стрелят. На дру-
гия ден започват да бият камбаните в Дедеагач – знак, че градът е 
превзет. Всички бягащи тръгват натам. Комня и сестрите й отиват 
при леля й Стойна, където остават една седмица. Съседите започ-
ват да се връщат обратно в селото, връща се и тя. Вкъщи какво 
заварва – всичко е преобърнато, изпочупено, прекопано, турците 
търсили при всяка врата пари и копали надълбоко. От пет прасета 
намират само едно, сандъците и дрешника (въсръба) празни, от по-
къщнината няма нищо. Така е във всеки дом, само дето селото не 
е изгорено, но къщите и оборите (дамовете) са разбити. Постилат 
чували, рогозки и каквото има, за да могат да легнат да спят. Така 
заживяват отново. Към Петровден отиват да жънат житото. Тъкмо 
започват и чуват: „Бягайте, турците идат. България са упене…“. 
Близък на Комня Симитчиева (калеко й Петко) взема Петкана – на 
3 години, и Кера – на 9 месеца, и ги връзва на една от камили-
те. Това се случва с всички по-малки деца, а по-големите тръгват 
пеша.

Колко дни вървят, не се знае, но когато пристигат в Кърджали, 
до казармите ги посрещат турски войници с въпроса: „От кого 
бягате?“ Мъжете отговарят, че бягат от гърците. След което след-
ват псувни: „Ха, от нас бягате, мамицата ви. Бягайте до ада, 
имате време да бягате!“ В Кърджали бежанците не виждат нищо 
друго, продължават към Айдурмуш (с. Стремци). Спират да почи-
нат, свалят и децата от камилите. Тогава сляпата леля Петкана й 
казва: „Комньо, направи качамак, да къснат (хапнат) дицата!“ 
Комня пали огън, слага тенджерата, но водата още не е завряла, 
когато чуват изстрели и виждат кадъни с пръчки и турци с пуш-
ки, които правят опит да ги заобиколят. В отговор Стоян Стратьов 
грабва пушката (бил турски войник и избягал с пушката) и започва 
да стреля, турците се стряскат и бягат. Качамакът отпада, Комня 

6 Турците завързали 12 мъже от селото и ги убили.
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изхвърля водата и тръгват за Хасково. Там попадат на добри хора, 
които дават хляб и вода на децата. Настаняват всички бягащи от 
Еникьой на лагер край дядовата Севова воденица. Оттам си вземат 
брашно, за кулачки и чорба за децата. Остават там известно време. 
С наближаването на Димитровден се чува: „България си пуда, пак 
нах наще места ще си отиваме.“ Качват се на влака, а камила-
рите тръгват пеша с камилите. Когато стигат до Одрин, все още 
има турци, които ги проверяват и питат какво носят. Казват им, че 
се връщат у дома си, ама скоро ще им се наложи отново да бягат. 
Прибират се в Еникьой гладни и голи, заварват селото разрушено 
и половината къщи изгорени.

След известно време Комня Симитчиева се омъжва за Дими-
тър Андонов. Спомня си, че на сватбата (Пр. № 1) им има войници. 
Тя дарява и тях, а те и дават подаръци – пари и съдове.

Няколко години след това идват гърците. Техните „комити“ 
обръщат влака и заради тази случка еникьойци са интернирани в 
Гърция, в град Варсала. Настаняват ги в изгорени села. Там пре-
карват 8–9 месеца. От остров Волос при тях пристигат български 
войници пленници. Двама разпознават Комня и я питат: „Ти не си 
ли същата, дето се жени за Димитър и ние бяхме на сватбата ти?“ 
Разказват ѝ, че те копаят гробовете на българите. Много хора уми-
рат, понеже са държани гладни и жадни. „Дано скоро да ви отведат 
в България“ – пожелават войниците.

След няколко дни натоварват интернираните на параход и ги 
оставят в махалата до Дедеагач. Те отново и за последно се връ-
щат в родното Еникьой. След няколко години Комня Симитчиева7 
и много други са изселени в България8. Тя пристига в Кърджали и 
остава там до последните си дни.

7 Споменът е записан на 22 април 1970 г. от Мара Михайлова. По това време 
Комня Симитчиева е на 75 години.

8 РИМ – Кърджали, Кж. Н.И., НСФ, инв. № 346, с. 1-3.
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Жена в невестинска носия от село Еникьой, Дедеагачко 9.

9 Снимка на жена в невестинска носия от село Еникьой, Дедеагачко. https://
commons.wikimedia.org/w/index.php?sort=relevance&search=%D0%BD%D0%BE
%D1%81%D0%B8%D1%8F+%D0%BE%D1%82+%D0%B5%D0%BD%D0%B8%
D0%BA%D1%8C%D0%BE%D0%B9%2C+%D0%B4%D0%B5%D0%B4%D0%B5
%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%BE&title=Special:Search&p
rofile=advanced&fulltex
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ЧЕРНОМЕН ИЛИ НАЧАЛОТО НА КРАЯ
Гибелните последици от вечния балкански 

синдром – разединението

Антон Атанасов

Османците стъпили на Балканския полуостров за първи път 
през 40-те години на XIV век като съюзници на претендента за 
византийския престол, а впоследствие и император Йоан Кантаку-
зин. В началото не се различавали от номадите, които тормозели 
Балканите в предишните векове – грабели, палели, опустошавали 
няколко града и после се оттегляли. В първата половина на 50-те 
години трайно стъпили на балканска земя. В южната част на Гали-
полския полуостров създали първия си балкански удж. Започнали 
малко по малко да разширяват земите си, но за коренна промяна в 
действията им имало още време. Тя се случила именно след 1371 
г., когато се състояло Черноменското сражение. Те щeли да поемат 
пътя към по-големи военни успехи и установяване на сюзеренно-
васални отношения с балканските християнски държави. Въпро-
сът е дали само една битка, с колкото и големи последици да е тя, 
може да разтърси из основи средновековните Балкани. Отговорът 
е не. От една страна, проблеми на полуострова така или иначе има-
ло – много от тях избуяли точно тогава. Но от друга, през същата 
година се случили още две важни събития. 

На 17 февруари склопил очи управлявалият четиридесет го-
дини български цар Иван Александър. Макар Търново да станало 
свидетел на нещо невиждано в последните два века – смъртта на 
един владетел и безпроблемното възкачване на друг, България не 
я очаквало нищо добро. От времето на Иван Асен Втори нямало 
и помен – българите били почти напълно изтласкани от Тракия. 
Но дори и това нямало да им попречи, ако били единни. За съ-
жаление били разделени на три държави – Търновско царство на 
Иван Шишман, Видинско на Иван Срацимир и Добруджанско кня-
жество на Добротица, а впоследствие на сина му Иванко. Тази така 
знакова година не подминала и Сърбия. През декември умрял и 
последният сръбски цар Урош V. Тъй като нямал наследници, с 
него се сложил краят на светородната династия на Неманичите. 
Сръбските земи били разделени на множество владения, които ни-



195

кога повече в Средновековието нямало да бъдат обединени.
До битката при Черномен бил изминат дълъг път. Неговото 

начало условно може да се постави в 1355-а – годината, в която 
умрял първият сръбски цар Стефан Душан и на престола се въз-
качил синът му Урош V. В следващите десетилетия от Душанова 
Сърбия нямало да има и спомен. В първите няколко години нови-
ят сръбски владетел успял да запази контрола си над по-голямата 
част от бащините земи. Първи му били отнети от византийците 
Епир и Тесалия. Но не това бил най-големият му проблем. Бра-
тът на баща му – Симеон Урош Палеолог, който да този момент 
властвал над Епир, бил принуден да се оттегли на север – в Костур. 
Провъзгласил се за цар и поискал короната на племенника си. По-
между им избухнала борба за власт, която приключила с победа за 
Урош V. Но съвсем скоро започнали да се формират поредица от 
малки княжества, някои формално признавали сръбския цар, други 
директно ставали самостоятелни. Един от първите бил деспотът с 
български произход Йоан Комнин Асен. Последвал го властелът 
Радослав Хлапен. Не останала безразлична и вдовицата на Душан 
и майка на Урош V – царица Елена, която освен това била и сестра 
на българския цар Иван Александър. На границата на 50-те и 60-
те години по мирен път тя се оттеглила в Сяр, където властвала 
над цялата област. Външната й политика била отделна от тази на 
сина й – поддържала контакти с България и Византия. Дори през 
1364 г. при нея дошъл византийският патриарх Калист. Целта на 
пътуването му било вдигането на църковната схизма, наложена от 
Константинопол над сръбската църква през 1352 г., и създаването 
на антиосмански съюз. За съжаление патриархът умрял от чума и 
мисията му пропаднала.

Говорейки за царица Елена, няма как да не споменем крал 
Вълкашин и деспот Йоан Углеша, които изиграват главната дейст-
ваща роля в Черноменската битка. Мавро Орбини (дубровнишки 
историк от XVI век) в своя труд „Царството на славяните” пише, че 
техен баща бил Мърнява. Той може да бъде причислен към група-
та на „малките” властели. Бащиното им име е причината те често 
да бъдат наричани братя Мърнявчевичи. Произходът им е спорен. 
Някои смятат, че са родом от Зета, други от Херцеговина. Същест-
вува и хипотезата, че са с българска кръв. Преди да се издигнат до 
управители на области в югоизточните земи на сърбите, за което 
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основна вина имала царица Елена, която ги покровителствала, те 
били наемници на сръбска служба. 

Към 1358 г. Углеша вече бил „велик воевода”. Сведения за 
това черпим от негова грамота за атонския манастир Кутлумуш. 
Документът е подписан само от негово име, сръбският цар Урош 
V не е споменат. Всички източници водят до извода, че Йоан Уг-
леша е бил доста активен и определено е имал големи амбиции. 
През 1363-1364 г. се среща с император Йоан V. Двамата постигат 
консенсус и сключват споразумение, по силата на което сръбско-
византийските стълкновения по границата са прекратени. Подгот-
вено е и пратеничеството на константинополския патриарх Калист 
в Сяр, за което стана дума по-рано.

 Няколко години след брат си (през 1361 г.) на историческата 
сцена се появява и Вълкашин. Дубровнишките архиви още тогава 
го описват като доста влиятелен. Заключенията им са в правилната 
посока. На следващата година той е коронясан за крал. В среднове-
ковната сръбска държава това му давало право да наследи Душано-
вия син Урош V, който нямал наследници. След като целта му била 
изпълнена, той поискал Углеша да е деспот. Така и станало. Макар 
да получили най-високите титли за времето си, те не спрели дотук. 
Започнали да налагат властта си в цяла Македония. Някои от мест-
ните велможи били изгонени, други признали властта им, а с трети 
се сродили. Самостоятелността на царица Елена не продължила 
повече от 5-6 г. В средата на шейсетте години на XIV век братята 
Мърнявчевичи я отстранили от Сяр. Начело на княжеството заста-
нал Йоан Углеша. По ирония на съдбата покровителката им ги над-
живяла и завършила земния си път десет години по-късно в Зета.

Като серски владетел под властта на деспота били не само 
прилежащите територии, но и Света гора и останалите два ръка-
ва на полуостров Халкидики. Граница между него и Вълкашин, 
който се разпореждал над Вардарска Македония, нямало. В нача-
лото за кратък период от време двамата са управлявали съвмест-
но. След 1366-1367 г. станали независими един от друг, като всеки 
водел самостоятелна външна политика. Пример е религиозната 
им ориентация. Докато Вълкашин поставил земите си в диоцеза 
на Охридската архиепископия, Углеша предпочел да бъде част от 
Константинополската патриаршия. Въпреки това кръвната връзка 
надделяла. Продължили да се разбират, като помежду им не са зас-
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видетелствани конфликти.
Сред велможите на юг е нямало такъв, който да може да охла-

ди амбициите на Вълкашин и Углеша. На север обаче било по-раз-
лично. Там огромна власт имали княз Лазар Хребелянович (женен 
за княгиня Милица, част от династията на Неманичите) и жупан 
Никола Алтоманович. За да спрат настъплението на братята в се-
верна посока, през 1369 г. те сключили съюз срещу тях. Това на-
чинание приключило още същата година. При Косово поле крал 
Вълкашин извоювал пълна победа. Османците „спасили” Никола 
Алтоманович, към когото се бил насочил братът на Углеша. Сер-
ският деспот го уведомил за нашествието на турците в Тракия и 
Вълкашин трябвало да се отзове.

Битката при Черномен се разиграла през есента на 1371 г. Ма-
кар християнските войски да са били предвождани от двамата бра-
тя Мърнявчевичи, основна роля в самата подготовка заел деспот 
Углеша. Все пак именно той имал граница с османските владения 
на Балканския полуостров. В своята книга „Югозападните българ-
ски земи през XIV век” професор Христо Матанов пише, че той е 
„бил един от малкото балкански владетели, който разбирал истин-
ската опасност от османската експанзия и не бил привърженик на 
политиката на съглашателство, а на решителни действия за про-
гонване на завоевателите от Европа.” 

Деспотът е виждал заплахата, надвиснала над християните, но 
и осъзнавал, че сам или с брат си не може да прогони османците. 
Трябвали му съюзници. Обърнал поглед към Византия. Вероятно е 
преговорял и с българския цар Иван Александър. Сведения обаче 
няма и за това единствено можем да предполагаме. Преговорите с 
Константинопол се проточили. Антиосмански съюз така и не бил 
сключен. Източник за намеренията на византийците е Димитър 
Кидон – съвременник на събитията, книжовник и обществен деец. 
Първоначално те считали, че само Западът може да им помогне. 
Впоследствие осъзнали, че могат да си сътрудничат със сърбите. 
Най-важният човек обаче не смятал така. Император Андроник IV 
предпочел да направи отстъпки спрямо османците. Надеждите на 
Углеша рухнали. Той нямал време за други преговори. Обратното 
броене до битката при Черномен било започнало. 

Братята Мърнявчевичи тръгнали към Адрианопол със силна 
армия от 18 000 души, в която влизали сърби, гърци и българи (от 
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земите, които управляват). В нея са участвали най-вероятно и вой-
ници на някои техни васали. По-късни сведения говорят за отряди 
на фамилията Балшичи и на влашкия воевода Владислав Влайку. 
Сигурни източници обаче няма. Опитът им за спиране на осман-
ската експанзия е засвидетелстван в трудовете на монах Исая Сер-
ски, късновизантийския историк Лаоник Халкокондил, ранния ос-
мански хронист Мехмед Нешри. Ценен източник е и „Безименната 
българска летопис”.

Самата битка се разиграла в нощта на 25 срещу 26 септември 
1371 г. на брега на река Марица при Черномен (дн. Орменион, Гър-
ция). Изворите не дават възможност за проследяване на хода на 
битката и разположението на войските. Ясен е резултатът – след 
като били изненадани, християнските сили били унищожени, а 
кралят и деспотът – убити. Според Георги Острогорски си отиват 
двете най-силни личности на Балканите. 

Битката при Черномен поставя началото на края за Балкан-
ския полуостров – според професор Иван Божилов „началото на 
тотална война на Исляма срещу Християнството”. На балканските 
държави им остават няколко десетилетия, преди османците да ги 
прегазят. Отгласът от поражението бил наистина потресаващ. Той 
е описан от светогорския монах Исая Серски. Според него нямало 
никакви светски и духовни водачи, които да поемат по-нататъшна-
та борба против завоевателите, да застанат начело на съпротивата 
срещу турското нашествие. Животът бил толкова непоносим, че 
живите завиждали на мъртвите. 

Последиците след 1371 г. са за всички, включително и за са-
мите османци. Настъпил вторият период от еволюцията на дър-
жавността им. Той започнал с Черноменското сражение и щял да 
приключи с битката при Косово поле – 15 юни 1389 г. Скоро или 
още в същата година отнетата от „зеления граф” Амедей VI Са-
войски крепост Галиполи била върната на османците от Византия. 
Балканските и малоазийските им владения отново били свързани. 
Това дало възможност за прехвърляне на свежи попълнения към 
мюсюлманската армия от Мала Азия. През този период били реа-
лизирани още завоевания, но най-големият успех било установява-
нето на васални отношения с Византия, Търново, Добруджанското 
княжество, раздробените владения в Македония, Северна Гърция, 
Албания, като в края на 80-те години и с Видин. Били задължени 
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да плащат васален данък (харадж). Той бил непосилен за христи-
янските владетели и те облагали своите поданици с извънредни да-
нъци. Това създало напрежение и ги отслабило още повече – този 
път отвътре. Но ангажиментите им не свършвали дотук. В случай 
на война трябвало да участват със свои отряди на страната на ос-
манците. Благодарение на тях мюсюлманите усвоили новостите 
във военното дело и развили още така или иначе големите си воен-
ни възможности. 

Сблъсъкът в Тракия се оказва решаващ и за Търновска Бълга-
рия. Страната на Иван Шишман се изправила лице в лице с осман-
ците. До този момент турци били използвани преди години от Иван 
Александър като наемници. Но това било друго. Българите били 
изтласкани на север от Балкана. Земите, за които два века спорели 
с Византия на кого са, като и двете страни изхабили ценни военни 
и финансови сили, за да ги запазят, вече били в турски ръце. Не-
посредствено след Черномен търновският цар станал първият бал-
кански владетел, който сключил споразумение с османския емир 
– по това време Мурад, по силата на което българският цар станал 
васал на турския. За да спаси останалата и без това разпокъсана 
България, по-малкият син на Иван Александър не пожалил и сес-
тра си – Кера Тамара. Тя била изпратена в харема на неговия сюзе-
рен. Нейната саможертва осигурила и на „трите Българии” малко 
повече от десетилетие мир, макар той да бил плах и над тях все 
още да стояла заплахата. За съжаление тези години не били използ-
вани за подготовка на удар срещу завоевателя. Но имало и нещо 
положително. Благодарение на Търновската книжовна школа, на 
Патриарх Евтимий и на учениците му българската средновековна 
култура се развивала. Създадена била литература, която станала 
емблема за целия православен славянски свят. 

Византия не била сред директните потърпевши от битката при 
Черномен. Първоначално дори спечелила от нея. Управителят на 
Солун и областта, византийският деспот Мануил Палеолог, завла-
дял по-голямата част от Серското княжество, наред с главния град. 
Това било последното териториално разширение за византийците. 
Въпреки тежкото поражение за християните в Тракия, балканските 
властели отново заложили на личните си интереси, мислейки си, 
че мюсюлманското завоевание ще ги подмине. Скоро след Иван 
Шишман и византийският василевс Йоан V се признал за турски 
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васал. През 1373 г. ромейският владетел участвал в поход на Мурад 
I в Мала Азия. Техните синове – Андроник IV и Сауджи (Савджи) 
решили съвместно да въстанат срещу бащите си. Действията им 
не били успешни – Мурад I ослепил сина си, като поискал това да 
стори и византийският му васал спрямо сина си и внука си Йоан 
VII. Империята губи суверенитета си. За нея следващите години 
са време на изпитание. Цари борба за власт, а в териториалните й 
води се води последната война между Венеция и Генуа, известна 
като „Киоджа”/1376-1381 г.). За пореден път Византия е обречена 
заради личните амбиции на хора от една и съща династия да станат 
императори. 

Най-големият удар понасят малките княжества в Македония. 
Временно обединени от Вълкашин и Углеша, след смъртта им те 
отново се раздробяват. Наследник на братя Мърнявчевичи е Въл-
кашиновият син Марко – известният герой от балканския фолк-
лор Крали Марко. За кратко след 1371 г. властта му била призната. 
Съвсем скоро обаче той загубил княжеството на чичо си Углеша. 
В Източна Македония синовете на деспот Деян – Йоан Драгаш и 
Константин Драгаш, формирали свое княжество. Княз Лазар и жу-
пан Никола Алтоманович благодарение на османците се отървали 
от Вълкашин. Те завладели северните му земи. Балшичи и Бран-
ковичи също взели „своето”. Дори Вълкашиновото семейство не 
останало единно. От цяла Македония под властта на крал Марко 
били само Прилеп и прилежащите му територии. В поречието на 
река Матка се отделил брат му Андриаш, а в Дебърско майка му 
кралица Елена. За съжаление единствените сръбски властели, кои-
то рано осъзнали османската заплаха, били синовете на Мърнява, 
но те вече били мъртви. Техните бивши земи щели да бъдат едни 
от първите, завладени от наследниците на Осман.

Черноменската битка оставя трайна следа както сред своите 
съвременници, така и сред всички учени, посветили трудове на 
балканската история от XIV век. Тя е едновременно израз на стре-
межа на двама властели да спрат османското нашествие, но и белег 
за балканския синдром, който до ден днешен продължава да проти-
вопоставя държавите на Балканите, въпреки че те винаги са имали 
поне по една обща цел. За съжаление второто надделява и нанася 
на християните непоправими щети – толкова тежки, че те не могат 
да се отърсят от тях дори и в XXI век.
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МАКЕДОНИЯ КАТО УТОПИЯ

За всички сън, за никого кошмар. 
Какъв ще ни бъде краят?!

Младен Сърбиновски

I.

Възможни ли са утопиите? След поврата в късния 19 октом-
ври 2018-а в македонското Събрание и гласуването от депутатите 
с мнозинство от две трети за възможни промени на македонската 
Конституция за наше членство в НАТО и Европейския съюз оче-
видно е, че утопиите и при нас са възможни. А те движат света.

Месец преди това приключиха препирните с референдума и в 
Македония нещата си останаха или се върнаха повторно или вечно 
мътни. Напразно Америка и Европа уж решиха: Македония ще е 
победител. Ние, победители, дето нищо не знаят за победата, парт-
ньори с тези, които, освен за победи, за друго не знаят, с нашата 
лъжица сръбнаха, за да видят какво означава това поражение. Кол-
кото американците и европейците са недостижими победителки, 
толкова няма равни на нас в прокарването на път към поражението.

Затова неповикан и без обиди (както винаги) се обаждам изпод 
„излятата бетонна плоча на изолацията“, защото сякаш не ни е дос-
татъчно ясно състоянието и тежестта от постоянните македонски 
победи във вечното наше натрупващо се пораженчество.

Това е бегла разправа със скрития, нашия македонски и окол-
ния балкански подкожен шовинизъм, всички както знаем и умеем 
да го продаваме на Европа като наш отделен идентитет и приказка. 
Моят пулс, моят шовинизъм е този текст и всичко, което досега 
съм написал и което вие не спряхте да четете, чрез вашите везни с 
този текст сами ще се претеглите. Това ще е целта на това писание 
от моята активна тишина.

ПУБЛИЦИСТИКА
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Противниците на референдума, скрити зад дебелата сянка 
на ВМРО, предопределени за величаене на поражението, нашите 
шумни господари на общественото мнение, които с пяна на уста 
противодействат на нашето членство в НАТО и ЕС, а на бедния 
народ, докаран до положението да се спасява кой както може, на 
никаква цена не му казват ЗАЩО са против нашето влизане в се-
мейството на богатите. 

Като най-значим от новото поколение македонски политици и 
който най-малко може да се товари с нашето дередже, когато се озо-
ва на премиерското място, Заев е първи с неговото правителство, 
който тегли черта под македонистката сметка, наречена македон-
ска катастрофа, и оттук дойде победителската искра: проблемите 
да се гледат колкото се може в очите. Това е точката на обединя-
ването: всички да се надмогнем и да погледнем на нещата от дис-
танция. Най-тежката работа в политиката и от тази позиция, която 
ни тласка към победа, него много пъти го поставяше пред пагубни 
изкушения като парадоксалност на македонските реалности. Тога-
ва ЗАЩО много тежко или по-скоро невъзможно е разчистването 
на нещата, когато все нещо е явно? Достатъчно е само да се видят 
лицата на участниците в катавечерните тв дебати по македонските 
медии и веднага знаем кой каква позиция ще защитава и кой на 
кого ще се противопоставя. Ето, нищо по-лесно за поставяне на 
проблема, а най-тежката, доскоро най-наказуемата работа в Маке-
дония: непростим простъпка беше, ако се кажеше, че основно има 
две „истини“, две гледни точки за Македония и македонския сбор 
от въпроси. Тогава да се опитаме логично да подредим точките от 
мненията на двете крайно противоположни, непримирими гледища 
за Македония, а вие, почитаеми читатели, сами ще можете лесно 
всяко лице от тв дебатите да разпределите на коя страна е. И как-
то са крайно непримирими противопоставящите се антагонисти в 
политическите дебати, това са и в основата си двете крайно про-
тивопоставящи се гледни точки за балканския географски район 
Македония. Първото, европейското, западното, винаги за външна 
употреба, че: федерална република Македония, а днес независима 
Македония, като дял от географския регион Македония е държава 
на гражданите, които живеят в нея; и второто, антиевропейското, 
нашето локално, съвсем обратното, за вътрешна употреба, че: Ре-
публика Македония е национална държава на македонския народ 
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и народностите, които живеят в нея, с национални малцинства в 
околните държави... Тези две гледища фунционираха паралелно на 
двете нива, външно и вътрешно, седемдесетина години. Във феде-
рална Македония в рамките на Титова Югославия, а сетне и в неза-
висима Македония, се вземаха драконовски мерки тези две проти-
вопостявящи се гледища да не се сблъскат на наш вътрешен терен.

Но, с падането на Берлинската стена и обединението на блоко-
во поделената Европа, тези две непримирими гледища за Македо-
ния почнаха и тук да се сблъскват и неведнъж до безсъзнание се е 
крещяло при такива изяви и от външни политически емисари или 
в текстове от тукашни непослушници. Дали искаме да признаем, 
или не, но набързо ще бъдем принудени да схванем и приемем, 
че междудържавните договори с България и Гърция са тъкмо това 
– договори в съгласие с науката и опрени на исторически факти, 
които са в съгласие с първото гледище за Македония. Просто и 
болно само за онези, които все още не знаят и които държим в 
незнание: нашата македонска проблематика се учи по този начин 
в славистичните и византоложките центрове навсякъде по света. 
Включително в Сърбия и в Русия. С премълчано аминуване, но 
поддържани от държавата, затова международните научни списа-
ния не публикуват македонистките „научни“ текстове на нашите 
македонисти. И затова, между другото, нашите университети не 
могат да напреднат в Шенгенската листа на най-добрите висши 
учебни заведения.

 Ние, следвоенните две-три поколения, родени във федератив-
на Македония в рамките на Титова Югославия, сме възпитавани 
и образовани във второто, Сталиновото коминтерновско гледище, 
че: Македония е национална държава на македонския народ, със 
своя история, език и национални малцинства в околните държави...

За тези няколко благоприятни десетилетия на македонизма, от 
1944-о до 1991-а, това второ, македонистко, коминтерновско и ан-
тиевропеийско гледище „подкастряше“, фалшифицираше първото, 
външното, европейското, гражданското гледище и го използваше 
за свои нужди за вътрешна употреба. За тази услуга неговите ак-
тьори, нашите македонисти, получаваха всякакви привилегии, 
титли и функции. От рухването на Берлинската стена започна ле-
ка-полека, а сега вече съвсем видимо, обратният процес. Сега пър-
вото гледище вече двадесет и няколко години „подкастря“ второто, 
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македонистко гледище. Не схващайки и не обяснявайки на народа 
тази дълбока игра, простият народ в този заплетен процес чувства, 
че неговите учени нещо го работят зад гърба му и цялата тази ко-
шмарност емоционално-губителски я преживява. И така си е. И 
е вярно. Но, това, което е най-безобразно ни се продава за ужким 
нормално, е, че и двете деяния ги вършат същите хора. Същите тат-
ковци и техните щерки и синове. И на тях постоянно неприятелите 
им са същите.

С така прочистеното методологическо поставяне на „двете ис-
тини“ за Македония: едната – европейска, облегната върху факти-
те, и втората – волунтаристична, антиевропейска или македонист-
ка, извадихме на видело сърцевината на македонския проблем.

Значи ние с десетилетия се опитваме и искаме с антиевропей-
ското, (в случая) с второто гледище да станем членове на първото, 
европейското гледище за Македония. На какво не се направихме и 
какви далавери не сторихме – и никак не вървеше. Европа в изми-
налите близо три десетилетия от нашето самостоятелно съществу-
ване постоянно ни заръчва: със сраснат шовинизъм, македонизма у 
нас като наш ужким идентитет, не ни ще в своето семейство. А как 
ние, клетите, да им обясним, че този инфектиран шовинизъм у нас 
като наш идентитет вече се е превърнал в наша природа.

Ето го отговора за простия народ, който се чуди и пита: как 
само македонските политици и интелектуалци за най-важните 
неща не могат да се спогодят. Просто, гледищата на същите маке-
донисти отскоро са диаметрално противоположни, неотдавна така 
се разделиха между себе си, а с десетилетия духаха в същата тиква, 
която пред всички ни се разпуква. За смрадта – друг път. Но ето 
сега се появява най-тежкият, вътрешният проблем на непримири-
мите междуособни македонски делби.

Политическата идея за самостоятелна Македония, поставена 
от БМОРК, ВМОРО, ВМРО е по някакъв чудесно щастлив начин 
кореспондираща с вече споменатото европейско и научно гледище 
за Македония, а концепцията на АСНОМска Македония за държава 
на македонския народ със свой език, църква, култура и национал-
ни малцинства е европейски неприемлива и всички тези емоцио-
нално болезнени реформи и договори са всъщност „подкастряне“ 
на АСНОМската концепция за Македония и нейното преобличане 
след концепцията на Устава на историческото ВМОРО. Първият, 
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европейският Илинден, и Вторият, коминтерновският Илинден, са 
същностно противоположни един на друг. За този проблем и на-
шето национално помирение имам написана цяла книга – „Части-
ци нищожност“, Скопие, 1999 г., но очевидно прокукуригах много 
преждевременно.

Тъкмо затова, след всичко изминато, е време трезво и искрено 
да погледнем към нашите две концепции за Македония, които на-
шите интелектуалци не излагат по никакъв начин така подредено и 
прегледно на народа. Да започнем с европейската, „ВМРОвската“ 
концепция за Македония.

Черни или бели, позитивни или негативни, от утопиите като 
най-дълбоките увлечения на човешката природа е движен напред 
светът. Идеята за самостоятелна Македония е класическа утопия. 
Големите сили не позволяват на географския район Македония с 
преобладаващо население (тогава) македонски българи да се при-
съедини към Царство България и те се самоорганизират вътрешно. 
Този сън от преживения македонски кошмар е чудесен изблик на 
човещина, крачки и крачки пред всички останали национално-въз-
рожденски „утопии“ на Балканите, нашият държавнически леги-
тимитет на толерантност. Измечтана от нашите предци, във всяко 
отношение конципирана, бяла, позитивна утопия.

Това е „преамбюлът“ на Устава на историческата организация 
ВМОРО: „Да сплоти всички недоволни елементи в Македония, без 
разлика на вяра и народност, и да ги подготви за борба в името на 
еднаквите свободи, права и задължения в общото свободно обще-
ство“.

За разлика от по-сетнешните, черни, „ощастливяващи“ утопии 
на 20. век тази утопия, по принцип, не заслужава кавички и ето 
– остана жива идеята на нашите предци за самостоятелна Македо-
ния, която не пропагандира за едни рай, а за други пъкъл.

Няколко десетилетия по-късно, кошмарност или черна уто-
пия за населението от географска Македония подготвя и провежда 
сръбската политическа и научна общественост. Това е зародишът 
на македонистката, сепаратистката, антиевропейската концеп-
ция. Виждайки, че не могат отведнъж да посръбчат македонските 
българи под турско, сръбските учени от Новакович, през Белич и 
Цвиич, подготвят диаболичната стратегия за нашето постепенно 
откъсване от българщината чрез т. нар. македонизъм.
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Дефинирането на македонизма приблизително би било вече 
споменатото второ гледище като схващане за Македония, че: в цен-
тралния дял на Балканския полуостров, между българите и сърби-
те има още един отделен славянски народ със свой език, история, 
култура, църква, традиции и (от АСНОМ) със свои национални 
малцинства в околните държави.

Македонизмът е крайната точка, върховното постижение на 
сръбския „империализъм“, който по-късно, чрез Коминтерна и 
Сталин, получи признаването на македонците (с главна буква) за 
Македонци, за отделен народ. Това схващане на македонизма като 
наша официална държавна идеология е прокламирано на АСНОМ 
през 1944-а и това положение се запази до Охридския мирен дого-
вор от 2001 г. 

Това наше „второ“ гледище, или нашата истина за вътрешна 
употреба, с десетилетия убеждавахме международната общност да 
го приеме, но тя не ще и да чуе за това македонистко схващане, 
което се провежда с драконовски мерки по всички начини, от учи-
лищата до медиите, върху гражданите на Македония.

Вярно е, НАТО и ЕС искат да станем техни членове, но неот-
менно искат това наше гледище да го преобразим по параметрите 
на „първото“ гледище. Да се европеизираме. Правим това от го-
дина на година, никой не споменава отминалото и вече казахме 
– всеки наш губещ акт за европеизирането ни го преживяваме като 
национално поражение.

Болно и неприятно е, но от манипулативността на антиевро-
пейското гледище за вътрешна употреба се стигна до абсурда и се 
появи и десетилетният проблем, познат на целия свят – името на 
нашата държава. Проблем за Гърция и за целия Запад не е Пър-
вият Илинден и целият негов багаж, проблем за Гърция и Запада 
е Вторият Илинден и неговите гледища, върху които е поставена 
АСНОМска Македония. В Преспа, през юни 2018-а, някак се реши 
този заплетен спор и от договора с Гърция възприехме ново име на 
държавата – Република Северна Македония.

Но да се погледнем в очите: двете наши скарани политически 
страни с години, с десетилетия да манипулират населението, да го 
вкарат през 2001 г. в междуетнически конфликт, сега да се сменя 
името на държавата и пак да не им кажем на гражданите ЗАЩО се 
правят тези неща, в какво се състои проблемът (както моя скром-
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ност се труди да стори това в този текст) – това е македонистки 
шовинизъм без прецедент! Да се жертват държавата и гражданите 
само за да останат защитени от властта не повече от двеста дър-
жавно впрегнати македонистки лакеи – историци и езиковеди.

II.

Къде бяха изненадани протагонистите на черната македонист-
ка утопия? Дори не им се присънваше, че ще стигнат до това дере-
дже. Македонизмът не видя, че неговото време – на блоково разде-
лената Европа, отмина и той ще остане като риба на сухо.

Щом Франция и Германия се помириха, техните балкански съ-
юзници Сърбия и България трябваше автоматично да се помирят. 
Това означаваше помирение над, в и за Македония. До днес все 
още не са сторили това. Ние да ги помирим – и тях, и всички око-
ло нас (Аз лично с години се опитвах и правех това, за това имам 
и цяла книга – „Триумф на нищожността“, 2017 г.), но не щяхме. 
Топката беше сложена на дузпата, но не искахме да шутираме. Ис-
кахме да произвеждаме неприятелства. В Титова Югославия ние, 
Република Македония, имахме само един междусъседски спор. 
С България. С независимостта на Македония се отвори и спорът 
с Гърция за името на нашата държава. Македонизмът като наша 
официална идеология, вместо да види докъде стигнаха работите, 
задълбочи този втори „неприятелски“ фронт към Гърция. С два 
фронта със съседите и един вътрешен с етническите албанци беше 
само въпрос на време кога Република Македония ще колабира

Ако размислим по-задълбочено, с отварянето на спора за име-
то Гърция разчисти за себе си натрупаната над век работа. Направи 
възможно „изкълченото (македонистко) време“ да се сглоби. Диа-
боличните сгради и паметници в центъра на Скопие още дълго ще 
свидетелстват за нашето самофашизиране от немощ. Македонска 
трагикомичност като измислена за някой нов Гогол.

 Подписания македонско-гръцки договор от юни 2018-а за пре-
именуване на държавата Македония в Северна Македония всички 
международни фактори с радост приеха и поздравиха. Гърция в 
договора направи към нас една (полу)отстъпка и избегна примката 
сама да не изпадне в непотребно самошовинизиране.

Позволи нашия език и занапред да го наричаме македонски 
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със (*) звездичка за дообяснение, че става дума за език от семей-
ството на славянските езици, а не за езика на античните македон-
ци. Но, още по-уместно е, че избегна прибързано да арбитрира в 
неприкосновеното право на всеки човек да се изяснява кой както 
си иска. Значи, ще можем да се изясняваме и като македонци.

Античното наследство остана гръцко притежание и по визан-
тийски вещо затвориха само техния „гръцки фронт за името“ с нас. 
Гръцката дипломация с тази милиметровска пресметливост й оста-
ви на Северна Македония да си продължи по-стария първи фронт 
с България. Насочените към Македония европейски рефлектори по 
някое време ще почнат да гаснат и е вропейската общественост 
не ще има и по-нататък търпение и разбиране за стария „иденти-
тетски“ българо-македонски фронт. Този проблем се премества от 
отворено море в плитки балкански води.

Натикани в кьошето на отчаянието, остава ни с женска каприз-
ност да се инатим, че ето – най-сетне и завинаги лягаме и се будим 
като македонци, подпирайки с гръб да не падне идеологическата 
кулиса за вътрешна употреба, върху която е окачена иконография-
та на македонизма от Мисирков до Конески и всички нас, по-къс-
ните техни продължители.

Не е нужно да се знае нещо специално за тази проблематика, 
нямаше нужда да бъдем и на доскорошните над десетилетни гръц-
ко-македонски преговори, за да можем безпогрешно да определим 
логиката на преговорите. На операционната маса беше хемороидът 
македонизъм. Колкото повече от македонизма задържим, смятаме, 
че е наш успех, колкото повече гърците го санкционират, толкова 
повече те ще го смятат за свой успех.

Гръцкият преговарящ екип в този спор професорски разсече 
македонизма, или както те го наричат – екстремизма на БЮРМ. 
Не ми трябва голямо въображение, когато дойде време за смяна на 
надписите по държавните институции, да си представя табелата на 
Института за македонски* език „Кръсте Мисирков“ или табелата 
с официалните езици на ЕС в Брюксел и на нея само над нашия 
македонски* език да има (звездичка). Македонизмът с изгубената 
добавка: македонски, македонска, македонско не ще може вече да 
самозагноява. Няма да може да се образуват безброй идентични 
форми като: македонски народ, Македонска филхармония, Маке-
донска академия на науките и изкуствата, Македонско дружество 
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на писателите, Македонска православна църква, Македонско ра-
дио и телевизия...

Нашето ново име Северна Македония е за всеобща употреба, 
всяка държавна институция ще се преименува, а от възможността 
и занапред да се определяме като македонци, а своя език – като 
македонски със славянско потекло, запазваме белег, звездичка от 
македонизма като символ и последица от дългия наш (не)успешно 
преживян шовинизъм. 

Натиквайки македонизма в кьошето, Гърция планирано ни ос-
тави този ъгъл, сантиметров простор за инатене за вътрешна упо-
треба, и в него очертаване на нашето малко, задушно шовинистич-
но кръгче в едно кьоше от Република Северна Македония. Разбира 
се, албанците са в другото кьоше от македонския триъгълник на 
безизходицата в Република Северна Македония. 

Съгласихме се да подпишем междудържавния договор за пре-
именуването на нашата държава на консултативния референдум 
през есента на 2018-а, този договор (не) мина, но както вървят не-
щата, ще мине в Събранието (Това се случи през януари 2019 г. – б. 
пр.), а с него нашият южен съсед затваря и описва големия гръцки 
кръг над македонисткия триъгълник.

 
III.

Продължаваме със заокръжаването и обкръжаването. В часо-
вете по геометрия учехме, че на равностранен триъгълник може и 
отвън с пергел да му се опише голям кръг и вътре с пергел да му се 
впише малък кръг. 

 По това се различава добрият от лошия писател, журналист, 
мислител... Лошият писател и най-добрата тема да вземе, в нея ви-
наги ще впише малко кръгче и в кьошетата ще останат да стърчат 
излишъци. Големият талант и на най-малката тема й описва голям 
кръг, захващайки нещо и извън дадеността, но винаги държейки да 
не бяга от крайните точки на кьошетата.

  Не само при нас, на нашата страна от зара, на сръбската об-
щественост и политика им предстои тежко приземяване и ситуира-
не в шарения балкански пъзел. Техният премного отворен пергел 
за описване на сръбския кръг от интереси и тежнения не допира 
опорните точки на кьошетата от техния правоъгълен триъгълник. 
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Сръбският отдавнашен специалитет, който сега им предвещава не-
виждани главоболия. 

Както в законите на физиката, закостенялата неоформеност, 
щом насила я натиквате в (европейска) оформеност, настава огро-
мно междуособно искрене от всички страни между калъпа и тяло-
то. Не трябва да се знае нищо специално от миналото, не е нужно 
човек да е от тези краища, нека поживее пришълец в Македония и 
от това, което гледа и слуша, сам ще заключи: ние нямаме големи, 
отворени междудържавни проблеми със Сърбия. Техният пергел 
от интереси обкръжава Македония, но не може да хване голям ис-
торически факт, за да притиска и диктува условия така, както го 
правят останалите наши съседи. Опитваше се и петдесетина годи-
ни това го правеше Сръбската православна църква с непризнаване-
то на Македонската православна църква. Сега, със съгласието на 
МПЦ нейна църква-майка да бъде Българската православна църква 
в искането от Вселенската Цариградска патриаршия за присъеди-
няването на нашата към Икумената на православните църкви, СПЦ 
като (само)наложен фактор за решаването на македонския църко-
вен проблем самите нови реалности я изключиха.

Безпристрастният пришълец би забелязал в нашето всеки-
дневие още един тукашен специалитет: сръбското медийно при-
съствие в Македония е далеч по-голямо от общото присъствие на 
всички останали наши съседи. И заедно с тукашните медии, които 
тук ги контролират, ясно се очертава мощната пропагандаторска 
мрежа на противенето за нашето интегриране в НАТО и ЕС.

По образеца на нашия бивш премиер Груевски е замисълът 
на сегашния сръбски президент Вучич там да вдигне петдесети-
на паметника на известни сръбски личности от Белград и Сърбия, 
между които на Стоян Новакович и Слободан Милошевич, посе-
тителите тогава ще могат, от паметник до паметник, логически да 
подредят техния дълъг път до триумфа на нищожността. До ка-
тастрофата. Бронзово материализирано и нагледно, от Новакович, 
автора на националната концепция „Начертание“, от средата на 19. 
век, за сеене навсякъде вятър, до Милошевич, жътваря на бурята 
след повече от век и половина.
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IV.

Въображаеми или реални, македонистки размътени или по-яс-
ни, главните наши „идентитетски“ проблеми са с България. Навли-
заме в емоционално топлото ядро на този текст.

Българската историческа приказка, или средновековието на 
географската област Македония, е много ясна за специалистите 
по тази проблематика извън Македония и вече казахме – така се 
изучава по света. По-сурово казано, българските исторически ар-
гументи в Македония доминират, а околните три държави на много 
малко нещо могат да се опрат, за да бранят техния исторически ха-
рактер в тази географска област. Иронията на историята е, че сега 
тъкмо другите три околни държави – Гърция, Сърбия и Албания, 
имат несравнимо по-голямо влияние в македонското всекидневие 
от държавата България. Къде е тогава тяхната, „българската“ греш-
ка?

Българската страна обяснява обществено-политическите не-
благоприятности за обезбългаряването на мнозинственото славян-
ско население оттатък Осогово и за много неща има право. Побе-
дителският блок на поделена Европа и в Първата, и във Втората 
световна война беше със Сърбия и Гърция, но от падането на Бер-
линската стена същите тези обстоятелства сега трийсетина години 
работят за България.

Дали сегашната Република България, вече десетина години 
член на НАТО и ЕС, е доволна от това, което е направила за и в 
Македония, е техен проблем. На нас, отсам Деве баир, ни се чини, 
че не са твърде доволни от днешната наша приятелска сърдечност 
към тях, както и ние, македонските граждани, не сме доволни от 
българския остарял и досаден патернализъм, с някое хубаво из-
ключение като направеното от България за Македония и за целите 
Западни Балкани при тяхното неотдавнашно ротационно шестме-
сечно председателство на ЕС.

За първи път България за първите 6 месеца от балканската по-
вратна 2018-а успя и показа, че и за кратко, все пак може да отвори 
пергела за описването на своя голям кръг около българския триъ-
гълник от интереси, което не пречи и на другите големи балкански 
национални кръгове да минават по точки и полета от общи между-
съседски или общобалкански интереси.
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 Актуалният македонски премиер Зоран Заев сложи картите на 
масата и вековните игри на намигане в нашите македонски, пък и 
балкански ширини, вече не вървят както по-рано. Защото не вървят 
в Европа. През лятото на 2017-а Заев подписа и македонско-бъл-
гарския договор за добросъседство.

Сполуката следва храбрите, от силите, които сто и петдесетина 
години зариваха Македония в жив пясък, той за една година изрови 
държавата и я постави на европейски релси. Това, което поколения 
и поколения желаеха от двете страни на македонско-българската 
граница: след подписания договор за добросъседство с България 
междудържавните проблеми драстично се разтовариха. 

Договорът за добросъседство донесе нов критерий в македон-
ско-българските отношения: способността или неспособността 
сами да видим какво си причиняваме едни на други, вместо своята 
правоверност или безобразия да приписваме на трети сили. 

След договора българската страна е на ход. Знаят ли да са бла-
годарни на този договор? Той ще им е вътрешен лакмус-тест за 
тяхното доевропеизиране или самошовинизиране. И тук няма да 
има външна помощ.

Времето пред нас ще покаже дали знаят как ще я карат по-на-
татък със съседската (идна Северна) Македония. Несъмнено след 
някоя година ще бъдат направени транспортните, нефтените или 
газовите коридори, ще се напишат и поправят учебниците, заедно 
ще се отбелязват празниците, тук ще дозамлъкнат и сега смълча-
ните македонисти и пак българското обществено мнение не ще ос-
тане доволно, не искайки да видят, че от техните ходове е зависело 
дали да не бъдем европейски братя, вместо балкански „братя“.

 Къде е тяхната сметка, че не се показва явно, когато всички 
знаят, че българската страна не фалшифицира и извърта прашните 
исторически документи? От други е казано и досега с изявлени-
ята на някои членове на българската комисия, която ще работи с 
македонската за „изглаждане“ на историческия материал в маке-
донските учебници, или коментарите от българската страна след 
общото илинденско честване на Заев и Борисов в Благоевград, че 
българската държава може да спре македонските преговори с ЕС, 
невъзможно е да се почудим на недодяланото разсъждаване за Ма-
кедония от страна на българските политици и интелектуалци.

 Или още по-директно. Да обясним недалновидността и без-
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образията на българската политика при издаването на българските 
паспорти. Първия път, когато нещо по-конкретно можеше да пред-
стави българската политика, тя се показва каква е. От осезаемата 
българска полза, невиждана придобивка за българския гражданин 
и сън за 7 милиарда население по света. Нормално, хиляди от Ма-
кедония кандидатстваха за български паспорти. Врабчетата вече 
говорят, че тези, които получават български паспорти в Македо-
ния, са мрачните македонистки антиевропейци и антибългарски 
мразители. Пак вечното българско кръгче на вписана идиотшина. 
А българските паспорти са постоянен аргумент в тукашните раз-
правии.

След всичко това, което премиерът Заев направи за македон-
ско-българското помирение, не вярвам, че точно някои от семей-
ство Заеви е поискал и е получил български паспорт. Да са живи 
сега Гоце Делчев, Карев, Татарчев, Александров, Пърличев, Мила-
динови... Сигурно нямаше да получат български паспорти.

Или най-директно. Описаният кръг на българския триъгъл-
ник, можеха, между другото, можеха и българските паспорти да 
го направят. Веднага след получената възможност да може безпре-
пятствено с български паспорти из Европа да се пътува, работи и 
учи, открито, явно, с всички сили, ама с всички сили, българските 
депутати в Европарламента трябваше да поискат на всички маке-
донски граждани, които имат македонски паспорт, „без оглед на 
вяра и народност“, да позволят на България да им издаде и бъл-
гарски паспорти. Ако това не станеше, а защо пък не, да получат 
само тези от 18 до 40 години. Тези, които трябва да учат или да ра-
ботят. Най-активните, които търсят или които имат какво да дадат 
на живота. Аргументите са безброй, нито сме много, нито някого 
ще застрашим, нито младите тук са виновни, че са така затворени. 
Ако ние сме техни братя, щом отделени отдавна, в своя държава и с 
други националности живеем сега, ако на нас, македонците, те сега 
са ни братя, и на българите са братя.

Някои такива недообмислени, широки ходове на очертаване на 
описания голям кръг от топла енергия, който можеше българската 
политика да направи за Македония, щеше да е топло поздравен от 
всички македонски граждани. И не само в Македония. И Белград, 
и Атина, и Тирана, и Брюксел открито щяха да кажат: Браво и бла-
годарим. Всеки и навсякъде ще рече: Чакай, пък тия „клети“ бъл-
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гари никому не мислят лошо, тая приказка на тях някой умишлено 
им я приписва.

Вечно актуалната Соломонова мъдрост за детето с майките 
българската общественост не ще да я приложи. За да може след 
това самата Европа да бъде по соломоновски мъдра.

След някои такива и подобни ходове България с пълно осно-
вание щеше да има не само изнудваческо, но и морално право да 
рече: Хайде сега, учете историята, каквато е. С учебници, в които 
нямате право системно да тровите младите хора, за да могат те 
някого, а най-вече своите предци, да мразят. Това щеше да бъде 
заключителният голям български кръг на европеизирането. Тяхно, 
наше и балканско.

Фактите са едната линия, мъртвата, миналата работа, ланският 
сняг, а животът е другата линия, убягващата и ненаписаната. Която 
живеем и която прави нови документи. Без преддействия и само с 
неинтелигентно подчертаване на историческите факти българска-
та страна сякаш целенасочено работи за подържане на съзнателна-
та македонистка омраза към тях.

Да не забравим още един факт, без такива човешки предвари-
телни действия от нейна страна България ще бъде най-големият 
неприятел на македонистките депутати от Република Северна Ма-
кедония, които ще влязат в Европарламента. Нека се вардят от та-
кивата с български паспорти в Брюксел. Да има Международен съд 
за интелектуални злосторства в Хага, македонистките езиковеди и 
историци за много неща биха се извинявали. Но, очевидно и бъл-
гарските интелектуалци по отношение на македонския проблем, 
като да са прегазени от времето. 

Сега нашите, скопските македонистки представители в меж-
дудържавната македонско-българска комисия, нека се съгласят ту-
кашните наши учебници да бъдат тъкмо по кефа на българските 
историци, България пак в Македония не ще бъде твърде долюбва-
на. С изнудване не се печели приятел, само се губи.

Всички ние имаме близки роднини, пък с някои и не приказва-
ме. „Брат“ насила не е брат. Или може би аз не знам какво означава 
брат? Брат не се шантажира: това подпиши, онова подпиши, това 
признай, онова признай... Това трябва да разберат оттатък Деве 
баир.

За жалост, както би рекъл скопският академик Блаже Ристов-
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ски. На споменатия академик вероятно вече са му издали българ-
ски паспорт. Но, така е, България сякаш вечно е осъдена в нея и 
по-нататък да се развива един тих процес на самошовинизиране 
със задна дата, тяхна вътрешна каракачановизация, толкова добре 
дошла за скопските разпалени антиевропейски македонисти, тол-
кова непотребна на България за нейното повторно бламиране. Ко-
гато сега цял свят „работи“ за България, тя самата работи против 
себе си.

V.

На края, по правило, винаги идва необходимост от думата за 
приключване. Изход? Излязохме от емоционалния дял и навлизаме 
в най-дълбочинната фаза от текста.

След страничното разглеждане на македонския зар, хайде на 
края няколко реда за вътрешната природа на македонския зар. Най-
тежкият дял. Нашият съживот с македонските албанци, но и с ос-
таналите тукашни граждани.

Щом всички се обявяваме, че искаме държавата да се европе-
изира, да забодем нашия пергел в нашата „сляпа точка“ (Чеслав 
Милош) за описване на нашия (северно)македонски кръг.

За албанския описан кръг не хабяхме думи. Обаче радиусът 
на техния кръг всички всекидневно следят как се разширява и той 
никога не е по-голям от крайните точки на албанския триъгълник. 
И това е главната причина за страх от албанците в съседните им 
държави.

На албанците сега най-малко им са нужни сблъсъци и с тях 
може както с нито един друг народ от Балканите да се разговаря 
открито. За тази позиция кърваво се пребориха и на останалите 
държави, включвайки се тук и самите ние, ни остава само култур-
но и открито да разговаряме и заедно да постигнем нещо в идното.

Но ние, македонската част от Република Македония, преди да 
започнем здраво катарзично да разговаряме с албанската страна, 
самите пред себе си да се запитаме: искаме ли с албанците открито 
за миналото, сегашното и бъдното да говорим и да жертваме досе-
га опозорените не повече от двеста македонисти, или да пожертва-
ме губенето на държавата?

Ни международни учени, ни гръцки учени, нито български 
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учени, никой друг, само вътрешните македонско-албански отноше-
ния ще санкционират нашите македонисти. На нас само ни е време 
да им благодарим за най-големия дял от техните „научни“ трудо-
ве. Това е интелектуалното македонско референдумно допитване , 
върху което трябва да заградим „за“.

Македонските албанци във всяко отношение са по-здрави от 
нас. Ние, македонците, исторически искахме да направим сепара-
тизъм чрез македонизма от българското етническо цяло. Направи-
хме и сега шекер не ни трябва.

Да речем писателят академик Митко Маджунков, когато и да 
се появи публично, рони сълзи на немощ по който стигне. По бъл-
гарите зад желязната завеса от времето на неговата младост, които 
не знаели какво са дъвки и джинси, по албанците, които не щели 
да приемат в Македония общ език да ни бъде македонският, по 
безотговорния премиер, дето все нещо подписва, по старата курва 
Европа и Америка...

Откъде да започнеш с академика с книжовно дело и размисли 
на селски свекър? Какво да правим, че албанците не щат да приказ-
ват с нас на македонски? Не щат и това е.

Защо на Белич и Ростовски не им е хрумнало и между алба-
нците да изнамерят и протежират албански сепаратизъм? Може 
би им е хрумнало, но не е успяло. Какво да правим, че техните 
Наум Вегилхаджи, Фаик Коница или Сами Фрашери не са станали 
албанските Пулески, Чупоски и Мисирков, а техният Наим Фра-
шери, вместо да пише епоси за Скендербег, не им е написал „За 
албанцките работи“? Защо Тито и неговите поддръжници не са 
изнамерили някой албански Блаже Конески, който да извърши на-
силствена глототомия на албанския език, и от техните наречия не е 
създал някакъв нов, специален албаноиден език?

Искахме, направихме отделен език, не жалехме и не жалим 
сили да го утвърдим по света и ни дойде благодатта. Сега езикът 
ни е отделен в семейството на славянските езици и регистриран и 
в папките на ООН. С този факт се примири и пред него отстъпи и 
официалната гръцка политика. Проектът на Белич, Цвиич, Мисир-
ков и Конески се сбъдна и македонският език е „койнето“, на което 
в Северна Македония говорят македонците.

Сега академик Маджунков плаче, че ще го четат само десетина 
души, (ако и те) го четат, а на всички конференции ще седи със слу-
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шалки, за да разбере колегата албанец академик, с когото канцела-
риите им са врата до врата. Албанството работи за сплотяване на 
албанците, а шовинистическият македонизъм работи на принципа 
на отнемане, отделяне, сепариране и изнамиране на неприятели 
навсякъде и всякога, на всяка цена.

Не можеш да разпалваш шовинизма с шовинизъм. Албанство-
то има други болки. От научно-методологическа неразбория сега 
албанците сеят паметници на техни колаборационисти на най-чер-
ната утопия на човечеството като борци на тяхната национална 
утопия. Или кого не смайват данните, че не им помогнахме и от-
вратихме млади албанци, които отидоха като доброволци за т. нар. 
Ислямска държава, или македонците мюсюлмани, турците, ромите 
и бошнаците от Северна Македония, които стават по-големи турци 
от Ердоган...

Дали вятърът на такива невесели изяви някога ще се жъне, не 
знаем, но нас винаги ни остава заедно нещо друго да им предло-
жим на гражданите. Двете най-големи етнически общности в дър-
жавата трябва да водят честна игра, състезание по ясни правила и 
с открити карти за нашето европеизиране. Което не означава, че 
останалите по-малки етнически общности са вън от играта.

Малко шеговито, неотдавна албанският премиер отбеляза, че 
много бавно текат процесите на пристъпване, на влизане на страни-
те от Западните Балкани в скучната Европа. Съгласни сме, но мое-
то скромно усещане на провинциален писател (може би погрешно) 
ми говори, че тъкмо ние оттук ще им внесем на европейците и ще 
подновим поизстиналата възбуда и позабравеното възхищение.

 Има ли по-голямо европейско задоволство от гледането как 
гражданите на Северна Македония упражняват и провеждат евро-
пейство?! Невиждана бяла утопия! Европа ще я заболят ръцете от 
ръкопляскане. Балканските грозни патета пред техните очи сякаш 
се превръщат в лебеди. А ние това го можем, както би казала Ан-
гела Меркел.

Дали македонските албанци ще искат и ще приемат това със-
тезание, щом отхвърлят македонисткия проект? И на двете страни 
не им остава друго. Този, който откаже, той показва колко е евро-
пеец. В Република Северна Македония сме осъдени да не бъдем 
шовинисти. Проблемът е как да обмислим идеален модел на функ-
циониране на държавата. 
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Досега двете най-големи етнически общности в Македония 
вчертават в равностранния триъгълник две вътрешни кръгчета 
на своята правоверност. Заоблена подмолна мълчаливост, която 
отглежда в своето кръгче колективни митове като принципи. Или 
един и същ вписан кръг в един и същ триъгълник от два пергела.

Като непримирими противници, мълчаливи и търпеливи всеки 
поотделно, които чакат сгоден момент да вгорчат живота на дру-
гия, изведнъж от нас се иска отвътре общ кръг около Македония. 
Нищо по-хубаво. Но за такова начинание ще трябва поне неколко-
кратно да се самонадминем. Пък да обуем вълшебните чизми от 
Петер Шлемил и с крачките от по 7 мили да изпреварим и околните 
държави, защото по този път след някое десетилетие и те ще тряб-
ва да тръгнат. Обединена Европа е описаният, големият кръг около 
Европа. Кои са новите принципи на нашата нова Конституция?

Един към друг с гърбовете, всички в Македония работим да 
се забелязваме само чрез различията. На моменти хвърляме стра-
ничен поглед в чинията пред комшията и зърната фасул в неговата 
чиния са по-големи!

В момента, докато божем нещо мъдрувам, а вие търпеливо 
божем четете текста, на много места около нас, в разни универ-
ситетски аули, в разни бизнес офиси или хотелски зали и у нас, 
и в света, се провеждат хиляди научни и специализирани прояви, 
конференции или конгреси, където работният език е английският.

Тъкмо това е – в шарената малка Северна Македония англий-
ският трябва да е работен език. Опорната точка за пергела, откъ-
дето ще се опише нашият голям македонски кръг. Или – най-пре-
цизно – това трябва да стои в Конституцията, която ще се променя 
(Тези промени бяха приети през януари 2019-а – б. пр.). В нейния 
„преамбюл“. В Република Северна Македония официални езици 
са македонският и албанският, а работен език е английският. И по-
следователно, когато ще се внася новото име на държавата, с това 
темпо да се вгради във всички държавни институции и употребата 
на английския език. 

Всички документи, всички свидетелства, всички водения на 
държавни книги – всичко на английски. Депутатите в Събранието 
да говорят на английски. Министрите в правителството – също, по-
лицията и тя. Най-бавно, но не за повече от 4-5 години, и съдебната 
система да премине на английски език.
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На всички срещи, и пожелателно е, в зависимост от национал-
ността, носителят на функцията нека да се обърне с поздрав на 
своя майчин език, но след това, работно, само на английски.

В държавното Македонско радио и телевизия (или както ще е 
новото име) първият канал на английски, вторият – като първия, 
третият, както е вторият. Един проправителствен вестник на ан-
глийски или достатъчно ще е само проправителственият сайт на 
Македонската информационна агенция (или както ще е новото й 
название) също да е на английски. Останалите частни телевизии и 
останалите медии пазарно ще си я карат, ако им се плаща, както и 
досега... Всички реформи в движение и няма чакане. От предучи-
лищна възраст, от детските градини, още от следващата есен да се 
почне на английски език. Малко смешно е, но само така и деца, и 
учителки заедно от книжките за оцветяване ще учат английски. И 
ще им пишем шестици на ръчичките.

Още от следващата есен всички ученици до четвърти клас, 
„без оглед на вяра и народност“, ще посещават курсове по англий-
ски език. (Онези учители, които знаят английски, веднага се прех-
върлят в тези класове). Във всички училища, село-град, от край 
до край на Северна Македония. Обучението и учебниците – по 
оксфордска система. Пък след това, от догодина, до пети клас на-
всякъде ще се провежда обучение на английски език, следващата – 
шести, седми... Година след година – същият принцип и в средните 
училища. Разбира се, и във факултетите.

След няколко години същият държавен, но по-разширен про-
ект, цялото образование на два езика – и на английски, и на гер-
мански.

Тези законово регулирани, субсидирани проекти да се вър-
тят постоянно по телевизиите. Емисии – курсове по английски и 
немски език, денонощно „да хвърчат“. За възрастните, след учи-
лищата, в местните общности, в джамийски и църковни храмове, 
във всяко възможно обществено помещение, навсякъде – вечерно 
обучение, безплатно изучаване на английски и немски, подобно 
на следвоенните проекти за масово ограмотяване на възрастните, 
както сме слушали от родителите си. Тази постоянна кампания да 
стане игра, забава, развлечение, стил на живот, бяла утопия, която 
умствено ще ни издърпа и ще ни извлече и излекува от тези идео-
логически чернотии.
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VI.

Македонските и албанските душегрижници за езика и истори-
ята още докато четат това, с право ще се запитат: как ще се препо-
дават предметите по национална проблематика? Два световни ези-
ка и един местен, нали такава е препоръката и ангажиментът на ЕС 
за образованието на своите млади граждани. Ето – изложихме го.

Нашите ученици ще бъдат заедно и на часовете по майчин 
език. Заедно ще учат по 2 часа и македонски, и албански език. Там, 
където има и друга по-голяма общност, допълнително по още един 
час език на тази общност.

Албанските ученици, тъй като албанският им е майчин език, 
по този предмет ще получават отлични оценки, а останалите от 
другите етнически групи – двойки и тройки. И обратно – те по 
македонски ще получават средно по-ниски оценки, а македонците 
по-високи.

Най-важното – младите спонтанно ще проговорят и ще пона-
учат комшийския местен език. След като безупречно ще овладеят 
езика на света – английския, пък и немски, и чрез тези езици и 
придобитите знания ще станат граждани на света, чак тогава от-
после ще отхвърлят шовинистичния плащ, наметнат върху техния 
майчин език. От придобитата широта на образованието по светов-
ни стандарти сами ще могат най-точно да определят значението, 
красотата и мястото на техния и на комшийския език, които само 
повече ще им станат любими, ще ги култивират, а те вече няма да 
им служат като оръдия за неприятелства едни против други.

Ние, по-старите генерации, които в хода на образованието не 
сме имали нито един час по английски или немски, с нашия тар-
зановски инглиш, понеже не можем да пишем на английски или 
немски, за нас и за ония, които искат на своя майчин език да пишат, 
за тях и по-нататък и винаги ще съществуват годишните конкурси 
на културното министерство за подпомагане на литературата на 
езиците на националните общности. 

Проектът „Република Северна Македония“ без преводачи и 
без слушалки би трябвало да завърши за не повече от 5 години.
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 VII.

Обучението по история? Много лесно. И то на английски. Съ-
щото съдържание учениците заедно ще слушат и ще учат на ан-
глийски. Нашите тукашни историци, ако не могат да постигнат 
съгласие и да напишат заедно учебниците по история, министер-
ството ще поръча на чужди специалисти да ги напишат.

И щом се правя на умен, позволете докрай „да я подсоля“. С 
намерението най-малко да релативизирам, не мога да прескоча 
преднамерената илюзорност на македонските и албанските про-
славители на отделните национализми в досегашните наши учеб-
ници по история.

За каква научна цел нашите историци използват „метода“ на 
строго отхвърлената диалектика? На балканските историци оче-
видно им е по-мил методът на статиката от граденето. Използват 
го, вдигат крепостни кули и с тях като национални паравани се 
браним едни от други по средновековен начин, по едно време ни 
става тясно в тях и задушно и хайде наново – изместваме нашите 
кули към противника.

Пак да припомним резултата от този използван статичен метод 
между македонските и българските историци. Сега между едната 
и другата страна е зейнала парадоксална бездна. И покрай всички 
исторически документи с български исторически белег за българ-
ската страна е непонятно как сега изведнъж се появиха македонци-
те, а за нас в Северна Македония е неприемливо как така всички 
наши предци са били „национални предатели“ или „национално 
неосъзнати“.

Това е отмъщението заради пренебрегването на диалектиката. 
Професионалният дух на проф. Денко Малески, първият външен 
министър на независима Македония, в много коментари много 
умно заключава: ние да признаем на българите миналото, те в съ-
щия момент да признаят сегашната македонска нация.

Тази пренебрегната диалектика е ясна и от отношенето на из-
тъкването само на разликите между албанските и македонските 
историци, заради което се забравят трудовете, които би трябвало 
да доминират в текстовете на тукашните наши исторически учеб-
ници.

Между другото, показателите от научните трудове, посветени 



223

на ислямизацията на Македония (ако не са точни), сегашните ис-
торици могат да ги проверят наново. Вече покойният проф. Мето-
ди Соколовски, турколог, (и не само той), поетапно и детайлно, в 
много трудове, според записаното в педантичните турски тефтери, 
с познание има проследени тези мъчни „диалектически“ процеси 
от миналото.

 В първия том от „Тетово и Тетовско в историята“, Тетово, 1982 
г., на стр. 117, после страници и страници таблици и цифри, заклю-
чава: „В града Тетово в 1528 г. около 33% са ислямизирани хрис-
тияни или всяко трето мюсюлманско семейство. В 1545 г. от 101 
семейства 38 са ислямизирани или 37%, а в 1568 г. от 330 мюсюл-
мански семейства в града 184 са ислямизирани или 56%, т.е. всяко 
второ мюсюлманско семейство в града е ислямизирано“.

Като читатели на исторически четива можем да поставяме въ-
проси за още много исторически феномени, като: за обществена-
та ориентация на знаменития Скендербег, човека с 3 вери, който 
от православен преминал към исляма, пък накрая станал католик. 
За името на майка му, славянката Воисава, от тетовския Пирок,за 
името на баща му, православния (славянин?) Йон. Техният син, 
Скендербег, бил цял живот антитурски настроен воин, когото и 
Пърличев, нашият възрожденски поет от 19. век, възпява в цял 
епос. Славянското население не се противопоставя на Скендербег, 
ами го поддържа, а сега, в съвременното албанство, той е обърнат 
против нас.

Или за мирния договор от Подгорица, 1920 г., подписан от то-
гавашните водачи на националните движения Тодор Александров 
и Хасан Прищина. Договор, сключен в мирно време, без ничий 
диктат.

Невинаги правно и законно, но въпрос на чест е и трябва да 
се променят и имената на запалянковските фракции „Комити“ и 
„Балисти“...

VIII.

Някак стигнахме до края. И накрая: няма квоти, няма процен-
ти, няма вечно и трудно преброяване, а цялостно интегриране на 
всички граждани в „едно цяло“. Гражданско. И европейско. Кое-
то не означава, че държавата в бюджетните институции не дър-
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жи сметка за националната застъпеност. Това на нас, клиентите на 
държавните услуги, няма да ни е много важно кой чиновник, про-
фесор, полицай, доктор, шофьор или съдия... с каква национална, 
полова или верска принадлежност е.

Европейските институции всецяло ще подпомогнат този та-
къв наш дългогодишен, всъщност постоянен и „вечен“ проект за 
истинското ни европеизиране. И няма да има разумна сила, която 
тази и приета наша нация не ще я признае за отделна.

Само една година, може и по-малко, тази нова ситуация ще ни 
създава само весели проблеми, а няма да възпроизвежда същински 
проблеми – колко големи са зърната фасул в чинията на другия. 
Така някак рационално утопично обмислената македонска реал-
ност, практикувана във всекидневието, от реалността ще получава 
енергия, за да полетим.

С нормален, дори наполовина намален брой депутати в Съ-
бранието, с опростеното, вече споменато водене на администра-
тивните дела, което само ще изисква малко администрация и по-
малък брой на министерства и организирани държавни органи, за 
няколко години ще се сдобием с ефикасна, продуктивна, прозрачна 
и евтина държава, която цялата прилича на стегната холдингова 
компания от средна големина в европейски размери.

 Към такъв или към подобен северномакедонски модел дър-
жавно организиране трябва да се стремим. Македонска бяла уто-
пия, за всички сън, за никого кошмар. Какъв ще ни бъде краят?!

Адаптация от вруточко-вардарско наречие 
на книжовен български: Недялко Бакалов
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ДОКОГА ЩЕ ПРЕДАВАМЕ 
СЕБЕ СИ И БЪЛГАРИЯ?

Българската национална телевизия отново сее лъжи

Д-р Елена Алекова

На 29 декември 2019 г. вечерта в централната емисия но-
вини „По света и у нас“ на Българската национална телевизия 
чухме зашеметяваща новина:

„Преди точно 30 години – на 29 декември 1989 г., са върнати 
рождените имена на 850 000 български мюсюлмани от различ-
ните етноси – турци, помаци, татари и роми. Имената им са 
сменени насилствено по време на Възродителния процес, започнал 
в началото на 70-те години на миналия век и приключил с т.нар. 
Голяма екскурзия в средата на 1989-а.

Масовата смяна на имената на българските турци започва в 
края на 1984 г. и продължава до февруари 1985 г.

       (Интервю...)
Така от 1985 година мюсюлманите в България официално по 

документи се водят с български имена. Помежду си обаче про-
дължават да се обръщат с родните си. През декември 1989-а се 
вдигат на протести.

       (Интервю...)
На 28 декември протестиращите окупират и сградата на 

Националната телевизия. 
Протестите в София и страната предизвикват свикването 

на извънреден пленум на Централния комитет на комунистиче-
ската партия, който взима решение за възстановяването на 
рождените имена“.

(вж.: Иво Никодимов. „30 години от връщането на имена-
та на българските турци“. – Сайт на БНТ, 29.12.2019, на адрес: 
http://news.bnt.bg/bg/a/30-godini-ot-vrshchaneto-na-imenata-na-
blgarskite-turtsi).

Наглед новина като новина. Освен ако не се вгледаш в нея. 
Тогава именно става зашеметяваща – толкова е сбъркана, лъжлива 
и подвеждаща. Рядко се случва дори от частните електронни медии 
да чуем толкова брадати лъжи в една новина или... само в шест 
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изречения – девет лъжи: 
Дълго чаках някой да обърне внимание на казаното по БНТ 

и да реагира. Уви, не дочаках. Историци, социолози, политолози 
и журналисти мълчат. Или спят... Кой да събуди българското об-
щество от летаргията, в която е изпаднало? Разбира се, и аз не се 
наемам. Но не мога да мълча, когато истината минава за лъжа, а 
лъжата – за истина... 

Да, българинът обръгна на всякакви лъжи през годините на 
преход и вероятно е вече уморен да надава ухо за поредните шмен-
ти-капели. А може би вече не може да отделя истината от лъжата 
или няма филтър, през който да я „прецежда“, знам ли. Фактът, 
че никой не реагира след прозвучалите от малкия екран лъжи, па-
губни за България, едва ли обаче се обяснява само с това. Не бих 
искала да съм лош пророк, но се замислям дали като народ не сме 
загубили вече инстинкта си за национално самосъхранение. Дали 
не сме се „атомизирали“ и всеки просто живее сам за себе си, а 
не е част от единната и цялостна общност, която се нарича народ? 
Щом и БНТ, осигурявана от джоба ни, започна да сее лъжи, които 
разделят българи от българи, и никой не реагира, значи нещо не е 
наред в имунната ни система. Значи сме превключили на режим 
„самоунищожение“. Защото да обособяваш от народа си друг на-
род какво е, ако не самоунищожение? Не ни ли стига Северна Ма-
кедония? Не дай боже, както е тръгнало, да осъмнем някой ден с 
три Българии на полуострова... Или с орязана България... Апетити 
за разпарчетосването ни отвън и отвътре – колкото щеш... А и в ге-
ополитически план всичко е възможно – всякакви „архитекти“ на 
днешния и бъдещия свят щъкат по земята с чувството, че могат да 
правят с хората и народите каквото си поискат, все едно ще векуват.

Затова е повече от необходимо лъжите относно българите мо-
хамедани, които непрестанно се ръсят в публичното пространство, 
в това число и от националната телевизия, да бъдат опровергавани 
час по-скоро. 

И така...

Първа лъжа: че потомците на българите мохамедани, упо-
рито наричани днес, включително и от екрана на БНТ, с обид-
ното прозвище „помаци“, са отделен етнос.
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Първо опровержение: 
„ПОМАЦИТЕ“ СА БЪЛГАРИ, 

А НЕ НЯКАКЪВ ДРУГ ЕТНОС!

Това е аксиома и няма нужда от доказателства. През 2019 г. се 
появи сборникът „Родопа е предел“, в който опровергавам лъжи, 
свързани със съдбата – минала и настояща – на българите, изпо-
вядващи ислям. Доколкото е по силите ми... И след всичко – разго-
вор за столичен вестник под заглавие (на редакцията!): „Доказах, 
че няма помашки етнос“. Да, вестникарски „печелившо“, хващащо 
око, но неточно по смисъл. Защото това, че „помашки етнос“ няма, 
че помаците са чисти българи, е ясно от само себе си. Дори не е 
толкова важно какво смятам аз или, да речем, телевизионерът Иво 
Никодимов по въпроса. Защото нито в Османската империя, нито 
по-късно – след Освобождението ни от османско робство, до 1989 
година включително, никой никога у нас не е поставял под съмне-
ние българския корен на „помаците“, т.е. на българите мохамедани. 
Много са свидетелствата и документите, ще посоча само някои:

Дж. Мюр Макензи и А.П. Ърби (из книгата им „Пътешест-
вия в славянските провинции на Европейска Турция“, 1867 г.):

„Славяните, станали мохамедани, живеят предимно в сел-
ските райони и продължават да говорят славянски език... Вед-
нъж имахме за охрана български мюсюлманин. Той позволи да ни 
кажат в негово присъствие, че все още е християнин в сърцето 
си. Стара расова омраза ги кара да се изправят срещу гърците в 
не един бунт; но те също толкова мразят турците и следовател-
но са съгласни със своите сънародници християни както в тех-
ните национални антипатии, така и в упоритото запазване на 
родния си език“.

Джеймс Бейкър (из книгата му „Турция“, 1877 г.):
„...Помаците запазват българския си език, носиите си и на-

ционалните занаяти. Те са изключително ревниви по отношение 
на турците и никога не страдат от навлизане на въоръжена сила 
в техните планини. Имат репутацията на смели войници и от-
лични ездачи, но не са принудени като албанците от безплодието 
на планините си да търсят препитание с военна служба“.
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(Цит. по: Мишел Лео. „България и нейният народ под осман-
ска власт през погледа на англосаксонските пътешественици 
(1586 – 1878)“. ТАНГРА ТанНакРа ИК. С., 2013.)

Мишел Лео (1918-1975 г.) е френски дипломат, културен 
аташе на Франция у нас, директор на Френския институт в 
София, преподавател в Софийския университет. Дж. Мюр Ма-
кензи и А. П. Ърби са английски пътешественици от втората 
половина на ХІХ в., Джеймс Бейкър е британски военен. 

Мидхат паша: 
„Трябва да се отбележи, че сред българите има повече от 

един милион мохамедани. В това число не са включени нито та-
тари, нито черкези. Тези мохамедани не са дошли от Азия, както 
обикновено се мисли. Това са потомци на същите тези българи, 
преобърнати в исляма през епохата на завоеванието и през след-
ващите години. Това са чеда на същата тази страна, на същата 
тази раса, произлезли са от същото това коляно. А между тях 
има една част, които говорят само български“.

(Вж.: сп. „Научен преглед за Франция и чужбина“, бр. 49, 
1878.)

Мидхат паша (1822-1884) е управител на Дунавския вила-
ет, а по-късно – велик везир на Османската империя.

Карнегиевата анкета: 
 „Помаците са българи по народност и език, които в даден 

период от турското завоевание са били насилствено принудени 
да приемат Исляма. Те не говорят турски език и са запазили някои 
от традиционните спомени на християнското си минало“;

„Помаците са български планински жители, покръстени от 
турците в Исляма преди няколко века. Те наброяват около 400 000 
души и населяват високите плата на Северна Македония. Мъж-
кото население от най-близките села говори турски и е напълно 
ислямизирано. Жените от своя страна продължават да говорят 
български и са останали верни на някои славянски обичаи. В по-да-
лечните центрове обаче, като например в Родопите или в Тиквеш, 
помаците са останали верни на моногамията и на своите народни 
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песни. Тук славянският тип е дори много по-чист, тъй като на-
селението не се е смесвало с хора отвън. Те не са се подчинили на 
Исляма, за да запазят общественото си положение, както е при 
славянската аристокрация на Балканите. Помаците представля-
ват селско население, макар че в продължение на два века мла-
дите хора служат в турската армия и все още са запазили своя 
воинствен и фанатичен дух. Следите от насилственото ислями-
зиране могат понякога да се намерят в имена на местности като 
например Мехрилот или Хибили в Източните Родопи, означаващи 
Делен или Сечен, т.е. местата, където те са били „делени“ от 
тези, които приемали Исляма, и местата, където са били съсече-
ни отказалите да се подчинят“. 

(Вж.: Карнегиевата анкета. Изд. „Абагар“, Велико Търново, 
1995.)

Карнегиевата анкета е популярното име на Доклада на между-
народната комисия за разследване причините и провеждането на 
Балканските войни, публикуван през юли 1914 г. във Вашингтон, 
доколкото начинанието е осъществено със средствата на Карне-
гиевата фондация за международен мир. Членовете на комисията 
са авторитетни учени прависти, историци; известни журналисти; 
видни депутати. Всички те съвсем не са били приятели или „адво-
кати“ на българите. Те подготвят и прилагат към доклада етниче-
ската карта на региона, която обективно отразява изконно българ-
ските територии.

Позив от Управителен съвет на Дружба „Родина“, 1937 г.:
„Езикът е мерило за народност, а не религията. Последната 

само определя пътя, по който човек трябва да върви, за да бъде 
по-близо до бога, а езикът определя към кой народ се числим... Ни-
кой от вас не говори в своя дом със скъпото си семейство на друг 
език, освен на български, т.е. на оня език, на който говорят в бъл-
гарското Народно събрание, по вестниците, по всички канцела-
рии, по улиците в селата и градовете на България“.

(Цит. по: „Дружба „Родина“. Спомени за бъдещето...“. ТАН-
ГРА ТанНакРа ИК. С., 2013.)
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Българомохамеданската културно-просветна и благотворител-
на дружба „Родина“ е основана през 1937 г. в Смолян от младежи из 
средите на българите мохамедани. Те са представители на първите 
следосвобожденски поколения в Родопите и са имали възможност 
да черпят истината за произхода си непосредствено от разказите 
на живелите по време на робството свои родители и близки. След 
9 септември 1944 г. Дружба „Родина“ е обявена за фашистка и е 
закрита през 1947 г. Някои от членовете й са съдени от Народния 
съд, но впоследствие са оправдани и реабилитирани.

Светослав Духовников:
„Българите мохамедани, изповядващи мюсюлманска религия, 

никога не са се считали за турци. А и турците никога не са ни 
признавали за такива. За тях ние, българите мохамедани, винаги 
сме били „по-други“ – хора от „по-долна ръка“. Те никога не са 
хранили доверие към нас. Обидно ни назовават ту „помаци“, ту 
„ахряни“, т.е. „изостанали“; 

„Техните (на турците – бел. Е.А.) представители винаги са 
били наясно, че нашият квас е по-различен от техния въпреки ре-
лигията. Техните просветени и умни хора са също наясно с исто-
рическата истина за произхода ни, защото срещу историческите 
свидетелства не може да се върви. А истината я има и в техните 
архиви, писана от техни историци, пътешественици и държавни-
ци. Да не споменавам пък за независимите чуждестранни източ-
ници, които не можем да обвиняваме, че са били пристрастни...“. 

(Цит. по: „Светослав Духовников: Антибългарски сили цепят 
нацията ни“. Интервю. – В. „Денят“, 19.05.1991.)

Светослав Духовников (1914-2000) е първият главен мю-
фтия на самостоятелното Смолянско мюфтийство на бъл-
гарите мохамедани, съществувало от 1942 до 1986 г.; член на 
Дружба „Родина“.

Преди Освобождението от османско робство самото по-
нятие „помаци“ е локално название за българите, изповядващи 
ислям, в Ловешко. Дори в един опус на проф. Хюсеин Мемишоглу, 
известен турски „помаколог“, който определя българите мохаме-
дани като „помаци турци“, четем: „В османските регистри от 
периода след покоряването на Румелия не съществуват названия-
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та „българомохамедани“ или „помак“. До края на ХІХ век запад-
ните автори също не споменават никъде понятието „помак“. А. 
Боуе, който през 1839 година осъществил пътешествие из Балка-
ните с изследователска цел, първи споменава, че в някои градчета 
и села на Ловешки и Севлиевски райони живеят помаци, поради 
което тези места са били наричани помашки селища“.

(Цит. по: Хюсеин Мемишоглу. „Страници от историческото 
минало на помаците“. Анкара, 1991.)

Хюсеин Мемишоглу (р. 1937) е бивш преподавател по исто-
рия на БКП във ВМЕИ „В. И. Ленин“ в София, доцент. През 1988 
г. от Виена заминава за Турция, където става професор, препода-
вател по история на балканските народи в Анкарския университет. 
Едва ли някой би заподозрял, че Хюсеин Мемишоглу е великобъл-
гарски шовинист, а ето че и той не опровергава локализирането на 
названието „помаци“ в района на Ловеч и Севлиево, т.е., че то е 
било местно (подобно на много други местни названия за българи-
те мохамедани – „ахряни“, „мърваци“, „торбеши“ и т.н. в различни 
краища на България). Това ще рече, че по време на робството то не 
е название на всички ислямизирани българи, а още по-малко пък 
е било етноним, защото османците едва ли биха пропуснали да ги 
споменават в регистрите си именно като „помаци“, още повече ако, 
според както твърди Хюсеин Мемишоглу, те са били техни най-
добри съюзници и братя, „помагали“ им да завладеят Балканите. 

Френският дипломат Мишел Лео, цитиран по-горе, потвърж-
дава същото:

„Името помаци днес се прилага към всички българи мюсюлма-
ни, което изглежда по-рано е обозначавало само някои регионални 
групи. „На някои места те са познати под името помак...“, каз-
ват госпожиците Макензи и Ърби. От своя страна Ъркърт раз-
личава „две основни племена на българи мохамедани: тулеманите, 
които заемат планинските райони на Родопите над Йенидже, и 
помаците, които се простират на север в посока на Дунав и гра-
ниците със Сърбия“.

(Цит. по: Мишел Лео. „България и нейният народ под осман-
ска власт през погледа на англосаксонските пътешественици 
(1586 – 1878)“...)
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Мишел Лео издава книгата си у нас още през 1949 г., на френ-
ски език и под заглавие „България и нейният народ под владиче-
ството на Османската империя, такава, каквато са я видели ан-
глосаксонските пътешественици (1586 – 1878). Откриването на 
една народност“. Така че по негово време названието от локално е 
станало официално за всички българи мохамедани. Това вероятно 
се е случило, защото политикът, който пръв използва брутално 
проблема с българите мохамедани, за да спечели избори, е Васил 
Радославов. Той е роден в Ловеч и названието „помаци“ просто 
му е било „под ръка“, та покрай министър-председателстването 
му то се официализира и става название за „всички“.

Друга видна „помаколожка“ от наше време – проф. Евгения 
Иванова – внася яснота относно употребата му в османските 
регистри: „Названието „помаци“ се появява за първи път в ос-
манските регистри през 1873 г.“.

(Цит. по: Проф. Евгения Иванова. „Идентичност и иден-
тичности на помаците в България“. – Сп. „Либерален преглед“, 
6.03.2012 (на адрес: http://www.librev.com/index.php) 2013-03-30-
08-56-39/discussion/bulgaria/1516-2012-03-06-09-21-19).

В Гърция и Турция, разбира се, през годините постоянно са 
протичали процеси на асимилация на българите, изповядващи 
ислям. В Гърция неведнъж те са били „произвеждани“ в ранг на 
„турци“, друг път – на „славянофонни елини“, а през 90-те години 
ги обозначиха като „помашки етнос“. В Турция още след Освобож-
дението те са част от мюсюлманския миллет, в Република Турция 
по конституция стават турци, в краен случай ги наричат „помаци 
турци“, особено след 70-те години на миналия век.

У нас фантасмагориите относно „помашкия етнос“ се завъ-
веждаха на теория и практика през 90-те години на миналия век. 
За това способстваха най-вече невежи самозванци „помаковеди“ 
и кандидат-политици, но успоредно с тях се появиха и български 
учени – историци, етнолози и всякакви други. Не си заслужава да 
споменавам имената им. Дали причината да твърдят подобни без-
умства е склонност към предателство, нездравословни амбиции в 
областта на научното поприще, „финикийски знаци“ или някаква 
тяхна си шантава „вътрешна убеденост“, няма как да знаем. И не 
е наша работа. Хубавото е, че, в крайна сметка, всеки сам ще от-
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говаря за лъжите си. Не пред обществото или пред хората. А пред 
съвестта си и пред Бога.

Втора лъжа: че т.нар. възродителен процес започва „в на-
чалото на 70-те години на миналия век“.

Второ опровержение: 
„ВЪЗРОДИТЕЛНИЯТ ПРОЦЕС“ НЕ ЗАПОЧВА

В НАЧАЛОТО НА 70-ТЕ ГОДИНИ НА МИНАЛИЯ ВЕК!

Една от най-хитроумните хватки на съвременното отродител-
ство е смесването/обединяването на двата процеса – от 70-те годи-
ни на миналия век (когато се извършва смяна на имената на бълга-
рите мохамедани) и от 80-те години (когато се извършва смяна на 
имената на българските турци). Смесването/обединяването на два-
та процеса се прави по две формални, чисто външни причини: 1) 
Сменят се турско-арабски имена с български и в двата периода; 2) 
И в двата периода става дума за хора, изповядващи исляма. Разли-
ката обаче има! И тя е съществена, определяща, коренна! В първия 
случай става дума за българи, приобщаващи се към българския си 
корен, а във втория случай реч иде за етнически турци. И това из-
цяло променя нещата. Защото едно е да приобщаваш българи към 
техния си родов корен, а съвсем друго да приобщаваш един етнос 
към друг етнос принудително. Това е грешка! Грях! И предпола-
гам, всеки от участващите си е платил: и от едната страна (онези, 
които го решиха, извършиха и осъзнаха, че са превили пръчката), 
и от другата страна (онези, които го провокираха с лъжи, шантажи 
и продължиха с лъжите и след това).

Предвид гореизложеното нямаме никакви основания да смес-
ваме/обединяваме събитията от 70-те години със събитията от 
1984-1985 г. Никакви! И ако го сторим, правим голяма грешка, по 
същество – предателство спрямо България, според както е в пого-
ворката – покрай сухото изгоря и мокрото... тоест, покрай турците 
станаха турци (или друг етнос!) и българите мохамедани...

Един от първите, който още през 90-те години на миналия век 
реагира срещу смесването/обединяването на двата коренно раз-
лични процеса, бе Николай Хайтов. В интервю за в. „24 часа“ през 
1992 г. той и пояснява защо това се прави:„...Тъй нареченият „въз-
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родителен процес“, протекъл в края на 1984 – началото на 1985 г., 
който се изрази в насилствена кръщавка на етническите турци, е 
едно, а истинският възродителен процес, започнал преди сто го-
дини (началната дата е 1885 г.), е съвсем друго! Смесването сега 
на двата процеса се прави нарочно, за да се опорочи и опозори 
истинският възродителен процес, протекъл главно с помощта на 
просвещението и културата“.

(Цит. по: Николай Хайтов. „Троянските коне в България“. 
Книга първа. ИК „Христо Ботев“, С., 2002.)

Съобщеното по БНТ на 29 декември 2019 г., че т.нар. възроди-
телен процес е „започнал в началото на 70-те години на миналия 
век“ е неточно и по отношение на процесите от 70-те години, и по 
отношение на процесите от 80-те години на миналия век. Възрож-
денския процес сред българите мохамедани започва след Освобож-
дението, минава през 70-те години на миналия век, продължава и 
до днес. Освен приобщаването им към родовия корен той цели и 
тяхното пълнокръвно включване в обществено-политическия и 
духовния живот на отечеството България. 

Тъй нареченият възродителен процес сред българските тур-
ци (в тесен, в буквален смисъл) се провежда от края на 1984 до 
началото на 1985 г. Журналистката Димана Трънкова, в статията 
„Принудителни миграции и смяна на имената“, дори разкрива кога 
и от кого събитията от 80-те години са наречени „възродителен 
процес“: „На 18 януари 1985 г. Георги Атанасов, председател на 
Комисията за държавен и народен контрол (през 1986 г. той ста-
ва министър-председател), докладва на членовете на Политбюро, 
че в Кърджалийско, Хасковско, Бургаско и Пловдивско 310 000 са 
сменили имената си. Месец по-късно Атанасов все така ентусиа-
зирано съобщава, че кампанията по смяната на имената е успех, 
и я нарича „истинско народно движение, спонтанно и обхващащо 
всички региони с турско население“. Това е и официалната версия 
на събитията – изведнъж хиляди хора осъзнали, че са с българ-
ски произход, и пожелали да се върнат към българските си корени. 
Промяната е наречена „Възродителен процес“.

(Цит. по: сб. „Турците в България. История, традиции, кул-
тура“. Под редакцията на Антони Георгиев и Димана Трънкова. 
Изд. Vagabond Media, С., 2012.)
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По-нататък, в хронологията на лаконично предадените съби-
тия „Линия на времето“, под датата 18 януари 1985 г., се уточнява: 
В доклад на Г. Атанасов пред ЦК вероятно за първи път се употре-
бява терминът „Възродителен процес“.

(Цит. по: сб. „Турците в България. История, традиции, кул-
тура“..., 2012.)

Димана Трънкова също по никакъв начина не може да бъде 
уличена в „патриотарство“ – напротив!... В по-широк смисъл вре-
мевата рамка на т.нар. „възродителен процес“ може, разбира се, 
при желание да се разшири от края на 1984 г., когато преименуват 
българските турци, до 1991 г., когато те възстановяват рождените 
си имена.

Трета лъжа: че „от 1985 година мюсюлманите в България 
официално по документи се водят с български имена. Помежду 
си обаче продължават да се обръщат с родните си“. 

Трето опровержение: 
НЕ ВСИЧКИ МЮСЮЛМАНИ В БЪЛГАРИЯ 

СЕ ВОДЯТ ОФИЦИАЛНО, ПО ДОКУМЕНТИ, 
С БЪЛГАРСКИ ИМЕНА ОТ 1985 Г. НАТАТЪК

Тук телевизионерът Иво Никодимов противоречи дори на себе 
си – хем, според него, т.нар. възродителен процес започнал още 
през 70-те години на миналия век (тогава са сменени имената на 
българите мохамедани!), хем, пак според него, мюсюлманите за-
почнали да се водят официално, по документи, с български имена 
едва след 1985 г. Тогава с какви точно имена са се водели българите 
мохамедани официално, по документи, в периода от 1970 до 1985 
г., ако това не са били български имена? Вероятно са нямали имена, 
защото турско-арабските им имена са били „отменени“ (сменени)? 
Питам Иво Никодимов. За всички останали е ясно, че въпросите са 
риторични. (Определението „родните“ за имена, за каквито става 
дума във второто изречение, в случая е крайно неуместно, неточно, 
грешка. Може би е лапсус и Иво Никодимов има предвид „рожде-
ни“. Но кой знае...)
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Четвърта лъжа: че т.нар. възродителен процес е „приклю-
чил с т.н. „Голяма екскурзия” в средата на 1989-а“.

Четвърто опровержение: 
Т.НАР. ВЪЗРОДИТЕЛЕН ПРОЦЕС НЕ ПРИКЛЮЧВА 

С „ГОЛЯМАТА ЕКСКУРЗИЯ“ ОТ СРЕДАТА НА 1989 Г.!

Бе казано вече, че възрожденският процес сред българите мо-
хамедани започва след Освобождението ни и продължава до наши 
дни и че т.нар. възродителен процес – в тесния, буквалния смисъл 
(в който е наречен от Георги Атанасов така!) започва в края на 1984 
и завършва в началото на 1985 г. с промяната на имената на бъл-
гарските турци. Дори когато разширим значението на т.нар. въз-
родителен процес и обхванем цялостния процес след българските 
турци през 80-те години на миналия век, „Голямата екскурзия“ е 
просто етап от него, протекъл през втората половина на 1989 г. В 
по-широкия смисъл т.нар. възродителен процес приключва с не-
говата отмяна на 29 декември 1989 г. и с връщането на рождените 
имена на българските турци, което става много по-късно.

Пета лъжа: че мюсюлманите едва „през декември 1989-а се 
вдигат на протести“.

Пето опровержение: 
МЮСЮЛМАНИТЕ НЕ СЕ ВДИГАТ НА ПРОТЕСТИ

ПРЕЗ ДЕКЕМВРИ 1989-А, А МНОГО ПО-РАНО!

Според споменатата по-горе Димана Трънкова „още на 24-28 
декември 1984 г. в Кърджалийско избухват вълнения... Между 17 и 
19 януари 1985 г., докато Атанасов се хвали пред Политбюро, тур-
ците от село Ябланово, край Котел, обявяват независимост...“ (цит. 
по: „Турците в България. История, традиции, култура“..., 2012.) и 
т.н., т.н. Протестите траят до края на 1989-а – годината, след която 
са възстановени имената им.

Но дори само 1989 г. да вземем, протестите на българските 
турци не започват през декември, а още през май. Те се активи-
зират именно тогава във връзка с провеждането в края на май в 
Париж на Конференция по спазване на човешките права. „От 19 
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до 27 май 1989 г. в районите с компактно турско население в Севе-
роизточна България се организират масови митинги и демонстра-
ции...“ – четем в статията „Българските турци в социалистическа 
България“ на проф. Евгения Калинова (цит. по: „Българи и турци“. 
ТАНГРА ТанНакРа ИК, С., 2016).

Шеста лъжа: че рождените имена на българските мюсюлма-
ни са върнати „преди точно 30 години – на 29 декември 1989 г.“.

Шесто опровержение: 
РОЖДЕНИТЕ ИМЕНА НА МЮСЮЛМАНИТЕ 

НЕ СА ВЪРНАТИ НА 29 ДЕКЕМВРИ 1989 Г.!

Какво всъщност се е случило на тази дата и кога мюсюлма-
ните връщат имената си?

Димана Трънкова:
(в статията „Принудителни миграции и смяна на имената“):
„На 10 ноември 1989 г. група апаратчици със съветска под-

крепа свалят Живков от власт. Новите лидери на БКП и на Бъл-
гария правят всичко възможно да се разграничат от наследството 
на Живков и на 29 декември 1989 г. посочват него и най-близките 
му партийни функционери за единствените отговорни за „Възро-
дителния процес“ и „Голямата екскурзия“. Скоро на мюсюлманите 
е позволено да възстановят имената си и открито да практикуват 
религията и празниците си“.

(Цит. по: сб. „Турците в България. История, традиции, кул-
тура“..., 2012.)

Проф. Искра Баева, 
(в статията „Българските турци в годините на прехода“):
„На заседание на ЦК на БКП на 29 декември 1989 г. след до-

клад на члена на Политбюро на ЦК на БКП Александър Лилов е 
прието решението, което не само отменя, но и осъжда „възро-
дителния процес“... В същия ден партийното решение се превръ-
ща в указ на Държавния съвет и влиза в сила... На 5 март 1990 
г. приема закон за възстановяване на мюсюлманските имена на 
българските турци. До пролетта на 1991 г. възстановяват име-
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ната си около 600 хиляди български турци и мюсюлмани. Немалко 
обаче, макар под натиск, предпочитат да запазят българските 
си имена“.

(Цит. по: сб. „Българи и турци“..., 2016)

Както се вижда, казаното от Иво Никодимов по БНТ наистина 
се разминава с фактите, независимо дали те са интерпретирани от 
гледната точка на журналист, който смята „помаците“ за отделен 
етнос, като Димана Трънкова, или от гледната точка на български 
изследовател, като проф. Искра Баева, който задълбочено изучава 
и тълкува документите по т.нар. възродителен процес.

Седма лъжа: че българските мюсюлмани, чиито имена са 
върнати, наброяват 850 000 души.

Седмо опровержение: 
БРОЯТ НА МЮСЮЛМАНИТЕ, ЧИИТО РОЖДЕНИ 
ИМЕНА СА ВЪРНАТИ, НЕ Е 850 ХИЛЯДИ ДУШИ!

Виж по-горе думите на проф. Искра Баева, според която след 
Закона за възстановяване на мюсюлманските имена на български-
те турци през 1990 г. до пролетта на следващата година (т.е. за една 
година, а не за един ден!) се възползват от него 600 хиляди души.

Осма лъжа: че са върнати имената на „помаците“ (бълга-
рите мохамедани), т.е. на всички „помаци“ (българи мохаме-
дани). 

Осмо опровержение: 
НА 29 ДЕКЕМВРИ 1989 Г. ВСИЧКИ „ПОМАЦИ“ 
(БЪЛГАРИ МОХАМЕДАНИ) ВЪЗСТАНОВЯВАТ 

ИМЕНАТА СИ!

На всички е ясно (освен на Иво Никодимов!), че не всички 
„помаци“ (българи мохамедани) се възползват през 90-те години от 
свободата и правото да върнат рождените си имена. Повечето не го 
правят. Може само да се гадае какъв е броят на онези от тях, които 
не са ги възстановили, защото те предпочитат да мълчат и тази 
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отродителна вихрушка да ги отмине. За тях и за техните потомци 
болезненият въпрос най-после вече е решен из основи. Край! Край 
на униженията, на болката, на чувството на... без вина виновен! 
След поколение-две от всичко това в семействата им няма да има 
и помен...

Девета лъжа: че „са върнати рождените имена“ на „пома-
ците“ (българите мохамедани) – в случая акцентът е върху „ 
рождените“.

Девето опровержение: 
НА 29 ДЕКЕМВРИ 1989 Г. ГОЛЯМА ЧАСТ 

ОТ „ПОМАЦИТЕ“ (БЪЛГАРИТЕ МОХАМЕДАНИ)
ВЪЗСТАНОВЯВАТ НЕ РОЖДЕНИТЕ СИ ИМЕНА!

При онези „помаци“ (българи мохамедани), на които, както 
казва Иво Никодимов, все пак им „бяха върнати рождените имена“ 
(забележете – върнати от някого, а не възстановени по собствено 
желание!), възниква неочакван проблем: на голяма част от тях не 
точно „рождените имена“ са „върнати“, а в еуфорията, без да се 
усетят, са им „върнали“ някакви други имена, които нямат нищо 
общо с техните рождени имена и които по граматическия си стро-
еж са съобразени с турско-арабската именна система. 

Дори и да са разбрали вече, че са преметнати, кой да им по-
могне? Обществото ни като цяло почти не вдява или се прави, че 
не вдява, защото в случая подмяната е по същество престъпление 
спрямо България, а то си кротува, за да не си създава проблеми, че 
нали днес родолюбието не е особено на мода...

Помолих веднъж приятели от Велинградско да ми кажат име-
ната си, а те попитаха: „Кое от трите?“ – „Как три? Имам предвид 
двете ви имена – преди и след...“. А те се похвалиха, че имат три, 
че през 90-те години били им „възстановили“ не рождените им, а 
съвсем нови, техни уж имена, които никога не са носили, защото, 
подчертаха изрично, тъй било „наредено отгоре“. От дума на дума 
осъзнаха, че всъщност са ги потурчили, и в очите им се появиха 
сълзи. 

Тогава си спомних, че през 90-те години на миналия век в 
книга на Живко Сахатчиев за Якоруда бях чела за такава подмяна. 
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Авторът цитираше и документи. Ето например писмо на Общона-
родния комитет за защита на националните интереси (ОКЗНИ) до 
Областния управител на Софийска област от 10 март 1995 г.:

„Господин Областен управител,
Съгласно Закона за възстановяване на имената на българите 

мохамедани, на гражданите, родени след 1972 г., се решава за фа-
милно име да се пише името на дядото, а на гражданите, родени 
преди 1972 г., се възстановяват предишните фамилни имена. Но 
бившият секретар на ОбС (Общинския съвет – бел. Е. А.), един от 
лидерите на ДПС в Якоруда, Мохарем Осман е извършил предна-
мерено редица нарушения, като:

Сюлейман Еминов Шиндев, роден през 1946 г., е записан сега 
с фамилно име Али;

Хюсеин Мехмедов Шехов, роден през 1935 г., е записан сега с 
фамилното име Мустафа;

Сабри Исмаилов Цикалов, роден през 1961 г., е записан сега с 
фамилно име Чикал;

Мехмед Айдънов Гълев, роден през 1936 г., е записан сега с 
фамилно име Исмаил;

Вихрен Албенов Црънков, роден през 1956 г., е записан сега с 
име, презиме и фамилно име Рефат Бетола Бетола;

Салихе Айдънова Трамбуцова, родена през 1932 г., сега е запи-
сана с фамилно име Алваджи, след това записана Мехмед;

Налие Алишова Сирачка, родена през 1950 г., е записана сега с 
фамилно име Мехмед;

Джемал Юмеров Еланчев, роден през 1956 г., е записан сега с 
фамилно име Ислям;

Фатма Алипова Мръцова, родена през 1950 г., е записана сега 
с фамилно име Мустафа;

Емилия Райкова (Доспатлийска) Гюзелева, родена през 1958 г., 
сега е записана Емине Расим Мустафа. Същата е от с. Аврамово.

Целта на тези закононарушители е скъсване с българския 
корен. Ще Ви посочим и следния случай: в с. Конарско двама ак-
тивисти на ДПС изкарват от заведението бившия секретар на 
кметството Здравко Илиев Старков, удрят му два шамара и му 
разкъсват паспорта, защото още е с българско име.

 Г-н Областен управител, молим Ви да наредите да се извър-
ши проверка по посочените случаи и още други такива, както в 
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Якоруда, така и в другите селища на общината, и се потърси съ-
ответната отговорност“.

(Цит. по кн.: Живко Сахтчиев. „Второто потурчване на Яко-
руда 1990 – 1995 година“. Статии, писма, документи, разговори. 
Изд. „Зеница“, Пловдив, 1996.)

ОКЗНИ възниква още на 7 януари 1990 г. в София след неочак-
вания развой на събитията по т.нар. „възродителен процес“. В от-
говора на областния управител на Софийска област Ал. Балабанов 
до Живко Сахатчиев всичко това е потвърдено:

„Господин Сахатчиев,
Проверката на работна група от областната администра-

ция потвърди Вашите сигнали за грубо нарушение на Закона за 
имената на българските граждани от длъжностно лице в общи-
на Якоруда.

Материалите от проверката са изпратени до Районна проку-
ратура да бъде извършена предварителна проверка по чл. 191 от 
НПК (Наказателно-процесуалния кодекс – бел. Е. А.), с цел да се 
съберат достатъчно данни за образуване на наказателно произ-
водство за извършено престъпление.

До Районна прокуратура сме изпратили и Вашето писмо до 
Областния управител от 10 март 1995 г.“.

(Цит. по кн.: Живко Сахтчиев. „Второто потурчване на Яко-
руда 1990 – 1995 година“...)

Познайте сами какво се е случило по-нататък... Ще ви под-
скажа: на 25 май 1995 г. в Разложката районна прокуратура е въз-
будено наказателно преследване за груби нарушения на Закона за 
имената на българските граждани, но както пише Живко Сахатчи-
ев, нищо по-нататък не се случва, а нарушителят Мохарем Осман 
дори става кмет на Якоруда...

Този проблем не е разрешен и до днес – компетентните органи 
и политиците си затварят очите, за да не усложняват, предполагам, 
излишно живота си, журналистите нехаят, останалите не се инте-
ресуват – в краен случай, имат „мнение“, плод на емоции, но не и 
на компетентност. 

Поначало мислех, че този хитроумен ход към откровеното 
турцизиране на българите мохамедани през 90-те години е дело 
на Ахмед Доган. Оказа се, че не съм права. Един от онези, които 
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носят пряка отговорност за небивало предателство спрямо тях и 
спрямо България, е Михаил Иванов. Той като че не разбира какво 
всъщност е направил и в едно интервю от 2011 г. („Ахмед Доган 
няма принос за връщането на имената на турците и помаците“) 
така се тупа в гърдите – все едно е извършил геройство: 

„Това беше вечерта на 4 март 1990 г., когато една редак-
ционна група, включително представители на няколко неправи-
телствени организации, се бяхме събрали да работим в сградата 
на парламента върху последната редакция на Закона за имената, 
с който да бъде възстановено правото на свободен избор на име. 
На другия ден предстоеше законът да бъде разгледан и приет от 
Народното събрание“.

(Цит. по: „Михаил Иванов: Ахмед Доган няма принос за връ-
щането на имената на турците и помаците“. Интервю на Ди-
митрина Чернева. – „ГЛАСОВЕ“, 25.05.2011 (на адрес: http://
glasove.com/categories/kultura-i-obshtestvo/news/mihail-ivanov-
ahmed-dogan-nyama-prinos-za-vrushtaneto-na-imenata-na-turtsite-i-
pomatsite).

Така че тъкмо Михаил Иванов би следвало да разясни едно 
неразрешимо противоречие в Закона за имената на българските 
граждани, между точка (1) и точка (6) в § 2. (Изм. – ДВ, бр. 94 
от 1990 г.) от „Преходни и Заключителни разпоредби“. Ето двата 
текста:

„(1) Българските граждани, на които принудително са заме-
нени имената, могат по свое желание да възстановят предишни-
те си имена“; 

„(6) Възстановяването или промяната на бащините и фамил-
ните имена може да се извършва по желание на гражданите и без 
съответните наставки, посочени в чл. 6 на този закон“. 

(Цит. по: „Закон за имената на българските граждани“. – 
„Държавен вестник“, бр. 20, 9.ІІІ.)

Като как така, г-н Иванов, българи мохамедани „могат по свое 
желание да възстановят предишните си имена“, които са наставки 
-ов, -ев, -ова, -ева, и същевременно имената – по тяхно желание – 
да не са същите, а други, т.е. „без съответните наставки, посочени 
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в чл. 6 на този закон“? Тогава какво възстановяват тези българи 
– рождените си или някакви други имена? И не им ли се вменява 
по този начин неусетно, но безвъзвратно съвсем официално чуж-
да идентичност, която и без туй им е натрапвана през годините от 
враждебни на България сили, от която те са се опазили дори по 
време на робството? Защото наставките, посочени в чл. 6 на зако-
на като задължителни при бащиното име и фамилиите, са именно 
„-ов, -ев, -ова, -ева“, т.е. онзи елемент, характерен за българските 
презимена и фамилии, който досега доказваше българската родова 
и народностна принадлежност на „помаците“ (българите мохаме-
дани). Тъкмо тези наставки вече ги няма в имената на мнозина от 
тях, без никога преди това да са липсвали. 

Незначителна уж подробност, да. Но нали от имената, нехарак-
терни за българската именна система, е една крачка до фантазиите 
на турските пишман-професори за „помаците турци“ или „родоп-
ските турци”, както и до фантасмагориите на нашенските пишман-
учени и дилетанти-фантасти за „помашкия етнос“. Защото фактът, 
че някои от „помаците“ (българите мохамедани) са били принуде-
ни/подмамени „отгоре“ не да възстановят рождените си имена (с 
наставките на българската именна система, задължителни по чл. 6 
от закона!), а да вземат съвсем нови – чисто турско-арабски – име-
на, означава само едно: че са потурчени. А именно потурчването 
(или обособяването им в „помашки етнос“) е далекобойната цел на 
отродителите. 

За сведение на телевизионера от БНТ Иво Никодимов и ди-
ректора на БНТ Емил Кошлуков тяхното отродяване започна на 29 
декември 1989 година! 

И наистина, след като векове наред – и по време на робството, 
и във времената на смутове, въстания и войни за обединение след 
Освобождението (1878 г.) – турците не успяха да потурчат бълга-
рите мохамедани, това се случи с тях в началото на 90-те години 
на ХХ век, и то благодарение на самите българи – техните братя по 
кръв. Всички, които с дела и думи работиха и участваха усърдно 
през годините в този пагубен за България процес на отродяване на 
нейните чада, все някога ще понесат за това, което са насътворили. 
То дори не е предателство. ТО Е ИЗМЯНА НА КРЪВТА. 
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ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЕ

От всичко, казано дотук, е ясно едно: телевизионерът Иво Ни-
кодимов не е в час и не познава проблема, който коментира. Това 
си е негов проблем, разбира се. Но се превръща в общонационален 
проблем в мига, когато той се появява в БНТ и облъчва зрителите с 
въпиющата си некомпетентност. Тук му е мястото да подчертаем и 
вината на директора на БНТ Емил Кошлуков, който не за първи път 
допуска от екрана на БНТ да се ръсят клишета, непроверени неща, 
думи по инерция, които понякога са много близки до лъжата...

Остава надеждата, че, независимо от днешните вятърничави 
приказки на отделни национално безотговорни политици, научни 
работници и лаици по темата, все някога ще се появят сериозни 
изследователи, които ще се ангажират с разнищването на преда-
телствата и измените в новата и най-новата история на България... 

За тези, които искат да знаят истината за българите мохаме-
дани, би било повече от необходимо да се запознаят с изданията 
на Дружба „Родина“, реализирани от ТАНГРА ТанНакРа ИК, като 
например: „Заблуди и фалшификации за произхода на българите 
мохамедани“. Материали от научната конференция, Смолян – 29 
октомври 2009 г. (2010); „Българите мохамедани. Лъжи и спекула-
ции“. Статии, бележки, научни доклади, писма. Първа част (2016); 
„Българите мохамедани. Лъжи и спекулации“. Статии, бележки, 
научни доклади, кореспонденция на Дружба „Родина“. Втора част 
(2016). Очакват се още книги...

8-20 януари 2020 г.
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АЛЕКСАНДЪР ПАСКАЛЕВ – 
ТУРИСТ И ПЪТЕПИСЕЦ

Д-р Йордан Нанчев

Роден преди повече от 140 години в Хасково, Александър 
Паскалев е сред личностите с най-ярък принос в националната ду-
ховна култура. Основател на модерното българско книгоиздаване, 
негово дело са отделни книги и събрани съчинения на Иван Вазов, 
Христо Ботев, Пейо Яворов, Кирил Христов, Йордан Йовков, Елин 
Пелин, Пенчо Славейков, Димчо Дебелянов, Николай Лилиев и 
още плеяда от най-видните творци на нашата литературна класика. 

С особено популярната си в началото на отминалия век пре-
водна книжна поредица „Всемирна библиотека”, той за първи път 
системно и целенасочено запознава българския читател с образци-
те на античната, руската и западноевропейската класическа лите-
ратура. Паскалев издава „Развигор” – първия литературен вестник 
в Европа, първата наша антология на детската литература „На ра-
нина”, най-четеното детско списание „Светулка”, започва издава-
нето на най-дълго просъществувалото литературно списание у нас 
– „Златорог” и още няколко забележителни периодични издания.

Наред с всичко това книгоиздателят е бил близък приятел на 
Яворов през последните години от живота му и е финансирал ле-
чението му. Дарител е на Софийския университет и на Учителския 
съюз, основател на кооперативното движение в Хасково преди 
това, библиотекар и лектор в работническото читалище „Просве-
та”, и не на последно място, един от основателите на туристиче-
ското дружество в родния си град, за което специално се разказва 
в следващите редове.

В едно от поредните събрания на местното учителство „ос-
нова се и дружество „Родопски турист”– пише тогавашният млад 
хасковски учител в дневника си – При избора на настоятелство по-
лучих 4-5 гласа по-малко от Иван Боев за подпредседател”. 

За жалост точната дата на основаването на дружеството Паска-
лев не е записал, но очевидно става дума за пролетта на 1900 годи-

ПЪТЕПИСИ
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на –края на април, май или началото на юни. Това впрочем е едно 
от първите туристически дружества в страната, създадено само пет 
години след началото на организираното туристическо движение, 
поставено от родолюбеца Алеко Константинов и неговите прияте-
ли през 1895 година.

От цитираната автобиографична бележка научаваме и името 
на подпредседателя на „Родопски турист”– Иван Боев. Със сигур-
ност учители са всички или по-голяма част от учредителите. Име-
ната на някои от тях са посочени по-долу в дневника на Паскалев.

„На 22 юни – пише той – аз, Ангел Георгиев, Вл. П. Митев, Д. 
Г. Кълвачев и Кр. Петров ходихме през Теке кьой/сега Малево), 
Кютюкли/сега Корен) за Али баба теке/село Свети Илия сега не-
съществуващо-б.а. Й.Н.), гдето разгледахме харема на бея…, гроба 
на светеца Али и чифлика. Малко на север от сградата, под голе-
мия бряст до чешмата под Чала обядвахме богато с шиш-кебап и 
сирене… Покачихме се на Чала и си набрахме липов цвят и обра-
тно по същия път стигнахме до Хасково по 12 часа среднощ”…

Това изглежда е бил първият им организиран излет, а всъщ-
ност още като ученик и гимназист бъдещият прочут книгоиздател 
е сред най-активните туристи и природолюбители. След години, 
по време на сватбеното си пътешествие в Швейцария, той ще из-
качи и алпийския връх Юнгфрау. Скитането из природата винаги 
е било едно от любимите му развлечения докато живее в София и 
до края на живота му, когато се завръща отново в родните места.

Още „в пети клас– спомня си той – аз обичах ботаниката и то 
защото обичах екскурзиите и дреболиите като тези да си нареждам 
хербарий, да си имам твърде много дребни растения”…

Започнал в Хасково и поощрен в Пловдив от учителя си Хер-
ман Шкорпил, младият човек усърдно събира кристали, парчета 
от различни руди, вкаменелости, цветове и листа на различни рас-
тения, които вече като студент в София, ще дари на Ботаническия 
факултет на Университета.

Но да се върнем пак през лятото на 1900 година или по-точно 
на 20 юли рано сутринта, когато група от четиринадесет хасковски 
туристи, между които и Паскалев тръгват на поредния си поход 
отново през селата Теке кьой (Малево) и Кютюкли (Корен), ми-
нават покрай Али баба теке/Свети Илия) и продължават за Елер 
(сега Стамболово), Гереня (сега Долно Ботево), Пъндажик (сега 
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Лясковец), Киралар (сега Пътниково), Ак бунар (сега Бял Кладе-
нец), а после по поречието на Арда през Юглюк (село Дарец, вече 
несъществуващо), Абдул Кадир (сега Рабово), Алемдер (сега Дол-
но Черковище) и обратно за Хасково през Кавак махле (сега То-
полово), Инджекьой (сега Тънково), Малко Яджели (сега Малък 
извор) и Иробас (сега Криво поле). Походът им трае четири дни. 
Багажът е върху самарите на пет магарета и един кон, които кротко 
ги следват. 

Своите впечатления от видяното и преживяното по пътя Алек-
сандър Паскалев описва подробно в пътните си бележки, озаглаве-
ни „От Хасково до Арда”. В тях той вълнуващо пресъздава всичко 
онова, което го е впечатлило, облика на селата, през които минават, 
срещите по пътя, природните красоти и археологическите забеле-
жителности, местни легенди и предания. С особена болка и съпри-
частие споделя своите размисли за бедността и нищетата, в които 
живеят местните селяни, прави ни свидетели на социалните раз-
личия в съвременното му общество, решително съчувства и взема 
страната на ограбените и онеправданите. 

Езикът му е образен и колоритен, наситен с характерни тукаш-
ни думи и изрази, с поговорки и сравнения, които съм се старал 
да предам без особена съвременна редакция със съвсем малки из-
ключение, отнасящи се главно до членуването на съществителните 
имена и днешния правопис. Добавил съм в скоби сегашните бъл-
гарски имена на селищата, през които минават, и които в текста 
са с тогавашните си турски имена. Някои части от него за жалост 
останаха неразчетени и това е отбелязано с многоточие в скоби, 

Пътните бележки „От Хасково до Арда” обемат 42 (четириде-
сет и два) номерирани листа ръкописен текст, изписани от едната 
страна и една страница със саморъчно начертана груба скица на 
извървяния от туристите маршрут с графично означение на селата, 
на горите и лозята, през които са преминали, на пътя им, на реки, 
мостове, чешми, кладенци, планински върхове, погранична кула и 
на самата тогавашна граница с Турция. 

Според сина на Александър Паскалев, сега вече покойник, 
оригиналният ръкопис се бил пазел някъде из книжата му, но кога-
то говорихме за това в дома му, той не ми го показа, а и не се зае да 
го открие. Но върху едно напечатано на машина и подписано от са-
мия него извлечение от тези бележки, с което по-късно се сдобих, 
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той е отбелязал буквално, че те могат да се видят в „Централен 
държавен исторически архив – Културни дейци-фонд „Александър 
Паскалев”. Не знам дали е така. Но за мое щастие, при работата си 
с личния архивен фонд на книгоиздателя в НБКМ-БИА, неочаква-
но попаднах на ксероксно копие от въпросния пътепис, което дори 
не беше инвентирано. След това поръчах и получих копие от това 
копие и по него дешифрирах настоящия текст.

На отделна страница накрая самият Александър Паскалев е 
добавил следната своя „Забележка:Настоящите пътни бележки съ-
държат 40 страници. Могат да се съкратят и достигнат до 22 стр. 
– около 6524 думи– това, ако би да се напечатат негде”. 

И ето, дойде времето им те да бъдат отпечатани– цели 120 го-
дини по-късно. Надявам се, че и съвременният читател има как-
во да научи от тях! А заедно с това и да си припомни за светлата 
личност на Александър Паскалев, който редом с Асен Златаров, 
Недялка Симеонова и Аспарух Лешников е сред най-прочутите ни 
културни дейци и заслужили хасковци в миналото.

Хасково, 29 февруари 2020 година           Д-р Йордан НАНЧЕВ

О Т  Х А С К О В О  Д О  А Р Д А
/пътни бележки/

I
OТ ХАСКОВО ДО КЪРДЖАЛИЙСКИТЕ СЕЛА

Хасковското дружество „Родопски турист” беше назначило да 
се тръгне за река Арда на 20-и юли. Речено и свършено. Четири-
надесет души тръгнахме пешком сутринта по Теке-кьойския път. 
Не бойте се, че ще Ви отегчавам с описвание на зората. Тя за ваше 
щастие и наше нещастие беше се явила преди да тръгнем. Ще Ви 
кажа само, че времето, както при тръгванието ни, така и през целия 
ден беше ветровито, тъй че доста леко пътувахме.

Ранко стигнахме в Теке кьой (Малево/.
– Чакай, може би ще зароптае някой, що имаше по пътя, какво 

срещнахте?
Аз не ще описвам пътя ни до това село, защото ако взема да 
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пиша за такива дреболии, то ако не сега, то сигурно довечера ще 
Ви залови моравата.

Село Теке кьой (Малево) е разположено на левия бряг на река 
Олу-дере, има около 250 къщи. Доста богато е, с хубава черкова и 
лошо училище, обикновено явление за повечето села. Прочуто е с 
доброто си масло и гиздавите си моми.

Отпочинахме си на един покрит кладенец на северния край 
на селото. Минахме покрай общинската канцелария, поместена 
в долния етаж на училището. Учителите не срещнахме – те били 
известени за дохожданието ни и уж, щели да ни придружават в 
екскурзията, но не сториха това. Види се, бяха болни от прозявка, 
комплексирана с болествена „канцеларска работа”.

Уловихме пътя за село Кютюкли (Корен) на юг от Теке кьой 
(Малево). Той минава първен из долината на Олу-дере, тогаз съв-
сем намаляла от летните горещини, а подире из една по-голяма 
блатиста поляна. Трябваше да минем и Караман-дере, гдето 5-те 
ни магарета доста страх изтърпяха поради дълбочината на водата.

Продължавахме пътя си, без да се спираме в село Кютюкли 
(Корен), разположено на брега на същата река, състояще от около 
50 къщи турци и българи, последните, преселени от Иробас/Криво 
поле/.

Отправихме се за Али баба теке (с.Свети Илия) през едни 
бърда, покрити с ниска дъбова гора. Но изгнилите големи дънери 
свидетелствуваха, че тука доскоро са съществували столетни дъ-
бове, отпосле безмилостно осечени от бея, притежател на Текето. 
На места из гората имаше полянки, покрити поради тазгодишните 
чести дъждове с висока трева. Както всякъде тази трева се косе-
ше за сено. Когато превалихме бърчините, показа се Али баба теке 
(Свети Илия). 

Преди няколко години то, с обширните си ниви, гори, ливади 
и поляни, е било наследство на Али бея. Подире той го продал на 
части: харема на едного, стаите, служещи за приемание на гостите 
и богомолците, на няколко семейства, преселени от Юглюк (Да-
рец), а нивите – на околните села. Текето е с изглед на турски чи-
флик. Околовръст има полуразрушени кошари ,плевни, сега пусти 
и стаите, в които живеят преселниците. Вътре има широк двор, 
сега съвсем нечист. Изобилна, студена чешма изтича из дворския 
чучур/чешма). В този голям двор има втори двор за харема, гдето 
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всичко е направено по изискванията на порочния мюсюлмански 
вкус. В този двор има хубава овощна градина, високи чинари, око-
ло корените на които има издигнати места/оджаци) за пиене кафе 
и „правене кеф”. 

На върховете на тези чинари имаше рибарски гнезда. Всред 
градината имаше баня, водата в която иде от чучура на вънкашния 
двор. Сега тя не се пълни и дъното й е покрито с нечиста тиня 
и батак, но нека да се изразим поетически, в дните на величието 
ѝ, розите, посадени наоколо, са целували гладката повърхнина на 
бистрата като кристал студена вода.

На едната страна е издигнат двуетажният харем, сега съвсем 
вехт и окъртен. Долният етаж се състои от стаи за слугите, готвар-
ници и др. и то толкова много, с толкова много врати, че човек се 
смайва. Обръща вниманието на човека тъмницата, голяма сграда, 
обградена с яки и дебели каменни зидове, с дебели врати за двора 
и други на потона ѝ, водещи за горния етаж. Тука навярно са затва-
ряли провинившите се беици (беюви жени). 

Горният етаж има 3-4 стаи и коридор с решетка, отличителен 
белег на всяка турска сграда. В стаите има и хамамжици, подпла-
тени с тенекия. В коридора, сега служещ за общинска канцелария, 
бяха оставени някои книжа, дрехите и пушката на пъдаря. Всичко 
бе утънало в прах, човек рискуваше да се напълни с бълхи, но тези 
останки от източен разкош напомняха, че този харем е бил ожи-
вен и стаите му пълни с господари и множество робски послушни 
слуги. 

Аз не бях виждал подобни източни жилища, та тези ми напра-
виха голямо впечатление. До харемския двор имаше трети, служещ 
за отгледвание на пчели. В четвъртия двор бяха гробищата, покри-
ти с гъст, висок буреняк, из когото се показваха дялани мраморни 
камъни и тюрбето/свети места, един вид турски параклис с гроб) 
с гроба на светеца. Турците мислят, че там е заровен техен светец 
Алия, а българите, че това е Свети Илия. Затова този гроб се почи-
та и от турци, и от българи. 

Тука навярно е имало някой параклис, който при началото на 
робството е бил заграбен от някой бей, който е дал някъде свобода-
та да идват на поклонение. Параклис или друго подобно е имало, 
казвам, защото инак е необяснимо българите да идват на покло-
нение на турски гроб, за когото впрочем трябва да се държим в 
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резерва, защото е разположен запад към изток. Същото е види се и 
с другите текета. 

Влязохме в тюрбето през едно предверие и веднага ни удари 
студен и влажен въздух. Ако си сам или с малцина, ще ти се сто-
ри, че влизаш при мъртвец. Но сега бяхме мнозина, та човек не 
се обладава от това чувство. А освен нас, защото беше Илинден, 
надошли бяха много селянки. Те лежаха с главите си до гроба също 
като овце на сянка през летните горещини. Те мълчаха, защото 
инак било грешно и с голямо учудвание ни гледаха, когато почнах-
ме да разговаряме. 

Гробът е на средата на полутъмното, осветявано само от едно 
решетесто прозорче тюрбе. Разположен е от запад към изток. 
Представлява една празна гробница (под която твърде възможно 
да е праха на светеца), покрита с обвит от зелено сукно капак. До 
главата има поставен мраморен камък с форма на глава, на кого-
то е надянат прашен голям фес със зелена чалма. На дясна стра-
на до главата има място за палене свещи, а отсреща са поставени 
принадлежностите на бея-светец: голям бронзов нож (кама), пух-
ти (кайки) за колан, голям рог, навярно от дива коза, за лов и три 
нееднакви големи мраморни шестоъгълни плочки, нанизани като 
броеница. От лява страна до краката е положен изправен бронзов 
полумесец, набучен на дълъг прът. До него стои сажде някакво, на 
което турците се молят, и най-подире нови чехлици, защото се вяр-
ва, че светецът срещу определен ден ходи от Али баба теке (Свети 
Илия) до Осман баба теке (сега село Текето).

Над Текето, в подножието на Чала, има дебелосенчест стар 
бряст, а до него студен чучур– място, което като че е създадено 
само за обед. Ние не сгрешихме. Възползвахме се от случая и след 
един богат туристически обед след занимателните епизоди на ту-
риста Ц., който се бе разпуснал като Одисея в остров Омния, след 
един пладнешки сън на полето решихме да продължаваме пътя си.

Тръбата заеча – знак за тръгване или почивка и ние бяхме на 
пътя, що минава покрай Чала и води за село Кавак махле (Крале-
во). От лява страна на пътя ни, т.е. от юг се издигаше величест-
веният Чал. Той е продълговата планина от варовит камък, която 
лежи между селата Кавак махле (Кралево), Гереня (Долно Ботьо-
во), Голямо Яджели (Голям извор), Малко Яджели (Малък извор) 
и Али баба теке (Свети Илия). В по-голямата си част е гъсто зале-
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сена с липи, дъб, габери и др. Върхът й е оголен, откъдето е взела 
и името си. Само двадесетина клена се виждат отдалече. Тази пла-
нина е гнездото на цялата околна местност. Отдясно на пътя ни, на 
север се простираха бърда и долища, покрити с хубава дъбова гора, 
а далече през нивя и поля се белееха укрепленията в Хасковските 
лозя. Близо до Кавак махле (Кралево) има стари турски гробища, 
както често това бива, пръснати из гората.

Без да се спираме, минахме и през Кавак махле (Кралево). То 
е едно хубаво, макар и малко селце, от което почва стръмния склон 
на Чала, тука покрит с лозя. Заселено всред една живописна мест-
ност, направено от хубави каменни къщя, между които се издигат 
случайни високи тополи и стари кичести орехи, то има изгледа на 
част от планински градец. На северната му страна, под самия Чал, 
има чешма с изобилна студена вода. Има доста прави улици, пове-
чето постлани с естествен калдаръм – варовитите скални камъни, 
върху които е построено селцето. 

Минахме и край кръчмата, в която имаше само неколцина се-
ляни. Въобще, както всякъде, така и тука, рядко се виждат селя-
ни и селата нямат празничен изглед, както това бива през зимните 
празници. Оттам трябваше като минем през Гереня (Долно Ботьо-
во), да стигнем вечерта в Пъндажик (Лясковец). Имаше много по-
прав път, но той минаваше през една част спорна турска земя. За 
Гереня (Долно Ботьово) минавахме по южните склонове на Чала. 
Тука местността има вече по-друг характер: навред се съглеждат 
паднини, ридища, хълмища и почти всичко това е покрито с гора. 
На пътя ни имаше малка блатиста речка, покрай която имаше и во-
деници. Наляво от пътя ни до източната страна остана село Гереня 
(Долно Ботьово). И неговите къщя изглеждаха много хубави– из-
обилието на камъни, както тука, така и по другите околни селца, 
помага за това. В Гереня (Долно Ботьово) на една кръчма имахме 
половинчасова почивка. Някои от нас ходиха и в черковата, гдето 
цялото село се бе сбрало да се черкува и сборува. 

Черковният двор бе широк, хубав, обграден, покрит с височка 
зелена трева. Черковата беше нова и хубава, а училището, макар 
доста големичко, ветхо, окъртено, с печален изглед при хубавата 
черкова. Гереня (Долно Ботьово) е доста голямо селце. Къщите 
му, а особено плевните са каменни и хубави и туй, което обръща 
най-много вниманието, с по един съвсем малък или дори без ника-
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къв прозорец. Селяните се грижат по-малко за себе си, а повече за 
плявата си, за сеното си и др. и когато направят една „крива-лява” 
къщица, те се боят да пуснат вътре светлина, защото така им „тем-
ничко”, следователно и „харничко”. 

Гереня (Долно Ботьово) е последното село от Хасковска око-
лия, нататък почваше Харманлийската околия. Селата са купища 
от бедни чирашки колиби без кръчми и дюкяни, не можахме да 
намерим нищо и хляб дори, затова преди да тръгнем си накупихме 
всичко, каквото ни трябваше.

Бяхме близо до източната Родопска верига, зад която започ-
ваха лабиринтни разклонения. Частта до Пъндажик (Лясковец) бе 
най-близка. От синкава тя взе да става тъмно зелена. Пътят мина-
ваше из гора, поля и нивя по една вълниста местност се покрай 
границата. Близо до Гереня (Долно Ботьово) минахме край едно 
със съборен покрив седмоъгълно тюрбе. На смрачаване бяхме в 
територията на Харманлийска околия (…)

Мястото, гдето се спряхме беше превъзходно, но почакайте, 
моля Ви, да Ви кажа нещо друго, па тогаз да Ви го опиша. Ние 
не бяхме сами, а водехме с нас си и пет магарета и един кон, на 
които бяха натоварени провизии за ядене, дълги палта, килимчета 
или други леки постелки. Разтоварихме магаретата, тези обичли-
ви славеи за бедняците, окачихме торбите и дисагите по крушите, 
постелихме си за сядане, запалихме огън и всред шума на приго-
товлението за обед започнахме да печем кой шиш-кебап, кой пат-
ладжани, кой каквото друго е имал. 

Дойдоха кехаята и коруджията да ни помагат, контрольорьт ти-
чаше да ни услужи с туй, с онуй, а гюрултията силна и огън буен. 
Като черно покривало тъмнината обви заспалата земя. Бяхме на 
стръмничко високо място, та на север селото бе в ниското. Кан-
дилцата из къщята му блещукаха едвам. Посред селото се издигаха 
като „черни свещи”, както казваше един от нас, високите няколко 
тополи. Далечните гори и хълмищата започнаха да стават незабе-
лязани за окото, личаха само като едно тъмно поле. В тъмнината се 
смътно очертаваха по хоризонтите потъмнели планини. Запад още 
потъваше в пламтящи, огненочервени облаци, които постепенно 
угасваха и бледнееха. От двете ни страни бяха едно турско тюрбе, 
гдето дохожда със свещ да се моли един турчин и гробищата. А 
над нас се издигаха брегове, ярове, стръмнини и върхове, покрити 
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с гора и пълни сега с хлад. 
Привечер вятърът бе поспрял, сега пак полъхна хладен пла-

нински ветрец и раздвижи горската шума. Струваше ни се, че тя 
разказва чудни старинни предания и легенди. Над всичко това бе 
простряно чудното тъмносиньо тайнствено небе, осеяно с красиво 
разположени групи звезди.

Посред тази рядка обстановка край големия огън, всред смеха 
на една такава весела дружина, всеки се навечеря скромно, но цар-
ски. И всеки яде така, защото пътуванието посред чистия въздух 
ни бе въздигнало апетита в куб.

След яденето започнахме да се готвим за спане. Повечето си 
напълнихме, торби, дисаги или кърпи, които употребихме за въз-
главници. Търсихме равно място за спане, но като не намерихме, 
задоволихме се с това, на което седяхме. Легнахме уж да заспива-
ме, но ела да видиш заспива ли се на такова стръмно място. Лег-
нахме с главите нагоре за по-удобно, но пак се лъзгахме, па на туй 
отгоре и бълхи ни навалиха. Рядък човек можеше да дремне. 

С. започна да изказва мнението си върху ред важни жизнени 
въпроси, Ц. тълкуваше, че и между звездите нямало равенство, 
трети разказваше смехории из магарешкия живот, четвърти запо-
вядваше да затворят прозорците, на което му се възразяваше, че 
студът иде от вратата, пети роптаеше против шума, а шести по-
твърждаваше всичко това с хъркането си. 

Някои от нас си туриха краката на камъни, на които да се опи-
рат, за да не се хлъзгат, но и туй малко помогна. Турция, този див 
край, беше на няколко стотини крачки далече от нас, щяхме да 
спим под откритото небе, та затова при спането щяхме да караулим 
с ред, но види се, че мъчно ще се спи, та половината се отзоваха за 
драговолни караули и подновиха огъня. Един заразревава призре-
ните животни, някои се засмяха, други зароптаха и никой не можа 
да заспи. Едвам на съзорявание редки си подремнаха малко.

II
ПО КЪРДЖАЛИЙСКИТЕ СЕЛА И КРАЙ АРДА

Не беше се още развиделило, когато „царя” ни засвири с рога, 
при което трябваше да станем непременно. Колко ти е неприятно, 
когато тъкмо си заспал всред такова планинско място, след умора-
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та от пътуването, зафанат да те будят. Когато се събудиш чувстваш 
неизказана приятност да се полениш, да се поизтегнеш, да се по-
топлиш под покривките, а по лицето ти да удря сутренния пресен 
въздух. Позакусихме си край огъня, който може да се оцени всред 
такъвото студеничко място, пийнахме си по малко мляко, което си 
набавихме чрез контрольора, стегнахме и натоварихме добитъците 
си и бяхме готови за път.

Слънцето бе изгряло когато коруджията ни отправи по „вой-
нишката пътека”, под която се протака дълбок дол-границата/…/

Оттука ни предстоеше два дни път из даалийските села, из 
кържалъка, из оная местност, която у нас е известна с названието 
„Гората Арда бонда”. Целта на екскурзията ни беше тази живопис-
на страна. В турско време тя е била гнездо на ония диви, кръво-
жадни голтаци-даалии, кърджалии и дели башии, които било под 
господството на Еминаа, било под господството на разни други 
главатари, са правили своите разбойнически набези и са оплячкос-
вали България.

Минахме край войнишката кула. Преминавахме между ниско-
залесените склонове на Източните Родопи. Пътят ни, който на мес-
та се губеше, бе постлан от природата с варовити ръбести камъни. 
Мястото беше наистина живописно. Навред докъдето ти окото сти-
га гледаш разклонения на Родопите, потънали в зеленина, далеч-
ните от които покрити с тънки пластове синкав въздух, образуват 
хоризонта с чудните му форми. Между тях се съглежда тясното 
зигзагообразно корито на Арда, на места широчко, покрито с пя-
сък, на места тясно и каменисто.

Радвайки се на тази величествена картина, ние бяхме облада-
ни от онова чувство, което се появява кога човек наближава някоя 
голяма река. Границата на места много криволичеше, та рискува-
хме да пропаднем в турска територия. Много от нас се хвалеха, че 
били в странство и скоро се завърнали. 

Изпървен от дясна страна ни се изпречи голямото село Ходжа-
лар (сега Поповец) в Турско с хубави сгради с множество топо-
ли, разположено в една плодородна долина, заградена с венец от 
родопски вериги. Нататък от лява страна ни оставаха селата Кара 
Мусалар (сега Воденци), Кавак махле (Тополово), Маджарлар 
(сега Маджари), от които се видя само първото. Освен пустите, 
пръснати из това огромно пространство планини, нищо друго не 
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можахме да видим. Нивя се срещаха твърде рядко. И къде ще има 
нивя? Родопите бяха цял лабиринт – вериги без система, кръсто-
сани, разбъркани една друга, те мязат на малки и големи купчини 
сено, пръснати на често из някоя ливада.

При такава хаотичност на планините нямахме и никоя карта 
със себе си. В Шкорпиловата география на България се казва, че 
северният клон на Източните Родопи с върховете си Айдаа и Дра-
гойца (също и Драгойна) бил водораздел на реките Олу дере и До-
муз дере/на юг от Олу дере). Това е една крупна грешка, защото не 
е възможно клона да е на юг от Олу дере, когато Айдаа и Драгойна 
са на север от тази река.

Ще си помислиш, че в тези пущинаци не живеят човеци. Срещ-
нахме само едного. Ронеше зърна от снопите на нивата си. Минах-
ме край няколко малки полянки из гората, с посърнала вече трева, 
край една жалка сградена от плетеница с тесен до безобразие улей 
воденичка на брега на пресъхнало сега поточе, и наближихме до 
село Киралар (Пътниково). Преминахме през една един вид улич-
ка, обградена с хвойнов плет, из когото се вдигаха високи дъбчета. 

Влязохме в третото село. В него аз не можах да видя човек, 
види се, бояха се от нас или така си е пусто селото, посрещнаха 
ни само две кучета със злобно лаене. Бедните къщя, прашните пъ-
тища, тъмнозелените дървета, камъните по улицата: всички при 
дневната горещина имаха някакси сиромашки тъжен изглед. Про-
дължавахме пътя си из гората за Ак бунар (Бял кладенец). 

Досега съм живял в Хасковския окръг, но и не подозирах, че 
имало бедност в такава степен. Бях смаян от твърде малкото нивя, 
които видях около Киралар (Пътниково), явление общо за тези села. 
Само около селото ще видиш нивя, които са обградени с плетища, 
тъй че в което село и да влезеш, трябва да вървиш между плетища, 
зад които се простират нивя. Нивята са посадени с кукуруз или с 
енженски тютюн, твърде рядко с пшеница или нещо друго. 

Хляб правят изключително от кукуруз. Не вярвам на къща да 
се паднат по две малки ниви, тъй че кукурузът от тях едва ли ще 
стигне за два-три месеца. След това те замислят за трудната пре-
храна. Едни го ударят на контрабандажилък, други секат дърва, 
протакат се 3-4 деня из дългите пътища до Хасково, продадат за 
3-4 лева колата, трети ходят от село на село и продават овошки и 
с парите, добити по честен или нечестен начин те купуват един 
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държик/кожен тулум) кукурузено брашно или чист кукуруз, който 
повечето пъти мъкнат на гърба си като същи товарни добитъци. У 
дома им ги чакат и жена, и деца гладни и голи. Когато видят своя 
човек да се тътри с пълен държик те заскачват от радост. Свален 
не свален още товара от почервенелите плещи, що се виждат през 
дрипавата дреха и кукурузът се туря най-често в ръченицата за ме-
лене. Направят от спечеленото с такава мъка брашно две дебели 
листа, между които турят посолена и натимарена свинска тученица 
и други треволяци, изпекат ги в поницата и гълтат ли гълтат, та и 
тебе да се прияде. Децата им от удоволствие квичат като прасенца 
и наяли се още ненаяли, пак заквичат от глад, защото тази храна им 
е и вариво, и печиво, и хляб, и десерт. Така се минават периодиче-
ските сити дни, които се прекъсват от ред гладни. 

Аз виждах, че тези окъсани даалии донасят в Хасково за про-
дан кокошки, петмез, овошки, дърва, та мислех, че техните дво-
рища са пълни с множество разни домашни птици, че бърдата им 
изобилват с хубави лозя, горите им със стари дънерести дървета, 
но нищо подобно не видях. Този край в сравнение с нашите села 
ми се видя като истинска пустиня. Предполагах, че непременно 
ще има поне хубави гори, но какво беше учудването ми, когато ви-
дях, че в „гората”, участъци високи един-два човешки боя рядко 
можеш видя. Немилостивият топор беше обръснал тези огромни 
пространства от нявга непроходима гора. Законът за горите тук на-
дали има някаква сила. Нататък пътувахме пак покрай границата 
през ниски и редки гори.

Ак Бунар (Бял кладенец), селото, през което щяхме да минем 
не беше далече. То не изглеждаше толкова пусто. Кога да влизаме 
в него, срещнахме работници, а из селото хора без работа. Срещ-
нахме и стада от кози и овце. Въобще туй селце ми направи по-
друго впечатление отколкото Киралар (Пътниково). Срещнахме и 
коруджията, та опълномощихме Б. да води преговори за намирание 
и отнимание на едно яре. Отправихме се до отвъдната страна на 
селото и седнахме под сянката на един голям бряст. Тука дойде и 
коруджията с брадва, дойде и един друг читак, който искаше дра-
говолно да ни услужи, разбира се печено яре щеше да яде непре-
менно. Както се виждаше, той беше стар контрабандист. Имаше 
симпатично лице, но забелязваше се, че туй лице много пъти се е 
раздвижвало от минутно пламване на силен гняв. Сините му очи 
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изражаваха решителност и безстрашност. Той се съгласи да ни на-
бави от Турско (с. Юглюк) захар, кафе, вино и ракия, защото се 
бяха свършили. Излязохме от Ак бунар (Бял кладенец). На изток 
съвсем близо до него бяха селата Айледин (сега Светослав) и Аб-
дул Кадир (Рабово). Тръгнахме край един дол на север от войниш-
ката кула. Пътят ни беше твърде сходен с „войнишката пътека” над 
Пъндажик (Лясковец). И височината над пътеката, и дълбокият 
дол бяха обрасли с честа висока гора. 

Минахме край едни варовити скали, отдето вземахме ярето, 
минахме край едно кръстосвание на долищата, над които се изди-
гаха ужасни канаристи върхове, ударихме през един още по-дълбок 
дол между тях, по една съвсем тясна стръмна пътека. Така човек се 
чувстваше посред истински високи планини. Шумът, произвеждан 
от гората ечеше между великанските зъбери на скалите, които с 
другия си край граничаха вече с Арда. На дъното на дола тече-
ше речка, която образуваше границата между България и Турция. 
Тук растяха обикновения по ниските планини дъб, сенкообразна-
та леска, тънкоклонестият габер, хвойна и чер бор (pinus nigra). 
Пътеката водеше край една канара висока, стръмна, наведена над 
нея – свят да ти се замае като я погледнеш. Не можеш помисли, 
че е възможно да се изкачиш по нея. По-нататък вървяхме вече 
се из безпорядъчно разхвърляни канари. На една от тях видяхме 
чер щъркол. На друга от тях беше построено турското погранично 
куле. Казаха, че почти дойдохме до Арда. Аз загорях от любопит-
ство да я видя.

Наближавахме реката, която влече мътните си води чак от сър-
цето на Родопите – в село Крушево, течаща се из тях и която е 
една от реките на Балканския полуостров с най-наклонено корито. 
Стигнахме в една малка равнина. Пред очите ни се представи Арда 
с мътните си жълто-червени води. Тръгнахме по течението й и из-
минахме 200-300 крачки догде стигнем до студен извор (Суук бу-
нар), гдето щяхме да обядваме. Той е в ъгъла, образуван от речката, 
по която пътувахме и Арда – и двете гранични линии. 

По отсамния бряг на Арда има високи канари, от които са 
откъснати огромни балвани, паднали във водите на Арда, а от-
татъшния повечето голи планински вериги. Между тях е село 
Юглюк (Дарец). Подвикнеш, а гласът ти ечи, та се отзовава чак 
в Турция. Над нас под една канара беше изворът - аязма със сту-
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дена като лед вода. 
Разтоварихме добитъците и ги пуснахме да пасат. Имаше два-

три часа до обед, та имаше време и ярето да се опече и да се окъ-
пем, и да се наспим. Едни отидоха да се къпят между изтъркуле-
ните балвани, гдето изглеждаше да е по-дълбоко и имаше доста 
водовъртежи. Аз и Ц. отидохме да се къпем до ъгъла на границата. 
Тук беше много по плитко, а освен това аз много пъти бях гледал 
това място на картата и сега като бях до него, силно желаех да се 
окъпя и да имам спомен от дохожданието ми до тука.

Едно егоистично чувство обладава човека и той желае да се са-
мосъзнава като такъв, който е ходил на много далечни места, земал 
си е и спомени от тях. Ние често се изкачваме на високи до възбог 
планински върхове, минаваме през най-опасните места, нетолкова 
за да се насладим на някой изглед или на тези неща, колкото да 
удовлетворим това чувство. Воден от него аз си земах камъче от 
Арденския чекъл на това място. 

Реката тук не беше дълбока, но вълните й се тъй подмятаха, 
водите й се мъкнеха с такава бързина и сила, че и най-силният чо-
век не би могъл да я прегази, ако водата хваща до под мишниците. 
Сега тя беше много по-плитка и при това едвам се държахме в сту-
дената й вода. И чудното е това, че при тази разпенена, развълнена 
маса вода, която с такава сила се хлъзгаше по наклоненото корито, 
се вдаваше полуостровче от чекъл – насипа до устието на речката. 
Види се речката е много по-бързотечаща от Арда. 

След такова едно пътуване, след една нощ, прекарана в бде-
ние, всички бяхме капнали за сън, както казват по нас. Не зная за 
другите, но още с търкалянето си на земята, пренесох се в облаци-
те на безсъзнателния живот, както се изразяват психолозите.

Вие се сещате – заспах, та не мога Ви каза що стана през това 
време. Помня това, че след един прекрасен двучасов сън, мене ми 
беше много леко, по-бодър станах и дваж по-леко ми беше, кога-
то се умих от ледената изворна вода. Бях само нещо като болен– 
чувствах празнина в стомаха си, но стана много приятно, когато се 
наядох с печено на шиш яре. Спането бе спане, но и яденето не по-
долно. Ех, че ядене ли бе то! Вълчи апетит се бе отворил на всички. 
След толкова „зор” и при такава местност и хляба ти се струва от 
мед по-сладък. Но трябва да забележа, че аз не бях толкова прост, 
щото като другаря си М. да ям патлажани, когато отпреде ми се 
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мъдреше почервенялото като рак яре. Задоволих се само с наблю-
дение на тези растителни „шиш-кебапи”. 

Парата, образувана в патлажана при печенето не можеше да 
излазя отвсякъде на гладката му кора, та с голяма сила изхвърк-
ваше от единствената дупчица. Нагледно ми се представи как из-
бухват димящите вулкани или инак казано наблюдавах вулкан на 
патлажан. 

Ако нявга Ви се появи безсъница или Ви липсва апетит, то не 
питайте никой доктор – отидете пешком до Арда или другаде не-
где и не се безпокойте. Опасявайте се само за езика си, защото ако 
попадне между зъбите Ви тежко му и горко му. Тука се запознахме 
и с един гражданин от Турската империя – Сархош Дуран – контра-
бандист, който неканен ни стана гост.

Два-тричасова почивка беше достатъчна да ни се смели хра-
ната. От Гереня (Долно Ботьово) дотук вървяхме все по зигзагооб-
разната Турско-Българска граница, преди 85 г. граница между Ха-
сковска и Кърджалийска околия. Пограничните постове състояха 
от заптиета. Тука вече средното течение на Арда образува грани-
цата на едно разстояние от около 50 км чак до къде село Оваджик 
(Горно поле). Отвъд Арда вече не е Кърджалийската област, а съща 
Турция, затова тук из пограничните постове са редовни войници, 
от които за жалост никакви не видяхме освен 10-15 души от твърде 
далеч. Предстоеше ни да пътуваме по течението на реката, която 
като наранена змия се промъква през усои, хълмища и вериги от 
живописни скалисти върхове. Отправихме се по течението ѝ. До-
колкото зная никой пътешественик или друг с научна цел не е ми-
навал по тези диви места. Направихме нещо около 100-200 крачки 
по една пътека и пред очите ни се представи поразителна гледка. 
От двете страни на пътеката растяха круши, върби, лески, на които 
и по върховете се намираха следи от наводнението на Арда. 

Като съседи на първия извор тук имаше още два, доста разда-
лечени един от друг. Като пиеш от водата им, струва ти се, че зъби-
те ти се чупят. Над тях се издигат гъстозелени гористи стръмнини, 
по-горе сипеи, под които, казват, имало лед, а като погледнеш още 
по-нависоко… Защо ти са алпийските девствени скали, когато и у 
нас има такива ненагледни картини. 

Над сипеите се дигат възбог стръмни диви скали, създадени, 
за да радват окото за гнезда на орлите и престоли на мъглите и об-
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лаците. Тук-там техните голи исполински остри върхове са увен-
чани с красиви групи от горища. И над двата извора има скали с 
по два конуса, на върховете, на които е невъзможно да се възлезе. 
Погледнеш на тези страховити гиганти и едва ли свят не ти се за-
вива, а орлите хвърчат плавно, плавно из сините въздушни прос-
транства и кацнат по техните най-разновидни канари, състоящи от 
червеникав прах. 

Не съм ходил по редките по хубостта си местности, но тези ми 
произведоха неизтриваемо досега впечатление. Както зрителят в 
богат театър, гдето играят най-изкусните актьори, неохотно ходи 
в един провинциален театър и аз не ще мога да се наслаждавам 
на обикновените изгледи, след като видях тези дивни прелести на 
Родопската планина. 

Две крачки далеч от пътеката течеше тука по-спокойно мътна-
та Арда и изглеждаше много дълбока, На места пътеката ставаше 
много опасна. Ако те погнат двама отпред и отзад не е възможно да 
избягаш: от една страна високо, от друга дълбоко и няма да видиш 
ни обаятелните хубости, ни нищо.

Картината е величествена. Много съжалявам, че фотографът, 
който щеше да ни настигне кой знае по какви причини отсъстваше, 
та не можахме да си снемем тези небивали по хубостта си Родопски 
местности: величавите скали като царе на престолите си с хвърча-
щите около тях орли, сипеите, гъстите под тях горици, а най-доле 
дивата Арда. За нищо на света не бих изпуснал случая да си набавя 
картините, представляващи тези местности. Дълго се наслаждавах 
на тези чаровни изгледи и право да си кажа, изобилните лешници 
не можеха да ме изкушат. Но може ли с перо да се опише и с ухото 
да се схване онова, което е нагодено за схващание с окото!

Дружината беше отминала напред, та трябваше да тичам поди-
ре ѝ. Пътувахме нататък. Видяхме една Арденска воденица. Тези 
воденици се състоят от няколко стълба, забучени във водата, над 
стълбовете дъски, над дъските камъни за меление. Колелото се 
върти от водата на дъсчен улей, който се отделя от реката 5-6 метра 
от воденицата. Кога Арда се наводни, разваля всички тези водени-
ци. Надясно от пътеката ни, отвъд Арда срещу отсамните скали, се 
издигаше друга стълбовидна, наречена „Дориян”. Ранена от дейст-
вието на водата и въздуха тя провождаше в падината плодородна 
почва, върху която растеше разкошна гора. Високите скали много 
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ползват ниските места, ако и между по-високопоставените хора и 
по-долните Божии създания ставаше така, а не обратното не щяхме 
да имаме бедни човеци, както не имаме слаби гори.

 Преданието гласи, че на върха „Дориян” имало крепост ли, 
манастир ли, владян от някоя си Яна и оттам път през Арда за вър-
ха над граничния ъгъл, гдето е сега, както споменах, турският по-
граничен пост, а преди гдето имало пак крепост, види се. Напред-
вахме. От двете страни на Арда имаше пак върхове и стръмнини, 
някои от които бяха покрити с чернилка, та приличаха на угари. На 
едни други високи места бяха Юглючките лозя (в Турция). 

Тука скалите имат най-различни форми. Гигантска една стръм-
на скала беше съставена от къси стълбченца, като че изкуствено 
правени. Спряхме се за малко в една тясна долина на реката, първа-
та, която срещнахме на пътя ни край Арда. Тази долина бе засята с 
царевица, празното й пространство беше обрасло с орлова папрат. 
По-нататък минавахме по една пътека, под която начеваше една 
ужасна, стръмна като стена скала, по долния край, на която течеше 
Арда. Б. като погледнал надолу, свят му се замаял и насмалко щял 
да полети в пропастта, в дъното на която Арда шаваше в тясното 
си дълбоко легло.

 Нещастните добитъчета тука много мъка изтеглиха, на всяка 
минута рискуваха да се сгромолясат с товара си. От срещната стра-
на на реката имаше пак една отвесна, състояща от естествени ръ-
бести стълбове стръмнина. Като минахме пътеката по едно недора-
зумение ние се пръснахме и изгубихме пътя. Повечето тръгнахме 
по една пътека, която всъщност била легло на порой. По-нататък 
нямаше пътека закъдето отивахме. Някои се пръснаха да дирят ис-
тинския път и започнаха да ни дават знак да отидем подир тях. 
Нямаше път за магаретата ни, а да се връщаме по пътя, по който 
дойдохме беше уморително. Започнаха се тогаз негодуванията. Об-
винявахме едного, че ни повел по крив път, той обвиняваше други. 
Всякой уморен от дългия път, раздразнен от неприятностите при 
пътуванието, викаше си, за да му олекне. Едни укривяваха плана 
на пътуванието, други се отказваха от приятностите му, щом има и 
неприятности, трети проклинаха минутата, когато са се решили да 
тръгнат в такъв дълъг път и са оставили домашното спокойствие.

Малцина само стояха спокойни като че нищо не е ставало и 
се надсмиваха над такивато „бели кахъри”. Трябваше да имаме и 
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жени туристи, което искаха да прокарат някои, та да си земем беля 
на главата. Някои не бяха сварили още да си дадат заключението, 
че по такъв начин и по такива диви места е невъзможно да се пра-
ви екскурзия, когато с големи мъки по една гъста стръмна горица 
дотътрахме дългоухите си спътници.

Когато излязохме на пътеката, всеки си въздъхна свободно, 
гаче ли всякой свали по някой голям товар от гърба си. Слязохме 
по каменистото широко тук корито на реката, по което бяха нах-
върляни множество големи каменни късове. Изглеждаше като че 
някой голям град е съборен от дълга опустошителна война. Минах-
ме край една висока варовита конусообразна канара, върху която 
се дигаше друга, прилична на средновековен град, заобиколен от 
кули, зъбери, високи здания. Минахме през една дупка измежду 
исполинските варовити камъни и ни казаха, че наближихме Шей-
тан кюприя (Дяволски мост).

Тука ту големи трапове, ту долчета, издълбани в черния здрав 
камък, ту големи балвани изпълват цялото легло на Арда. Между 
тях човек е като мравка. С мъка слезеш в някой трап, за да минеш 
по-нататък и не можеш да видиш де се намираш. На всяка крачка 
се хлъзгаш по изгладената от водата повърхнина на камъните. Ко-
гато възлязох на едно високо място, аз видях, че другарите ми, кои-
то бяха заминали по-напред се бяха спрели и гледаха нещо. Малко 
по-насам от тях, Арда, като разярена тигрица скачаше от камък на 
камък и бързо се спущаше по стръмно и наведено корито и отвед-
нъж се скриваше от очите ми. Там, където бяха другарите никаква 
река се не виждаше вече. Били сме на Шейтан кюприя. 

Бързо се затътрихме към тези, които стигнали по-напред. Бя-
хме до нея. А искате ли да знаете що е то тая местност Шейтан 
кюприя, едно от чудесата по тези страни? Представете си множе-
ство родопски диви върхове, разсечени от дълбоката Арденска до-
лина, която тук обикаля на разстояние от около половин километър 
около един от тях. Представете си издълбаната в черните камъни 
тази долина, която тука е прорязана надлъж от едно дълбоко тясно 
около един метър корито, в което се спуща Арда и Вие ще се досе-
тите какъв е този дяволски мост, прострян над това речно корито, 
какво е и самото място, наречено по името на моста. 

По долината вятърът е образувала естествени стълби, на които 
ние застанахме. При такива гледки човек си събира всички сили и 
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съсредоточава вниманието си само на тях. Страх те е, че не ще мо-
жеш да видиш всичко, както трябва, та бързаш, никъде не спираш 
окото си за дълго. Разярената маса вода, която е била разпростряна 
на няколко десетки метра изеднъж се лъзга чрез един водопад, ви-
сок 4-5 метра, пада и се заудря в тясното корито. Шумът надали не 
долита до небето, а от удрянието на студената вода в камъните се 
образува пара и горещина като в топла баня. Събраната на толкова 
тясно място бясна вода ту се удря в някоя от отвесните високи бре-
гове, ту се вмъкне в някой огромен подмол, ту изскача на бризги 
запенена, ядосана на високо, ту образува страховити вратоломни 
водовъртежи. Струва ти се, че някоя подземна стихийна сила е раз-
бъркала, разбунила тази вода. Видиш само удрянието на мътната 
вода в тези дълбоки теснини, чуеш само рев, гърмеж. И най-изкус-
ният плувец не би се спасил в дълбоките, със светкавична бързина 
водовъртежи. Ако попаднеш в тях, ще те завъртят като вихрушка 
перцата и ще те понесат в неизмеримите глъбочини или ще те пре-
мажат в каменните брегове. Седиш на страшния бряг и страх те е 
да се изправиш. При възхищението се смесва и страха от падане, 
защото, ако полетиш от брега надолу, то прощавай, живот. Това е 
то, което г-да поетите наричат „ужасно прекрасно”. 

От горния край на брега до равнището на водата има 5-6 ме-
тра, а самата вода била дълбока 15-20 метра. Негде двата бряга се 
доближават на разстояние по-малко даже и от един метър, та мно-
го леко може да се надскочи реката. Има предание дори, че някой 
турчин открал овен и погнат от стопанина, прескочил реката на 
това място заедно с овена, но това е само предание. Аз не мога си 
представи, че е възможно някой да се реши на такава постъпка. 
Наистина човек може надскочи и два пъти по-голяма пропаст, но 
като си помислиш, че тука ако се препънеш или подхлъзнеш на 
гладките камъни и полетиш към зиналия ревящ ад…

При едната само мисъл за това, космите човеку настръхват. 
Наистина такива места са редки. Ако да нямахме много впечатле-
ния, сигурно щяхме да сънуваме тази гигантска борба между вода-
та и скалите, щяхме да сънуваме, че падаме във водата. Тръгнахме 
надолу се из такъво тясно корито и гледахме да сме малко далеч от 
него. Десетина крачки далеч не можеш го забеляза. Когато реката 
се наводни и излезне от него, та разлее из по-широкото си легло 
мътните си лъскави вълни и заскача по нахвърляните камъни, то 
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несведущият би помислил, че има работа с една плитка с каменли-
во неравно легло река. Ако си с кон ти непременно ще тръгнеш по 
плитко, по плитко и кога додеш отведнъж до неизмеримата глъбо-
чина, гдето водата уж по-тихо върви , като се блъснеш вътре, пази, 
Боже – няма вече излизане! 

По-долу водата върви из по-широко място, но се пак измежду 
високи каменни брегове. Тука като замирено след дълго плакане и 
ядосване дете, тя тече безшумна, тиха, но пак бездънна като обра-
зува бавни водовъртежи. Над това място хвърлят една дъсчица за 
мостче, от което цялото място е взело названието. Сега мостът бе 
вдигнат, стояха само издълбаните места по двата бряга за поста-
вянето му. Аз се смаях като си помислих, че през такъв мост хора 
минават. Хиляда наполеона да ми дават пак не стъпнувам по него. 
Ако падне някой от него, то докле дойде от моста до клокочещата 
вода само, ще му се пукне злъчката. Да минеш по този мост е ра-
вносилно да минеш по косъм над адската кипяща смола. 

По времето на Руско-Турската война един зебек карал четири 
българки откъде Старозагорско и кой знае защо, кога те били на 
моста, той ги блъснал в хладните води на Арда. Тука имаше турци 
да ловят сомове, които биле в голямо изобилие. Казваха ни, че да-
вали оката по 5 стотинки даже, но ние и за лев не можахме да си 
земем. Срещу туй място имаше скала, прилична на дворец и до нея 
друга, прилична на престол или на ръката Господня по иконите, 
която показва, че Бог е един. Времето и стихиите в противополож-
ност на човеците никога не дремят и винаги действуват. По тези 
места те са зели ролята на архитекти и са направили грандиозни 
работи по един чуден стил, стила на природата. 

Днес ние видяхме толкова много и чудни неща, че можехме 
безпогрешно се мери с цели хаджии. Защо ти е Парижко изло-
жение? Дивата омайност и прелест на тези скали е незаменима с 
нищо. Наслаждението от тях е много по-пълно и по-високо. Тука 
ще почерпиш нови сили, ще се усещаш много по-бодър и по-весел. 
Посред тези страни духът ти се окриля, ти ставаш по-способен за 
по-високи дела. Човек като пътува из такива чудесни местности на 
нашата природа, запознава се от по-близо с нея, захваща по-силно 
да обича родната си земя, отечеството, разбира се не за да мрази 
человечеството.

Трябваше да бързаме, защото слънцето залязваше. Тръгнахме 
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за към Калето-връх със стара съборена крепост, който се намира 
между Шейтан кюприя и село Абдул Кадир (Рабово). Вървяхме 
по склона му. Измежду пукнатините на скалите имаше зеленикав 
опал, имаше и халцедон на гроздоподобни форми. Бяхме се мно-
го пръснали. Едни се изкачиха по-напред на Калето, други по-по-
дире, трети отидоха за магаретата, които бяхме оставили далечко 
от Шейтан кюприя. Аз се спрях да се нагледам на величествена-
та картина, която представляват тези места при захожданието на 
слънцето. Погледнах на потъналите в сияния върхове, които дига-
ха главите си в небето и останалата в дрезгавината Арда, стремя-
ща се се надолу, която постоянно води борба с тях. Това ми науми 
човеците с високи и ниски цели в живота, постоянната борба меж-
ду тях– едните силни поради непоклатимостта си, другите поради 
грубата си сила.

Възлязохме на Калето. Шест канари и дебели стени между тях 
заграждаха едно непристъпно място. Стените бяха доста оцелели. 
До дънера на едно отсечено старо дърво имаше една своеобразна 
гробница, градена с камъни и хоросан, останала навярно от тра-
кийско време. Вътре имаше малко чучурче. По стените й имаше 
трапчинки, нарочно направени при съгражданието ѝ. С Ц. тръг-
нахме на изток от гробницата. Минахме през три реда дебели сте-
ни с мъзгали, спуснахме се по една стръмнина и дойдохме на пътя, 
гдето се сбрахме с другите. Беше доста стръмно. Влязохме в Аб-
дул Кадир (Рабово), на брега на Арда. Минахме край едно нещо, 
прилично на овчи чердак, гдето около 15-20 души турци се молеха 
пеешком като приклякаха и ставаха. Дойдохме до Мусафир одаясъ 
(стаи) в турските села, нарочно съградени за госте). Никого няма-
ше. Не зная коя бе причината, гдето никой не ни посрещна. Види 
се, бяха ни взели за чиновници от акцизното управление, та зели 
предохранителни мерки. 

Уморени от пътя, ние се показахме много нетърпеливи и 
раздразнителни, разгневявахме се по-леко и от пламването на 
кибритя. При трудния живот са невъзможни ни сдържаност, ни 
учтивост, ни етикеции. Едни се заканиха на турците, други пък 
спореха помежду си дали кметът в случая е длъжен да ни при-
еме като гости или не. Дойде помощникът на кмета. Започнаха 
се извиняванията. Не искахме нищо друго освен удобно място и 
вода. Турците намислили да ни разделят на няколко къщи и ни 
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нагостят, та заявлението ни ги учуди.
 Изпървен имаше разногласие – едни искаха да спят в Муса-

фир одаясъ, други на полето, но най-подир всички се съгласихме 
да спим на някой харман. Кметът ни заведе на харманя си до са-
мата Арда, донесоха слама за добитъците ни и вода. Местото беше 
равно, хубаво за спане, всички се натъркаляхме. С. и аз бяхме 
закъснели с лягането, та имахме нещастието да се разговаряме с 
кмета. Той дойде при нас и го удари на конушма. Не можеш да 
му речеш-върви си, спи ми се, не знаем и турски. Чат-пат, подпо-
магайки се двамата, разговаряхме за сеитбите, за падналия град и 
т.н. Узнахме от него, че донесли тук какво се скитали по границата 
подозрителни хора. По тези места имало уж, много пари заровени, 
много хорица се скитат с цел да намерят поне някое гърненце, та 
ние знаехме, че ще ни заемат за малджии/хора, които търсят заро-
вено имане). Но те ни земали и за други, подозирали, че сме пред-
решени големци, които обхождат и разглеждат границата. Казвали, 
че сме се препоръчвали за даскали, а при това сме яли печено яре. 
„Къде у даскали толкова пари, та и печено яре да ядат!„ – изказва-
ли учудванието си. Аз се дърпнах, дърпнах настрана и сполучих 
да си легна като оставих С. да разговаря сам. Отиде си най-после 
отегчителния ни събеседник, легна си и С., когато часовниците со-
чеха 12, но не механическите часовници, а органическите – Вие се 
сещате – магаретата. 

Кога си у дома си в удобно легло, някой ръб на постелката се 
образувал, не можеш да заспиш. Пък тука – покриеш се с едно пал-
тенце, легнеш на буцестия харман, нищо те не убива, струва ти се, 
че лягаш на дебела памучена постелка. Колко пък сладко се спи 
под откритото, посипано със звезди небо! Под харманя струите на 
Арда си шепнат навярно за Шейтан кюприя (дявол да я земе), от-
татък се простира империята на султаните, несмущавана, че тя е 
под владичеството на едного само человека. Шумеше Арда, спеше 
Турската империя, спяхме и ние. Тука аз нагледно можах да сравня 
ограничената с неограничена монархия и доколкото само забеля-
зах имаше една само разлика– неограничена монархия беше отта-
тък Арда, а ограничената отсам. Нашият сън не може да се сравни 
със съня на един банкер, който и кога легне да спи, пъшка и мисли 
за милионите си, със съня на един министър, който сявга сънува, 
че се е сгромолясал от креслото. Аз сънувах,че съм се сгромолясал 
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в Шейтан кюприя, та пак не се събудих.
1. На другия ден, когато Аврора с розовите си пръсти отва-

ряше вратата на слънцето и когато една ханъмка като ни видя, пак 
с червените си боядисани пръсти, затваряше вратата на стаята си, 
ние напуснахме Абдул Кадир (Рабово). Пътувахме посред нивя по 
равен път, пак покрай Арда. По краищата на дългата долина пак 
имаше върхове, състоящи от варовит камък. Лесен ни беше пътят, 
но нямаше онези прекрасни местности из които се движихме вче-
ра. Еднообразните варовити височини, брегове на реката, нямаха 
свършване. Само една канара имаше изглед на група гъби, за което 
я назовахме Гъбите. Имаше вече и пещери по варовитите скали. 
Кой знае какви слухове се пръснаха за нас в Турция като ни гле-
даха проточени да се скитаме вече един ден край реката. Забавля-
вахме се из пътя ту като си брусехме круши, ту като се спирахме 
край кладенците, които до един бяха без чешми и на аязмите, които 
изобилваха особно по отсрещния бряг на Турция. Близо до село 
Алемдер (Долно Черковище) до една височка скала наляво от пътя 
ни имаше три гробници с различно направление, издълбани в ка-
мъка. Бяха четвъртити, отгоре открити, долу по-широки, от едната 
страна имаха вратца, подобни на тези, които имат пещите. На сре-
щуположния бряг имаше нещо като келия, издълбано в скалите. 
Имало издълбано в келията и пейка за сядане, и полица, и кандило 
на средата на потона, и конник на стената. Ние не посетихме тази 
уж, келия, защото беше в турска територия. Според местното пре-
дание, Алемдер (Долно Черковище) било доскоро българско село. 
Наистина по турските гробища, които бяха малко по-нататък, още 
личат кръстове по камъните. Околните села, които били тоже бъл-
гарски, се покръстили, а останало само Алемдер (Долно Черкови-
ще). Турците питали големците му дали ще се потурчат или не, а 
те отговорили: Алем не дер (Народът каквото каже). След като се 
потурчили, питали някои овчари и др.: А бе Вие сте се потурчи-
ли? – Алем дер, казват, отговаряли те, та оттам останало името на 
селото.

  Когато турците притеснявали непотурчените още селяни, те 
бягали от тези места и си направили в камънаците пещи, гдето си 
пекли хляба. Подир, когато всички се потурчили, само попът на 
селото Мартин останал твърд във вярата си и се отдалечил в ска-
лите, гдето си издълбал келия, която сега, според това се зове „Поп 
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Мартиновата келия”. Но близостта на гробниците и конникът на 
стената, твърде обикновени тракийски паметници, издават и кели-
ята за езически паметник от тракийско време. На туй място имаше 
и много естествени пещери. На една височина имаше дупка, която 
се силно разширочава надолу и образува огромна пропаст, дълбока 
около 15-20 метра.

Рано стигнахме в Алемдер (Долно Черковище). То е по-съжи-
вено селце, център на околните. Спряхме се в двора на канцела-
рията. Тука имаше и контрольор по десятъка, облечен в на вярно 
подарени тесни, черни, европейски панталони и жакет, та краката 
му приличаха на клечки, и писар от Иробас (сега Криво поле), и 
помощник-контрольор, командирован учител от Курашли (сега 
Славяново). Беше си тук и пом.кметът с бледо лице, сини меланхо-
лични очи, с късо остригана руса брада и с бяла везана с клабадан 
чалма. Посрещнаха ни хубаво и след малката почивка, която напра-
вихме, изпратиха ни много любезно на доста далечно разстояние. 
От Алемдер (Долно Черковище) до Кавакмахленското погранично 
куле, пътят ни беше се край Арда, която скоро щяхме да напуща-
ме, защото болшинството от нас си бяха подбили краката, съдрали 
обущата или уморили, та не искаха да минем през Оваджик (Горно 
поле), а през Кавак махле (Тополово). Отсреща бяха селата Мах-
мутли (Странджево), гдето става голям пазар, и Адите. 

Голямата тазгодишна градушка, която съсипа посевите на сума 
села, се бе понесла и насам и причинила значителни повреди. На 
някои места по пясъка на реката бяха сели царевица, но на десетях 
кореня надали един щеше да даде махалка колкото пуйча глава. И 
от такивато посеви, от които и семето не може да се получи, заемат 
данъци. Тежко и горко на стопаните им. Колко се труди земеделе-
цът, а и колко е несигурен за прехраната си!

Той не е например като лихварите без мъка да заключи запи-
сите си, та ни пожар, ни вода, ни студ да ги застрашава, С голяма 
мъка той напише своя запис на земята, остави го на открито, а небе-
то праща и дъждове, и снегове и студове, често пъти съсипателни. 
Благодарен ще бъде селякът, ако благословените зърна поникнат, 
дадат богата жътва и той със сабята на труда затъркаля златни сно-
пове. За сбогом спътницата си Арда, окъпахме се в нея при кулето.

Скоро стигнахме през кукурузените нивя и гора в Кавак Махле 
(Тополово). Туй село е с митница, та има и кръчма, и шосе, което 
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води през много села за Хасково. Селото е турско. Имало няколко 
български къщи от село Мангъв (в Турско) и от село Инджекьой 
(Тънково). В кръчмата бяха и митническия началник, и двама ак-
цизни ли, горски ли, какви, но не и полицейски стражари. Беше и 
контрольорът по тютюня, и контрольорът по десятъка, и фелдше-
рът, въобще цял сонм от чиновници, за каквито земаха и нас, речи 
го, навсякъде. Отивахме за Инджекьой (Тънково). Пътят ни от пър-
вен беше много равен и хубав, но когато наближихме Инджекьой-
ския балкан стана съвсем труден. Трима карахме петте магарета, 
защото другите бяха останали назад да търсят вода. Трябваше да 
минаваме ужасни урви и долища без път и да се разправяме с петте 
невъзпитани добитъка. Бяхме дошли до отчаяние.

Когато се изкачихме на най-големите височини, ние напипа-
хме една бутилка с ракия и като през увеличително стъкло през 
дъното й съгледахме де се намира Инджекьой (Тънково). Туй бе 
първото българско село, което срещнахме след дългите си „оди-
сеевски странствания”. Кога заговорих на българите, аз зех да 
употребявам турски думи, толкова бяхме свикнали с турския език. 
В противоположност на до няма и къде бедните турски села, Ин-
джекьой (Тънково) е едно от най-богатите български села. За един 
Арденски читак, то едва ли не е Обетована земя. До полите на 
пространния висок Инджекьойски балкан туй село не е лишено 
и от големи плодородни пространства за нивя. Балканът е висок, 
разсечен с най-ужасни дълбоки долища, залесени с гъсти вековни 
буки, габери, дъбове, дрянове и пр. По него се въдят диви свине 
и сърни. Той дава големи приходи на селото, Нивите със своите 
произведения не оставят селяните да търсят храна от другаде. Тези 
преимущества турят селото в най-завидно положение. 

Селото е разположено под червените стръмнини на самия бал-
кан всред една прекрасна местност. Всред селото има площад с 
чешма, около когото са наредени три хубави кръчми, общинската 
канцелария, училището, строено според плана на училищата от 
1892 година при Стамболовото управление, черковата с широкия 
си чист двор, по краищата на когото са посадени множество овощ-
ни дървета. От всичко личи, че селяните не са паднали в оная ми-
зерия, която е обикновена в повечето села. Преспахме в черковния 
двор. Окосената и подраснала сега трева ни се стори по-мека от 
най-мекия памук.
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На другия ден, пак ранко се отправихме за Иробас (Криво 
поле). Беше вече четвъртият ден откакто пътувахме по най-нерав-
ни пътища, из долини и върхове, с малки почивки, без да срещаме 
голямо уморяване. Първият ден отпървен бяхме бодри, но подир 
обед, доста уморенички и мислехме, че на втория ден не ще мо-
жем и шавна, защото като пътуваме един ден и втория сме у дома 
си, усещаме се като болни. Макар да не излезе така, но се таки 
бяхме доста съсипани. На третия ден, особено след като се наспа-
хме хубаво в Абдул кадир (Рабово), бяхме станали, дето го казват, 
по здрави и от каиш. Пътуването не представляваше вече за нас 
никаква мъка. Да бе рекъл някой, хайде на другия край на света, 
бихме се съгласили.

На четвъртия ден повечето пак бяха съвсем бодри и здрави, 
само на малка част от нас се бяха убили краката. Изпърво пъту-
вахме повечето из високи избуяли царевици. Минахме край село 
Малко Яджели (Малък извор) и пак през гората, която се простира 
от тука до село Иробас (Криво поле).

Там стигнахме към обед. На влизане към нас тичаше, яхнал на 
кон стражар и ни запита: „Контрольори ли сте?”. „Не сме.” – му 
отговорихме пресекнато и ядосано, защото това беше вече десетия 
път откак ни задават подобни въпроси. Беля си зехме на главата, 
гдето тръгнахме по тази „контрольор хавасъ”. 

Иробас (Криво поле) е голямо село, при това и доста богатич-
ко. То е център на Иробаската избирателна околия. Кръчмите му 
бяха доста много, но не можахме да намерим хубаво място за седе-
не. Най-после слязохме у кръчмарина С.Т. Той ни покани за малко 
в двора си, който беше до кръчмата, а подире вкъщи. Влязохме в 
една новичка, хубавичка стая. Стопанката я беше постлала като за 
редки госте. Около белите стени бяха натурени хубави нови въз-
главници, а цялата стая, постлана с хасъри, върху които бяха мет-
нати две пъстри вълнени черги. Всичко грееше, ще кажа и аз, както 
в простонародните приказки. Купихме си ракия, за да пийнем след 
такъво дълго пътуване. За мезе ни срязаха три дини, от които тази 
година за пръв път ядяхме. 

След като се доволно нашегувахме, излязохме за ядене на дво-
ра под сянката на ореха, гдето беше пометено, попръскано и по-
стлано. Ние си имахме за ядене, но ни донесоха и сирене, и пръже-
ни яйца, и хляб. Не зная за другите, но аз много обичам, много ми 
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са сладки пръжени яйца, особено на село. Когато четях в „Мърт-
вите души” как Чичиков бил гостен със „скородумки” (пръжени 
яйца) у Коробочка, ядене толкова поетично описано от аратлика 
Гоголя, лигите ми бяха потекли. 

Дойде и писарят, млад момък в селски дрехи, с живи и изра-
зителни очи, доста кален партизанин, както се виждаше от думи-
те му, дойде и единият учител, попът и други селяни. Казваха ни, 
че имало 159 души тютюнопроизводители, а шест контрольора по 
тютюня, като заедно с тези по десятъка ставали 8 души/и контро-
льорите на селцето Къза махле (сега Момино) в то число. Всички 
тези представители на властта се хранели от селото и роптаели 
кога не им давали пшеничен хляб и вариво с месо.

Досега селянинът е бил безбожно лъган и оголван. И този с 
ограничен умствен кръгозор селянин става крайно недоверчив и 
озлобен против всеки гражданин, защото злината идва се от граж-
даните, от учените. А когато из селата се затътрят стражари, тайни 
контрольори, едновремешните събирачи на „диш-хакъ”– хора от 
най-долна проба, когато тези хора се пръснат да търсят де има бър-
каница, дебели сенки и студени води, ненавистта на селяка достига 
до последна степен. При такивато обстоятелства намери се едно 
правителство, което смеси учителите с тези ненавистни хора, тури 
ги дори под тяхно ведомство.

Към три часа си заминахме от Иробас (Криво поле). По пътя за 
Хасково не ни предстоеше вече никакво село. Аз си въздъхнах, че 
този път нямаше никакви опити за проповядвание туризма между 
селяните.

Нам е широко около врата, а селяните, макар и най-заможните, 
нямат възможност да се занимават с туризъм. Когато ние покръ-
щаваме кмета или кръчмаря в турист, ние мясаме щъркола, който 
канел Кума Лиса да си извади каша из тесноустното гърне – нещо 
съвсем невъзможно. 

Селяните и ние по начина на живота стоим на два срещупо-
ложни полюса. Те живеят един чисто растителен живот, техният 
интерес е много ограничен, за храна на този интерес са нужни въ-
проси и занятия съвсем различни от туристическите. Кога им раз-
правяме за туризма, ние приличаме на оня кон, който не искал или 
не можел да разбере, че магарето обича тръне, а не сено.

Ние занемаряваме обстановката на селянина, игнорираме пси-
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хологията, според която трябва да видим какъв интерес имат хора-
та, жестоко иронизираме с нашите парии, та и заслужаваме много 
майсторските им подмятания. През Иробаските лозя, после през 
една най-разновидна хълмиста местност, стигнахме до Олу дере на 
една воденица. Тази река, през зимата толкова многоводна, сега те-
чеше съвсем слаба, беше тинясала. Отпочинахме си. Някои поис-
каха да се къпят. Попитаха любезния воденичар, усмихнат старик 
с лице гладко като белено яйце.

– Има ли хубави места за къпане?
– А-а…навсякъде е сега чай (място в реката, постлано с че-

къл). Има ли сега лоши места? – отговаря старикът.
– Ама има ли дълбочки гьолове, къде има?
– Ами има. Я ги не зная. Наш Т. се ноо день къпа тука надолу. 

Фаналу гу ду мишниците.
Тръгнахме да дирим място за къпане. То какъв ти чай! Батак, 

тиня до безобразие. Със селяните ние никога не можем да се раз-
берем. Аз бях се зарадвал, че ще се окъпем най-после на чиста и 
бистра вода, на песъчливо място. Бързотечащата и мътна Арда не 
струваше за къпане. Търсим поне дълбоко място – няма. В един 
блитък вир деца заедно с биволите се къпеха.

Питаме двама рибари:
– Къде има хубаво място за къпане?
– Е, сякъде има. – отговарят те неохотно.
– Дълбок гьол търсим ние, някое по-песъчливо място.
– Ами навсякъде е хубаво. – пак така отговарят те.
– Контрольори ли сте? – запитаха ни. По дяволите, пак за та-

кива ни зели.
– Не сме контрольори, даскали сме. – съвсем оскърбени отго-

варяме ние.
– Ха, тугаф, хее там пут бентъ има хубаи дълбоки гьолища. 

Тамань зъ вас.
Врътна да пее колата, когато казахме, че не сме спахии.
– Близо ли са те? – питаме ние.
– Ами е тука.
– Колко може да има до тях?
– Двесте-триста крачки, няма толку бъре.
Ние се осъмнявахме да не би крачките да излязат Крали Мар-

ковски, та пак запитахме:
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– Да не са твърде далече?
– Двесте крачки, кадар, и толку няма. Ей гу къде съ.
Минахме един километър по направление на посочените гьо-

лища и едвам се показаха. Те излязоха пак селски „чай”, покрит с 
тиня, та се върнахме ядосани. Такива са селските чайове и крач-
ки. Малко седяхме до воденицата, защото късно стана, а пътят – 
дългичък. Минахме през горицата, в която било село Фартли. Кога 
стигнахме в Балъкли тъмнината се надвесваше над хълмищата и 
долините. Месецът като едно величествено кандило беше увиснал 
в този величествен храм – природата. Чуваха се клепене на звънци 
и блеенето на стадата, разнасяше се медният кавалски глас и всич-
ки тези звуци се смесваха в хармоничния природен хор. Всички 
пътувахме мълком. 

Кога възлязохме на един хълм, показаха се Родопите с велича-
вата Айдаа, дигната в океана от огнените бляскави облаци. Зле й 
се заканих. Щях скоро да я посетя непременно. Показа се отдалече 
Хасково с многобройните си светнали светила и прозорци. Всеки 
замечта вече да отиде у дома си, да се нахрани с вариво, сварено на 
огнището, да спи до обед в мекото удобно легло, без да мисли, че 
сутринта ще се събужда и тръгва пак на път.

4 август 1900 г., Хасково                                            Ал.М.Паскалев
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СПОМЕНИ ЗА ТРАКИЯ 
И ЗА СЪБИТИЯ, СТАНАЛИ ТАМ, 

ОТ ТРАКИЙСКИ БЪЛГАРИ 
И ТЕХНИТЕ ПОТОМЦИ

ЗАТОЧЕНИЕТО НА ЖИТЕЛИТЕ
НА ДОГАНХИСАР ОТ ГРЪЦКИТЕ ВЛАСТИ 

ПРЕЗ 1923 Г. 

Георги Ст. Сапунаров*

Това беше на 10/23 март 1923 г., седяхме вечерта край ог-
нището. Баща ми се бе завърнал от проверка. Брат ми ведна-
га замина след проверката за кошарата при стадото. Майка ми, 
трите ми сестри и аз сме около огнището. Баща ми каза, че е 
пристигнала много гръцка войска в селото, но никой не знае 
защо и за какво. 

Рано сутринта на 11/24 март баща ми стана да занесе хляб 
на овчарите и на брат ми, но бил върнат от гръцки войници. 
Казал на майка ми, че селото е заградено и никого не пущат да 
излиза навън. Изплашен рекъл, че този път пак гърците нещо 
ще вършат. Ние се събудихме. Камбаната почна да бие. Нейният 
звън проряза сутринната ведрина, но тя биеше някак особено, 
тревожно, не както досега звънеше: за църква или за нещо дру-
го. Всички се чудеха. След малко се съобщи всички да се съби-
рат на площада пред църквата. Щом се събрахме, главният на 
войските каза, че всеки е длъжен до един час да се яви пред него 
с ключовете на къщата и му ги предаде. Това бе заповед. Всеки 
трябваше да я изпълни.

Върнаха се по домовете си умислени: Какво ще стане? В 
това време стада овце и кози от кошарите почнаха да идват в 
селото, карани от гръцки войници, събираха ги в долния край на 
селото при църквата „Св. Никола“.

Тук бяха докарани всички стада, също волове, крави и друг 
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добитък. Събра се цялото население, предадоха ключовете на 
офицера, оставиха къщите пълни. Само някои си носеха горна 
дреха или халище. След като всички се събраха, хора и стада 
бяха подкарани към с. Дервент, без някой да знае къде ги водят. 
В детското ми въображение се рисува тая дълга върволица от 
хиляди хора и стада, която нямаше край. Колоната усилено се 
движи – малки, големи, млади, стари. Краката ни се подкосиха, 
а който оставаше назад, биеха го войниците. Встрани на колона-
та пеши войници, а начело вървеше офицер на бял кон. Всеки се 
моли дано се смили Бог над тях или пък град и гръм да прати, та 
всички да ни избие, за да не понасяме повече тия мъки. 

Наближаваме теснината Чепелка. Часът бе около 5 след 
обед. В този момент вляво се чуха няколко изстрела, след това 
зачестиха към една малка рекичка. Наоколо всичко бе обрасло 
с дъб и габър. Спряха ни на една поляна, строиха цялото село в 
кръг, доведоха този, по когото стреляха. Това бе Кирю Сарджов. 
Той се опитал да бяга, та по него стреляха. Биха го, и го мно-
го. Вързаха ръцете му на гърба. Аз се притисках о майка си от 
страх. Тук отделиха всички мъже отделно от жени и деца, стро-
иха ги в редици и ги подкараха напред, а подир тях на около 200 
крачки вървяха жените, децата и добитъкът. 

Сега още повече се изплашиха, защото мислеха, че всички 
мъже ще бъдат избити и затуй ги отделиха. Плачът и викове-
те още повече се усилиха. Краката ни се изпобиха от камъни-
те, едва вървяхме. Слънцето се скри зад хоризонта, почна да 
се стъмнява. Луната изскочи, но и тя не светеше приятно, и тя 
сякаш се възмущаваше от това, което вършеха гърците над бъл-
гарското население. Безкрайната върволица от хора и добитък, 
която държеше 2-3 км, почна да се разпокъсва. Едни вървяха 
много напред, други оставаха назад. Майка ми, аз и трите ми 
сестри вървяхме заедно. Брат ми Митрю избягал от кошарата, 
щом разбрал каква е работата, а и мнозина от овчарите също 
бяха избягали. Баща ми бе напред заедно с всички мъже. Щом се 
смрачило, някои започнаха да бягат, самите войници разреша-
ваха, стига да им се дадат пари, за това спомагаше и теснината. 
Много жени с децата си избягаха, мъжете бяха здраво пазени. 
И ние решихме да бягаме. Отклонихме се от пътя, повървяхме 
един километър и пак се върнахме, защото нямаше кой да ни 
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покаже пътя. А също ни тегнеше и мисълта какво ли ще стане с 
баща ни. Върнахме се. Стигнахме с бързина колоната от хора и 
добитък, преди да стигне в с. Дервент.

 В с. Дервент пристигнахме към 9 ч. вечерта и го с голяма 
мъка. Спряха ни да нощуваме на юг от селото на една поляна на 
левия бряг на Малката река. Мъжете бяха на около 500 м далеко 
от жените и здраво пазени. Мъжете накладаха огньове, не тол-
кова да се стоплят, колкото да може да се освети цялата поляна, 
та всеки да види своите деца и жена. Тук през нощта избяга-
ха мнозина заедно със семействата си, и то, разбира се, който 
имаше пари скъпо да плати на войниците. Разигра се истинска 
търговия за откупване.

 Цяла нощ никой не спа пред мисълта къде ще ни водят и 
какво ли ще правят с нас, макар да бяхме капнали от умора. 
Всички бяхме гладни, понеже не ни позволиха да си вземем от 
селото хляб. Майка ми постоянно ни събираше около себе си. 
Сестрите ми плачеха. Тази нощ беше страшна. Цяла нощ се чу-
ваха плачове и ридания, и то не на един, а на хиляди, които огла-
сяха постоянно нощта. Този плач се запечата в детската ми душа 
и понякога го чувах и насън. Много майки и моми бяха решили 
да сложат край на живота си, за да не ги сполети участта от 1913 
г. при град Фере, защото пресни бяха още спомените от близ-
кото минало, когато башибозуци и „автономистки“ аскер бяха 
клали българите от Дедеагачко и Ференско. Всички тръпваха от 
ужас при този спомен. Това караше мнозина да се изскубнат и 
хванат гората, макар чрез скъп откуп. Явиха се мъже, вземаха 
пари от жените си и плащаха. Казваха ни и ние да бягаме. Аз 
всичко наблюдавах и слушах. Баща ми не се яви при нас. Знаех-
ме, че той няма пари в себе си, па и ние нямахме.

Най-после се съмна. Нощта ни се стори година. Слънцето 
огря околните върхове. Гърците забързаха да ни карат към Де-
деагач. Тръгнахме. Към 10 ч. стигнахме в Дедеагач. Пътят До-
ганхисар-Дедеагач ни се стори толкова дълъг и неподлежащ на 
измерване, макар че беше 23 км. Пътят е оросен от сълзите на 
малки и големи. Всичко това е възпято от доганхисарци в песен-
та „Заточение“.

Без да си отпочинем, веднага по една дървена скеля ни ка-
чиха на лодки и от лодките в парахода, който беше навътре в 



278

морето на около 500 м. Пристанището на Дедеагач тогава не 
беше направено. Морето е плитко и не много удобно за приста-
нище. При качването на парахода мнозина изпаднаха в морето и 
веднага биваха извадени от гръцките моряци. Такъв бе случаят 
с Бойко Карабашев и др. Мене ме качи майка ми, като винаги 
ме държеше за ръка. Така бе и с по-малките ми сестри. Майка 
ми не изгубваше присъствие на духа. Тя също ни е говорила за 
патилата си при Фере през септември 1913 г. Параходът бе мно-
го голям, не само защото на мене се струваше така. Напълниха 
го с хора и добитък. Щом се качихме, веднага потегли. Разнесе 
се плач и писъци, всички се кръстеха и молеха. Бяхме обърна-
ти към родните планини и поля. Може би това да е последно 
виждане, защото никой не знаеше дали ще има щастието да се 
върне.

Параходът бързо и леко се понесе по морските води. Близо 
15 дни пътувахме все по море. Най-напред спря на пристанище-
то в Кавала. Тук стояхме няколко часа, не разрешаваха никой да 
слиза, а всички умираха от глад. Не ни беше позволено да но-
сим хляб, нито можеше отнякъде да се вземе. Но неколцина от 
мъжете – Никола Делигеоргиев и други, слязоха по корем чрез 
плъзгане по веригата, с която бе закотвен параходът на приста-
нището, за да купят хляб, никой не ги спря това да направят. Ку-
пиха доста хляб и го подхвърлиха в парахода на 15-25 м., защото 
по друг начин не можеше да се пренесе. След това по същия 
начин се качиха на парахода.

Продължихме пътя, минахме много острови и пристанища, 
но никъде не разрешаваха да се слиза. Цели 15 дни параходът ни 
носи из морето. Припомням си, че на едно пристанище, на ня-
какъв остров, понеже параходът бе опрял о пристанището, аз по 
стълбата слязох. Но един стражар веднага ми удари една плес-
ница, сякаш искри изскочиха от очите ми, майка ми посегна и 
ме дръпна. Хранехме се с хляб, който взехме в Кавала. Мнозина 
имаха пари, купуваха в парахода скъпо, а и помагаха на ония, 
които нямаха. Това бяха тези, чиито мъже бяха избягали от село. 
През тези дни мнозина се разболяха. А Иван Крайнов почина 
и за да не кажат гърците, че той е починал от някаква заразна 
болест, да обявят карантина на парахода, нашите решиха да го 
укрият и го хвърлиха в морето през нощта. Това бе направено и 
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гърците нищо не усетиха. Спомням си как плачеше жена му и 
около нея други жени се навъртаха и я успокояваха. Детето му 
бе на 3-4 години.

Най-после параходът спря на пристанището Волос. Слязо-
хме, качиха ни на влака и веднага тръгнахме. Никой не питаше 
за добитъка, всеки гледаше да спаси живота си. Влакът спираше 
на всяка гара и спирка, като оставяше по 15-20 семейства. На 
последната гара Топузлар оставиха най-много семейства – над 
100. Тук слязохме и ние. Гарата бе доста отдалечена от само-
то село. Всичко това се извършваше по предварително начер-
тан план и доганхисарци така бяха пръснати из Лариска око-
лия. Беше 4 часа след обед. Тръгнахме от гарата за селото пеш. 
Капнали от умора, изтощени поради глад и не спали толкова 
нощи, едва се движехме. Докато стигнем до средата на селото, 
от двете страни се трупаха стари и млади да ни гледат. Някои 
от зрителите хвърляха камъни, викаха, смееха се и мнозина от 
нас бяха ударени по краката и главите. Едно безчовечие, вместо 
да се смилят над нас. В средата на селото ни спряха. Цялото 
село се събра да ни гледа. Настаниха ни близо до църквата в 
една къща, състояща се само от една дълга и широка стая, но 
ние наброявахме няколкостотин души. Всички натъпкани като 
сардели, едва можеше да се седне. Измъчвахме се. Следния ден 
бе Великден, великият християнски празник. Всеки си спомни 
за селото, за празника, за черкуването, за хората. Тоя ден още 
сутринта ни пуснаха да ходим из селото. Какво можехме в това 
положение да правим?

Едни тръгнаха да просят, други отидоха из близките ливади 
и ниви да събират треви, за да ги готвят, трети направо почнаха 
да ядат някои треви като добитък. Повече от 15 дни ни държаха 
като затворници в парахода и влака. Ние, малките, се наредихме 
пред вратите на църквата за просия. Отсега нататък започнаха 
още по-черни дни за нас. След няколко дни дойде нареждане 
десет семейства да отидат в с. Карачи, на 10-15 км на запад от с. 
Топузлар, по-близо до гр. Лариса, отколкото с. Топузлар. В тези 
10 семейства бяха: Стою М. Сапунаров, Кръстю М. Сапунаров – 
без него, понеже бе избягал от селото, Петко Калоянов, Долови 
и др. На другия ден потеглихме за селото пак пеш. Стигнахме в 
селото и ни настаниха всички заедно в едно старо училище от 
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една стая. Уморени, изтощени, но трябва да се яде, няма откъде 
нищо да се купи. 

Село Карачи бе чифликчийско. Почти всички ниви бяха на 
един богат грък, малка част от населението притежаваше имот, 
и то недостатъчен, а всички други работеха на богатия грък. 
Спомням си, и то много ясно, един ден след пристигането ни 
отидохме да просим хляб. Майка ми, аз, Станка Долова (сега 
жена на Грозю Анадолиев), нейната майка. Обиколихме селото, 
но никой нищо не ни даде. Протягахме ръка за просия и по това 
се разбираше за какво ходим по къщите, иначе не можеше да се 
разбере, не знаехме гръцки. След толкова обикаляне из село-
то върнахме се при другите с празни ръце. От глад ще измрем, 
няма кой да ни помогне. На следния ден всички възрастни мъже 
и жени отидоха да работят на богатия владетел, и то без пари 
– само за един сух хляб. Цял ден без отдих земеделска работа 
само за един сух хляб, който даваха още сутринта, за да могат 
да изпратят част от него на малките си деца.

Недалеч от селото имаше река, богата с риба. Лято беше, 
водата бе намаляла и рибата можеше лесно да се лови. Газехме 
из реката и с ръце ловехме риба, и то много. Баща ми, други 
мъже и ние, по-малките, често ходехме с тях на риба, връщахме 
се винаги с богат улов. Рибата много улесняваше изхранването 
ни. Често пъти баща ми и други ходеха в гр. Лариса да купуват 
главно хляб. Много пъти, макар и малък, отивах и аз с баща си. 
Лариса не бе много далеч, на 7-8 км, добре уреден. Представям 
си как се губехме из правите улици. Минавахме и край някаква 
пълноводна река, не можех да разбера накъде водата се движи.

 След месец и половина дойде нареждане само нашето се-
мейство да се върне в Топузлар. Защо бе това? Разделихме се с 
чичовото семейство. Връщаме се наново в Топузлар. Пътуваме 
по хубав път, вляво и вдясно, докъдето виждат очи всичко бе 
засято със зърнени храни, варива и други култури.

Бе в навечерието на жътва. Равнината изглеждаше идеално 
равна, от никакво възвишение ненарушавана. Като се върнахме 
в Топузлар, семействата бяха пръснати по 4-5 заедно да живеят 
и по различни махали. Нас ни поставиха при семейства Каму-
шеви, Попчеви и др. Повечето от мъжете и жените отиваха да 
копаят канали за по-лесно оттичане на водите по време на дъжд. 
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Почвата бе черноземна, а и водоносният подпочвен хоризонт – 
близко до повърхността. Във време на дъжд ставаше непрохо-
дима кал. Други работеха по нивите или като слуги по къщите 
– така бе особено с много жени. Всички работеха само за един 
хляб. Много често се случваше, когато майка ми и баща ми не 
се връщаха вкъщи през деня, понеже работеха, аз и по-малките 
ми две сестри и други, с които живеехме, бивахме затваряни в 
стаята от много по-големи момчета гърци, и то по цял ден за-
ключени, докато се върнат родителите ни. Такива гърчета често 
ни създаваха това измъчване. Но това се случваше не само с 
нас, а и с другите български семейства. Оплакахме се. Никой 
не ни обърна внимание. Разбрахме, че всичко това се извършва 
по нареждане на административните власти, за да ни плашат и 
тормозят.

Щом се работи за един хляб, това е недостатъчно за изхран-
ването на семейството. Ето защо родителите ни почнаха и нас, 
малките, да ни пращат на работа, за да можем и ние да си изкар-
ваме хляба. Всеки разбира каква работа може да извърши една 
дете на 7-8 години. Моите родители ме дадоха на един грък да 
му пазя от птици нивата, засята с жито, която се намираше не-
посредствено до селските къщи. Нивата бе много голяма. Цял 
ден едва можех да я обиколя до четири пъти. Вечер се връщах 
при родителите си и заспивах веднага. Всичко това беше за един 
хляб. След прибирането на житото нашите ме дадоха на друг 
грък бакалин – да му паса коня, който имаше. Той освен хляба 
ми прибавяше и нещо друго за ядене. Така беше с всички други 
като мене. Едни пазеха нивите, други пасяха конете и т. н. 

 Страшни мъки прекараха доганхисарци в Лариска околия. 
Газеше ни главно малария. Трепереха от студ малките деца, а 
след това ги хвърляше в огън. Малко от тях се спасяваха. На-
шите на треската почнаха да гледат като на чума. Дадохме по-
вече от 400 жертви, особено в Топузлар, предимно малки деца 
и след това най-старите. В Топузлар имаше най-много. Почти 
всеки ден умираха, всеки ден камбаната биеше на умряло. А ня-
кои умираха по улиците, без някой да ги види, повечето старци, 
синовете на които бяха избягали в България още в село. Така 
намерихме в един хендек стареца Иван Тодоров, няколко дни 
след смъртта му. Много малко са семействата, които не дадо-
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ха жертви. Някои семейства измряха напълно, други останаха с 
по един човек. Така например семейството на чичо ми Кръстю 
Митрев Сапунаров , състоящо се от 5 души, измря с изключение 
на него, който бе избягал в България. Измря цялото семейство 
на Мавер Димитров.

Семействата останаха без деца, поразени от мизерия, стра-
дания, болести – малария. След 8-месечно заточение дойде на-
реждане, че ще си отиваме, но никой не вярваше. Отчаянието 
от психическо и физическо изтощение бе обхванало всички. На 
следния ден тръгнахме към гарата. Качихме се на влака и на 
всяка гара се качваха семейства, които по-рано бяха стоварени. 
Сега за първи път се виждаха и научаваха за умрелите и страда-
нията им. Пристигнахме в гр. Волос. Качихме се на парахода и 
след няколко дена пътуване стигнахме в Солун. Тук слязохме и 
стояхме 10 дена на улицата. В Солун умряха неколцина: жената 
на Стамо Зарев и др. След този десетдневен престой наново ни 
качиха на параход и след 4-дневно пътуване стигнахме Дедеа-
гач. Никой до това време не вярваше, че ни карат за Дедеагач. 
Щом наближихме Дедеагач, разбраха всички, че действително 
ни връщат обратно в селото. Всички – малки и големи, почнах-
ме да се радваме, сълзите от мъките се замениха със сълзи от 
радост. Параходът пак спря на около 500 м далеч от брега. Явиха 
се лодки да ни пренесат. Почнахме да слизаме, но гърците са 
ядосани, те нямат търпение да чакат да слизат всички. Затова 
нас, малките, горе от парахода като топки ни хвърляха в лодки-
те. Това бе толкова страшно за нас, малките, та и сега, кога си 
спомня, особено насън, цял треперя от страх.   

Тук, в града, стояхме близо месец. Улицата ни беше къща, 
захвърлени като псета, никой не се грижеше за нас. Бе гроздобер-
но време. Най-после пратиха ни да си отидем в селото. Но там 
заварихме войници и новозаселници от Мала Азия. Почти всеки 
се настани в своята си къща, но заедно с преселник. Започна нов 
живот за доганхисарци, живот много по-различен от този, преди 
да бъде окупирана Западна Тракия от гърците. Всичко бе огра-
бено. Къщите полуразрушени. Събраният имот от бащи и деди 
с черен труд на семействата бе разграбен от гръцките заселни-
ци-колонисти и от гръцките власти. Кошарите бяха изгорени, а 
в някои от тях бяха изгорени агнетата и яретата, както бе напри-
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мер с нашата кошара в Голямата река. Един стихиен пожар на 
цялото село не би съсипал това мирно трудолюбиво българско 
население, както го оголи и съсипа внезапното му вдигане от 
гръцките власти, защото през пламъците и пушеците на пожара 
то все пак би успяло да спаси нещо от състоянието си. Всичко 
гърците получиха уредено и пълно, в изобилие, предадохме им 
и ключовете на къщите си.

След като се завърнахме в селото си от заточението, измря-
ха още много хора. Това стана вследствие изтощение, глад и 
болести. По застъпничеството на по-видни мъже от селото ни 
пред гръцките власти, че трябва да се отпусне брашно, защото 
населението умира от глад, гърците се вслушаха в молбата, от-
пуснаха брашно. Но и сега показаха своето безочие. Раздадоха 
брашно, което приличаше на ярма, състоящо се се от разни при-
меси. В една част имаше смляно стъкло и щом селяните ядоха, 
почувстваха ужасни болки в стомаха, придружени с гърчове и 
повръщане. От това брашно мнозина умряха, а други добиха 
болести, от които по-късно умряха. Така с голяма мизерия из-
карахме зимата. Не стига това, но тормозът над нас бе много 
голям. Не разполагахме с къщите и имота си. Във всяка къща 
имаше колонисти гърци от Мала Азия и те разполагаха с къщата 
и имота и нас ни държаха като чужденци, като че ли под наем 
живеехме. Вечер бе забранено да има светлина по къщите. За-
бележат ли светлина в някоя къща, веднага влизаха в нея войни-
ци и налагаха подред бой на семейството. Ако случайно някой 
не се прибере навреме вкъщи, той биваше също пребит от бой. 
Тези свои постъпки гърците оправдаваха, че ние сме криели и 
хранели български „комити“ и всичко бе с цел да прокудят насе-
лението да се изсели в България. 

А този непоносим живот принуди много семейства да избя-
гат още същата година през планините в България. Останали-
те семейства през пролетта се заловиха да обработват част от 
своята земя и посадиха тютюн, малко житни храни и други кул-
тури. Така 1924 г. прекарахме, и то с големи мъки и страдания. 
Гърците на всяка стъпка все за „комити“ говореха, каквото и да 
видеха през нощта, все им се струваше, че са „комити“. Това бе 
чиста измислица. От ден на ден положението ставаше все по-
непоносимо.
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Един майски ден – 1925 г., когато пролетта бе изсипала ця-
лата си благодат на земята, всички ние с голяма мъка трябваше 
да напуснем родното си село и земята, която тъй много обича-
хме. От селото отидохме в Дедеагач. Дадоха ни паспорти, като 
ни взеха всичките пари и ние останахме само с по една дре-
ха на гърба си. Качихме се на влака и потеглихме за България. 
Минавахме през хубави български села и градове: Фере, Софлу, 
Димотика, потънали в богата зеленина, грамадни пространства, 
засети с черничеви дървета. Влакът ни носи бързо към Бълга-
рия, а нам ни се струва, че полека върви и мислим, че няма да 
стигнем.

Най-после стигнахме границата, пресякохме я и навлязохме 
в свободна България. Всички се радвахме, макар това да бе за 
кратко време. Слязохме на гара Свиленград. Тука нашите вла-
сти доста време ни протакаха, докато ни дезинфекцират дрехи-
те. През всичкото време бяхме на открито, като чергари, но без 
черги, такива нямахме. Постеля ни бе земята, обрасла с хубава 
трева, а покривка – звездното небе. След прегледа, който, както 
казах, много продължи, казаха ни, че всеки е свободен да отива, 
където желае. Повечето доганхисарци решиха да се заселят в с. 
Орешец, Харманлийско. И нашето семейство отиде там. Вър-
вяхме до селото пеша. Властта не взе грижата да ни настани 
в селото и ние, след като стояхме на открито няколко дена и 
местните жители гърци не ни пускаха в къщите си, нашите ре-
шиха да отидат в Хасково. Днес най-много доганхисарци има в 
Хасково, после в Харманли, Свиленград, Кърджали, както и в 
околиите им. Така „доброволно“ бе изселено село Доганхисар 
през 1925 година.

*Текстът е публикуван в брой 4, април 1940 г., на списание „Завет“
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ПРЕДСКАЗАНИЕТО

Кирил Сарджев

Беше топъл и слънчев ден. Ранната пролет преобрази за ня-
колко дни събудената за нов живот земя. Пролетният ветрец, съ-
брал аромати от горски билки и треви, галеше с нежен полъх мла-
дите листа на дърветата в Армаганската долина. Тя, ощастливена 
от това, му отвръщаше с весели мелодии, сътворени със закач-
ливо потрепване на листата си. Денят, изпълнен с нови надеж-
ди, вървеше към своя хубав край, когато от нищото в небето над 
долината започнаха да се събират тъмни облаци. Притъмня, за-
духа студен вятър, светкавици раздраха тишината, заваля пороен 
дъжд, който бързо премина в мокър тежък сняг.

За кратко време цялата долина беше покрита с бяла завивка. 
Клоните на горди-те дървета започнаха да се чупят като тънки 
вейки под тежестта на падащия сняг. Навред се чуваше само про-
низващият грохот на прекършени вековни буки. Малката и крот-
ка рекичка, която браздеше цялата долина, сега бучеше страшно, 
премятайки като перушина камъни и дървета. Армаганската до-
лина се загърчи като ранена кошута, безсилна пред връхлетялата 
я стихия.

Всичко живо, което жужеше, хвърчеше или пълзеше, се изпо-
кри, изплашено от ставащото. Овчарите започнаха да събират на 
завет разпилените си стада. Никой от тях не беш чувал за такова 
природно бедствие нито от бащи, нито от дядовци. Гледайки с 
нескрита тревога как долината се погубва, дядо Митрю, един от 
най-старите овчари, се обърна към насъбралите се около него:

– Хора, такова нещо като днешното не е ставало никога в тази 
долина.Това е или Божие наказание за нас, или предсказание, че 
нещо ще се случи с хората през тази година. Природата ни преду-
преждава, така мисля, така ми се привижда. Дано да се разминем 
само с това! Дано, дано!     

Падналият сняг се стопи бързо, както бързо беше и навалял. 
Пролетното слънце отново се настани трайно на изчистеното от 
облаци небе. Долината започна бавно и мъчително да се възста-
новява от бедствието и животът в нея се завърна такъв, какъвто е 
бил винаги преди. Сезоните както годините идваха и си отиваха, 
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пролетта беше заменена от знойно лято, а то – от благата и отру-
пана с богатство есен. Хората се бяха пръснали по ниви и ливади 
да събират урожая от своя целогодишен труд. Всички се радваха 
на победата над вековния поробител, донесена на върховете на 
щиковете  от българските войници при Одрин. Дошла бе свобода, 
желана, изстрадана и дочакана от тракийци.

Но, както казва народната поговорка,”много хубаво не е на 
хубаво”. Така хубавото се обърна срещу мирните и трудолюбиви 
обитатели на тези земи. Тревожните вести за нападнати българ-
ски села от турски войски и башибозук в Одринско, Кешанско, 
Булгаркьой и други села, с всеки изминат ден се увеличаваха. 
Страхът сред хората се подсилваше и от това, че българската вой-
ска беше напуснала позициите, които заемаше по границата, и бе 
оставила освободените територии на произвола на съдбата.

Беше ранен следобед, септемврийското слънце безмилостно 
напичаше изсъхналата земя. По неравния коларски път, криволи-
чещ през безводни падини и тесни горски просеки, се движеше 
безкраен керван от жени, деца, каруци, овце, кози, кучета, птици 
и всичко, което една изплашена човешка душа може да вземе със 
себе си.

Въздухът около тях трептеше от сърцераздирателния плач 
на жените и децата и тревожното мучене на добитъка. Страхът и 
безнадежността като тежки камъни притискаха хората и правеха 
всяка тяхна стъпка като последна към пропаст. 

Керванът преминаваше през Армаганската долина. Умората 
от дългия път и жаждата измъчваха всички. Въпреки страха от 
нападение на башибозука, керванът се спря за почивка. Около 
бликащата студена вода Армаган чешмеси се събраха всички. 
Майките с невръстни дечица бързаха да преповият и накърмят 
малките си рожби , а болните и старите търсеха хладина под хра-
стите от зеленика и под сенките на вековни дървета. 

– Турците идат, бягайте, хора! Идат, бягайте! – извика някой 
с тревожен глас, който разцепи като гръм долината. Лошата вест 
обиколи като вихрушка спрелите се за почивка хора. Инстинктът 
за оцеляване се смени от паника и безпорядък. Майките,  изпад-
нали в безизходица, за да спасят себе си и другите по-големи деца, 
оставяха разплакани на земята още ненакърмените си рожби и 
побягваха като подивели животни. Башибозуците като глутница 



287

вълци връхлетяха върху изплашените и беззащитни хора. Чеш-
мата стана ням свидетел на кървавата разправа над тях. Земята 
около нея се настели с покосени от куршуми и ножове жени, деца 
и старци. От още гърчещите се в агония тела озверелите башибо-
зуци късаха с нетърпеливи ръце ризи, сукмани и потури за скрити 
златни лири и накити. Тези, които оцеляха от касапницата, побяг-
наха кой накъдето намери.

Башибозукът, както се появи ненадейно и бързо в долината, 
така бързо и ненадейно изчезна от там, натоварен със заграбеното 
от беззащитните бежанци. Септемврийското слънце, сякаш засра-
мено от видяното, бързаше да се скрие. Настъпи нощ. Злокобна 
тишина обгърна всичко. Дори и вятърът, който се разхождаше на 
воля в долината, спря своя ход. Само от време на време тежката 
тишина се разкъсваше от хриптящите стонове на умиращите от 
раните си хора или от умолителния плач за майка от изоставените 
дребни дечица.

Долината тъжеше и сякаш заплака. От листата на старите 
буки и пърнари закапаха едри капки роса, които се стичаха и ми-
еха телата на непокритите и непогребани невинни жертви. Нощта 
с невидима ръка започна да заличава греховете на своя брат деня. 
Надмогнал своя страх от видяното, дядо Митрю не дочака изгре-
ва на слънцето и тръгна към чешмата. В бодящата очите тъмнина 
той се придвижваше трудно и само болезнените стонове на още 
живите хора го насочваха натам. Плахият изгрев на слънцето го 
завари близо до чешмата. Около нея сред обезобразените мъртви 
тела той видя няколко изоставени в пеленки дечица, които плаче-
ха с пресипнали гласчета. По-нагоре под клонеста борика, свито 
на две и треперещо от студ малко момченце, а до него друго мо-
миченце заспало.

– Боже, Боже, какво е това чудо? Това ли трябваше да дожи-
вея – да вървя между умрели и малки деца кърмачета!? Лошото, 
което ми се привиждаше, че ще стане с хората, се случи. А как се 
надеех да не стане, Боже!

С потънали в сълзи очи дядо Митрю говореше на себе си и 
на невидимия закрилник на човешкия род – Господ. Беше сам в 
долината, обкръжен от злокобната тишина, мъртвите и изоставе-
ните дечица. Взе на ръце две пеленачета и заслиза с тях по стръм-
ната просека към овчарската си колиба. После пак се върна за 
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другите пеленачета, после за по-големките дечица. Стръмнината 
го умори, но той продължаваще да се връща и връща и прибира.

Малката му овчарска колиба се изпълни с деца. Преброи ги 
– бяха 22. Най-голямото беше около 3-4 годишно. Без много да 
мисли той реши да ги нахрани. Беше издоил от козите си мляко. 
Най-напред започна с кърмачетата, подаваше натопения си пръст 
с мляко в устата им като майчино зърно. За по-големките той на-
прави попарка с мляко и натрошен на дребно хляб. Понеже бяха 
много децата, той изсипа попарката в малко дървено коритце, 
в което захранваше малките и болни агънца и ярета. Дечицата, 
притиснати от глада, лакомо поглъщаха топлата попарка. Повече-
то още лазеха и протягаха немощно ръчички да ги вземе, други 
пък обвиваха краката му за закрила.

Милозливият дядо Митрю беше отгледал няколко свои деца, 
но сърцето му не издържаше при вида на толкова изоставени от 
майките си дечица. Очите му се пълнеха със сълзи и заплакваше 
приглушено, за да не го чуят. Дали от безизходицата, в която по-
падна, дали от нещо друго той си повтаряше: „Какви са били тези 
майки, да захвърлят на произвола дечинките си, какви са тези 
майки без майчина милост?” 

Изминаха две седмици, дядо Митрю продължаваше да се 
грижи сам за децата. Душата му не даваше, сърцето му се късаше 
да ги изостави и той. Започнаха да валят есенни дъждове,времето 
се развали. В овчарската колиба стана студено, малчуганите за-
почнаха да боледуват, а краят на това изпитание не се виждаше. 
Един ден, както хранеше децата, вратата на колибата се отвори с 
трясък и вътре нахлуха няколко башибозуци от околните турски 
села. Дядото ги познаваше добре, затова не се изплаши от тях. Но 
когато взеха да го разпитват къде са му парите и овцете, разбра, 
че тези хора не са дошли за хубаво при него. Опита се да побегне 
през отворената врата, но на няколко крачки от колибата си беше 
прострелян в гърба, залитна и падна. Опита се да се изправи, но 
не можа, само извика с хриптящ глас:

– Не барайте децата! Децата не барайте! 
Есенният дъжд продължаваше да вали. От листата на веков-

ните буки и борики се стичаха тънки струйки вода, които бързо 
попиваха в изсъхналата земя, за да дадат нов живот на долината 
и измият струйките кръв, които изтичаха от тялото на умиращия 
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дядо Митрю. Смрачаваше се, долината се готвеше да посрещне 
идващата нощ. През отворената врата на колибата нахлуваше сту-
ден вятър. Децата се бяха сгушили до угасналото огнище изпла-
шени и беззащитни. Очичките им отчаяно търсеха милозливия си 
закрилник, но него го нямаше вече. От страх нямаха сили дори да 
плачат, само издаваха приглушени стонове. 

Нощта се спусна и обви в потайна тревожност Армаганската 
долина. Смразяващата тишина от време на време се разкъсваше 
от протяжния вой на вълци и чакали, привлечени от разлагащите 
се трупове на избитите. Дъждовното утро на новия ден завари де-
цата разпръснати около колибата. Тези, които още лазеха, телцата 
им целите бяха покрити с кал и полепнали по бузките им треви 
и листа. Посинелите им от студа ръчички се забиваха безсилно в 
земята, молеха с през плач майките си за закрила. Няколко от по-
големките дечица, които можеха да ходят, се бяха заплели в бод-
ливите клони на една къпина, без да могат да се измъкнат от нея. 
Другите, които не можаха да издържат на глада и студа, гледаха 
от пеленките си света с безжизнени очички.

Дечицата умираха като малки невинни светци. Предсказа-
нието на дядо Митрю се сбъдна. Лошото стана...

 
 

    
   

 

 

   
        
    

     
  
   Бай Атанас, българин от Одрин, живеещ в квартала Каик 

в близост до църквата „Св. Георги“
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НАШАТА ЗЕМЯ... В ДОГАНХИСАР
Разказ за действителни събития и лица

В памет на баща ми Вълчо Андреев Костов (Пандъров)
/12.08.1943– 29.03.2019 г./

      
Величка Георгиева-Пандърова

          
Всяка вечер, когато издоеше козите, дядо Вълчо присядаше на 

големия бял камък пред дървените стълби на къщата в Маджарово. 
Изваждаше торбичка с тютюн от пояса на кръста си. Завиваше в 
малка хартийка от вестник цигара и чакаше добитъка да си дойде 
от баира (планината). Баба Стана прецеждаше топлото мляко от 
бакърчето на големия чардак. 

Изведнъж от ъгъла изскочи малкият му внук, обиколи край 
него като вихър и изтопурка нагоре по стълбите. След миг се чу 
силният й глас:

– Бягай, бягай бе Въле, немой (недей) бърка в млякото, оти 
(защото) съм го подквасила! 

Буйният малчуган събираше каймака с голяма дървена лъжи-
ца, купена от панаира в Малки Воден. Малкият Вълчо беше взел 
не само името му, но и много му приличаше – същите лазурноси-
ни очи, същите сребристи косици, падащи над веселото му лице, 
покривайки високото чело. Голяма усмивка огряваше детското му 
личице, идваща от доброто му сърце – винаги готов да помогне на 
всеки. 

Докато обърне глава, да види какво става, малкият седна в ску-
та му, сложи лявата си ръка на рамото му и каза :

– Казвай пак, казвай за нашата земя... в Доганхисар, еееей там 
– и посочи с пръстче на юг, към хълмовете на Чаталкая. Лицето му 
грееше, над горната устничка белееше бяло мустаче от вкусното 
мляко. Слушаше унесено разказа на стареца, забравил за всичко 
наоколо. 

– Нашата земя, дядо, нашата... да знаеш... никъде по света като 
нея няма. Вземеш пръстта в шепа, а тя ухае. Най-хубаво мирише, 
където сеехме – черна, рохкава, мека. Хващаш я в шепа, а тя те 
гали. Толкова силна, че по две реколти в година жънехме. На ло-
зето е по-червена, по-твърда, но такова грозде ражда, дядо, едро и 
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благо (сладко) като смокиня. Виж, на бостана е повече жълта, има 
карпузи, има кауне (пъпеши), по-сладки от мед са. 

Детето слушаше притихнало, с широко отворени очи, повди-
гаше вежди и с неспирно любопитство задаваше нови въпроси:

– Защо й казват Горчивата чешма, дядо, водата й горчива ли 
е? – на малките му бузки изскачаха две трапчинки. 

– Водата й, Въле, е лек за душата, жива вода от нея потича. Пи-
иеш, пииеш, а тя ти рани лекува, тези, отвътре... там, до сърцето. 

– Верно ли дядо? Искам да пийна и аз такава вода да опитам! 
– Вярвай ми, Въле, точно така е! 
– Видиш ли, имам какво да лекувам! – и бързо вдигна нависоко 

крачето си с ожулено коляно. 
– На Горчивата чешма винаги имаше някой, идваха и хората, и 

животните. Дядо Митю Джанков всеки ден караше на водопой над 
100 овце. 

– Сто ли каза, дядо? – колко са много! – И започваше да брои 
на глас, като свиваше пръстчетата на ръцете си:

– Едно, две, три... девет, десет... о, много, много овце са били! 
Далеч ли е дядо, казваш: “Ще идем”, ще идем» – пък не ме водиш, 
и аз да видя нашата  къща. Нашата къща, до Бялото море. Защо му 
казват Бяло море? Водата му бяла ли е? 

Как детската главица измисляше толкова въпроси, на които 
старецът не можеше да отговори? Когато започваше да му раз-
казва, една буца засядаше в гърлото му, секваше дъха му и едва 
преглъщаше, очите му се навлажняваха и той с мъка съдържаше 
сълзите си:

– Слушай, дядо... 
Разказът му ги понасяше, сякаш с криле на сокол, над връх 

Белия Камен, на планината Китка, на запад към Малката река, над 
билото на планината Сустепе, над Габрувица. Извисяваше се през 
източния й склон, край Перилата, където перат жените, където 
срещна първата си изгора – Стана, висока, напета мома. Завиваше 
през местността Бижурца, осеяна с цъфнали божури, през варови-
ковата кариера и варниците за печене на вар и тяхната Пандърова 
колиба за подслон. Извиваше полека край голямата вятърна мел-
ница (Абаджиевата), през нагиздените като огърлица воденици на 
Малката река, над чешмата Кузна, над селското хорище, където иг-
раеха хора на всеки празник. Издигаше се към блестящата камба-
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нария на църквата “Света Богородица”, над българското училище 
«Св. св. Кирил и Методий» на два етажа, плавно кацаше там, под 
Бърцето, и се чуваше гласът му:

 – “Там, под Бърцето, където на 9 септември 1913г. аз, Вълчо 
Костов Пандъров, стоях на позиция, заедно с дядо Митьо Саръкос-
тов, сина му Вълчо, с Пейо Гърков, Георги Делиев, Ангел Пандъ-
ров, Кирю Педев, Стаю Педев, Яно Туков, Яно Делимавров, Мит-
рю Аркумарев, Недялко Беделев, Стою Шопов, Стамо Мизамов, 
Митрю Цървенилов, Стамо Армутлиев и мерхамлийци. Водеше 
ни войводата Димитър Маджаров, който пристигна с малка чета 
от с. Мерхамли и с. Окуф. От България пристигна с чета и войво-
дата Руси Славов. Селото се организирахме да се отбраняваме от 
турския аскер. Бяхме останали малко хора, тъй като всички млади 
хора от селото ги взеха войници в армията и ги пратиха на Сръб-
ския фронт. Начело избрахме Ангел Карамитрев, Ивил Калоянов, 
Ангел Армутлиев, Петко Марков, всички от Доганхисар. Издаде 
се първата заповед, която гласеше: “Всички хора от трите околии 
Дедеагач, Гюмюрджина и Софлу да се подчиняват и изпълняват 
всички нареждания на установената власт.” 

Така бе организирана охраната и отбраната на създадената До-
ганхисарска република и комуна. В общината стана среща между 
войводите и представителите на селото. Уточни се Маджаров да 
поеме охраната на границата по р. Марица, а Руси Славов да ох-
ранява границата с Гюмюрджина, където се намираше щабът на 
турците. 

Ние, защитниците на Доганхисар, заехме позиция от Горната 
чешма, през Варатцата до чешмата Кючючка. Маджаров с четата 
си зае връх Варатца. Ангел Карамитрев беше в района на чешмата 
Кузна, стреляше от един клонат бадем. Петко Марков пък беше 
във вятърната мелница на Бърцето. Оръжието ни беше маузерови 
пушки, но имаше и български берданки. Някои имаха мартинки. 
Пленените пушки от Явер паша, през есента на 1912 г. при с. Мер-
хамли, бяха маузери. Пушките бяха сбирщина. 

По обяд се зададоха – многоброен башибозук, повече от 2500 
човека, събрани от Гюмюрджина и другаде. От местността Липо-
вица се разделиха на групи, настъпваха от планината в откритата 
местност, изложена на нашия огън. Турците бързаха с прибежки 
след невъоръжен турчин с бели ръкави, искаха да се настанят в 
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коритото на Малката река, където вече щяха да бъдат неуязвими за 
нашия обстрел. Ангел Карамитрев и Ивил Калоянов дадоха сигнал 
за бой с единични изстрели. Посрещнахме ги със силен, залпов 
огън. Турците дадоха много жертви и избягаха обратно в гората. 
Пак се опитаха втори път, ние ги отблъснахме, не успяха. 

Третият опит бяха в гъста, многочислена верига. Водеше ги 
турчин на бял кон. Препускаше с коня там, където веригата се огъ-
ваше, като викаше и крещеше. Падна от коня, прострелян от наш 
куршум. После турците пак се оттеглиха. Настана мъчителна ти-
шина. Помислихме, че са се отказали и са се върнали назад. Но те 
използваха хитрост – като отпред не можеха да пробият, опитаха 
да ни заобиколят отстрани. 

 Като видя, че турците заобикалят Ангел, Петко Марков му 
стреля сигнално. Карамитрев разбра, изтегли се в селото, а после 
към Голямата река и балкана. Чухме честа стрелба в тила на четата 
на Маджаров. Четниците бързо напуснаха позицията си, с бягане 
се насочиха към Илжицките чешми, през средата на селото към 
Сустепе, до Бялата чешма. Разбрахме, че турците са обиколили по 
течението на реката, далеч от обсега на нашия огън, и се появиха в 
гръб. След изтеглянето на четата стана объркване в нашите редици 
по линията чешмата Кузна, Вятърната мелница и Бърцето. Със си-
лен бяг турците преминаха откритото пространство и се скриха в 
коритото на Малката река, като се опитаха да ни обиколят отдясно.

Петко Марков продължаваше да стреля, за да даде възможност 
всички наши хора да отстъпят. Аз бях в окопите на вятърната мел-
ница, чаках го до вратата. Той излезе от вратата и ми каза :

– Бягай! – И изчезна по улиците на селото. 
Аз продължих по билото на Бърцето да бягам по посока на 

Кишкови гробища. Когато отстъпвахме, падна пронизана от слу-
чаен куршум баба Райковица до Мантарови лозя. Така си остана. 
Изядоха я кучетата (това не го каза на глас, само си спомни какво 
беше останало от клетата старица). Падна убит дядо Ангел Чикъ-
ров. А дядо Иван Петелчев, стар и сляп, революционен деец и об-
щественик, неведнъж спасявал селото, останал с бабата си вкъщи, 
пада убит от удар с приклад на пушка, нанесен му от турчин след 
навлизане в селото. Падна на Бърцето 70-годишният дядо Митрю 
Саръкостов, четник от първата чета на Петко войвода. Загина с 
пушка в ръка, със смъртта на храбрите.“
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Старецът вдигна трепереща ръка, избърса капките, стичащи се 
от високото му чело, и погали русата главица на детето. В ушите си 
той «чуваше» пукота на пушките, свистенето на куршумите, взри-
ва от единствената им ръчна бомба, направена от Стамо Челеков, 
хвърлена в коритото на реката, за да не ги обкръжат турците.

Пет часа продължи отбраната на Доганхисар. През това време 
цялото население – жени, деца и стари хора, се скриха в местно-
стите Оршки дол, Сустепе и малка част в Косдере. Старата му род-
на къща, под Бърцето, до параклиса „Св. Григорий“, изгоря цялата, 
когато турците на 9 септември 1913 г. нападнаха селото. Ограбваха 
къщите, откарваха добитъка и запалваха къща след къща, махала 
след махала, три дни поред. От местността Сустепе, заедно с други 
въоръжени защитници, гледаха големите огнени езици, виещи се 
от пожара. Почерняваха уличките една след друга, потъна в пепел 
китното българско село Доганхисар. 

Заедно с къщата изгоря и се почерни сърцето му – първород-
ният му син Коста – малко, златокосо ангелче, се загуби, не можа 
баща му да го намери... Колко време го търси и по планини, и по 
села.... Все надежда имаше, че го прегърне отново... Не го намери, 
но намери майка си, Мария, посечена от турския ятаган. Нямаше 
ги нейните осем братя – орли, да й помогнат, и той, синът й, не 
беше при нея, участваше в отбраната на Доганхисар. 

Ето, минаха 35 години вече, а гледката изплува пред очите му 
толкова ясно, като че ли беше вчера. Милата му майчица лежеше 
на една страна, до едно пърнарово дърво, а двете й ръце държаха 
одеалцето на малкия му син, сякаш някой го бе изтръгнал от ней-
ната прегръдка. 

Кънтяха в главата му последните й думи, извикани към снаха 
й:

– Бягай, Стано, бягааааайй! – Те спасили жена му Стана и тя 
успяла да избяга от турците. 

Къде ли не търсиха малкия Коста, кого ли не питаха, от село на 
село ли не разпитваха... ден след ден , година след година... Остана 
само споменът за усмихнатото му личице, с две големи, дълбоко-
сини очи, и меки косици, бели като памук..... 

– Я, сълза имаш? – учудено рече малкият Вълчо. 
Думите на детето го върнаха обратно на белия камък, на който 

седяха. 
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– Защо плачеш, дядо? – втренчи очи, гледайки към него със 
събрани вежди. 

– Така ти се е сторило, Въле, от вятъра е... 
Момчето се надигна и с малката си ръчичка избърса сълзата на 

стареца, отронена от душата му. 
– Но, дядо, виж, няма вятър – учуди се момчето, близна пока-

залец и вдигна ръката си високо към небето: – Виж, нищо не духа? 
– Е, Въле, значи тогава от времето ще е, сигур ще почва да 

вали! 
Това „чул“ голе-

мият бял камък, пред 
дървените стълби на 
къщата в Маджарово, 
някъде към 1947 г. Как-
во ли още можеше да 
разкаже, само ако мо-
жеше...

Тогава дядо Вълчо 
вече бил изгубил на-
дежда, че ще се намери 
изгубения си първоро-
ден син – Коста Въл-
чев Пандъров, дете на 
около 2 годинки. Дали 
някога ще се намери? 
Надявал се той, надя-
вал се...

Дядо Вълчо до 
края на дните си не 
можа повече да види 
родната земя в Доган-

хисар, а малкият Вълчо никога не видя родната земя на дедите си.
Ако питате за камъка, той още си стои там, в Маджарово, пред 

къщата на дядо Вълчо, която сега е станала къща за гости “Старото 
гнездо”. 

В Доганхисар, пред къщата на Коста Пандъров, под Бърцето, 
която е изгорена от турците, след 1913 г. също е имало голям камък 
(сведение от леля Теодора, сестра на дядо Андрея). 

Камъкът пред къщата на Вълчо 
Костов Пандъров в Маджарово
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След пожара през 
1913 г. Вълчо, жена му 
Стана и баща му Коста 
строят нова къща в Чер-
кезова махала, най-нова-
та махала в селото. Кога-
то се връщат през 1941 г. 
в нея живеят други хора. 
И днес къщата си стои 
там, в Черкезова махала, 
близо до параклиса „Св. 
Атанас“ и Илинонче ге-
ран, в нея живее жена, 
която се казва Урсула. 

За героите в разка-
за:

Георги Делиев (Де-
лигеоргиев/ – роден в 
Доганхисар, участник 
в четата на Димитър 
Маджаров, починал на 
1.01.1963 г. в с. Орешец. 

Баща му – Андрей 
Делиев (Делигеоргиев) е 
бил убит от бой в затвора 
в Гюмюрджина (около 7 
януари 1923 г, от книга-
та на Кирил Бакърджиев 
„Доганхисар – градец по 
чужди земи и брегове“, и 
спомени за родова памет 
от Христина Делиева).

Неговият дядо Геор-
ги Делигеоргиев (1843-1909 г.), (баща на баща му Андрей) е един 
от първите ятаци на Капитан Петко войвода. Бил е овчар, при чи-
ято кошара се е събирала и е бивакувала четата на Капитана. (От 
книгата на Борис Колев „Легендарният Капитан Петко войвода“.)

Камъкът от Доганхисар 
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В началото на моето издирване тръгнах от думите на дядо ми 
– Андрея Вълчев Пандъров, (които бях запомнила като дете), че 
неговият прадядо е вуйчо на Капитан Петко войвода. От смъртния 
акт на прадядо Вълчо Костов Пандъров намерих името на майка 
му – Мария. 

Родословното дърво на Калояновия род от Доганхисар
Мария Петкова Пандъ-

рова (Калоянова) е дъще-
ря на известния мюдюрин 
(представител на селото 
пред турските власти) Пет-
ко Калоянов, който е вуйчо 
на Капитан Петко войво-
да. За Калояновия род от 
Доганхисар има книга на 
Руска Делчева-Праскова и 
Стоян Георгиев Пандъров 
– “Истории на българския 
поробен народ в Беломор-
ска Тракия”. В нея не е на-

Калина Делигеоргиева, 
родена в Доганхисар, 
починала през 1948 г. 

в Маджарово

Стана Андреева Пандърова
(Делигеоргиева)
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писано нищо за Мария Калоянова, тъй като тя е убита през 1913 
г., а издирването е правено около 1980 г., когато синът й Вълчо 
вече бил починал, и не са открити наследници, които да разкажат. 
В архива в Хасково има оставено голямото родословно дърво на 
Калояновия род и копие от книгата на Руска Делчева. 

Използвани са факти от книгата „Република Доганхисар – Гра-
дец. Защита и разгром“, Кирил Бакърджиев и Мария Бакърджиева. 

Горчивата чешма, за която се говори в разказа 
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ТРАКИЕЦ ПО РОЖДЕНИЕ, ТРАКИЕЦ ПО ДУХ

Навършиха се 100 години от рождението на скулптора 
Стою Тодоров, създал величавия паметник на Капитан 
Петко войвода в Хасково 

Златка Михайлова

65 години вече паметникът на най-тачения и популярен вой-
вода Капитан Петко краси Хасково. Монументът с висока худо-
жествена стойност се счита за най-впечатляващия и въздействащ 
паметник на големия родолюбец. Всеки хасковлия знае кой е не-
говият създател – скулпторът Стою Тодоров (1919-1997), от чието 
рождение се навършиха сто години.

Стою Тодоров е роден 
на 24 август 1919 г в село 
Лъджакьой (днес Лутра, 
Гърция). Според статисти-
ката на проф. Любомир Ми-
летич в 1912 година селото е 
смесено, със 120 български 
семейства и 40 турски. През 
есента на 1907 г. то става 
лобно място на войводите 
Лазар Маджаров, Петър Ва-
сков, Георги Гешанов и чет-
ниците Яни Милков и Чанко 

Карабраянов. След 1920 г. част от българското население се изсел-
ва от Лъджакьой, тридесетина семейства пристигат в района на 
Хасково и Кърджали.

Родителите на Стою Тодоров – Тодор и Мара Чолакови, са тю-
тюноработници. Детството и ученическите му години преминават 
в Хасково. След гимназията Стою Тодоров завършва Художестве-
ната академия в София в класа на проф. Марко Марков. По вре-

БЕЛЕЖИТИ ТВОРЦИ - 
ТРАКИЙСКИ БЪЛГАРИ

Стою Тодоров
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ме на следването си има досег и със светила като Иван Лазаров, 
Иван Фунев, Васка Емануилова и още много творци -художници, 
артисти, поети, певци. Работи предимно в монументалния и порт-
ретния жанр на скулптурата. Участва в изложби у нас, в Москва, 
Будапеща, Дрезден, преподава на студенти, получава званието „за-
служил художник“. Негови творби днес се намират в Национална-
та художествена галерия в София, в Кърджали и в други градове.

За хасковлии Стою Тодоров е преди всичко авторът на забеле-
жителния паметник на Капитан Петко войвода, отдавна превърнал 
се в част от облика на града. През 50-те години на ХХ в. много-
бройната и активна хасковска тракийска организация решава да 
увековечи паметта на Капитан Петко. През януари 1953-а окръж-
ният вестник „Родопска борба“ пише за съвещание в клуба на тра-
кийската организация за избор на инициативен комитет. През март 
следващата година същият вестник съобщава за отправен апел за 
даряване на суми за издигане на паметника. За кратък срок памет-
никът от гранит и бронз е готов, в съавторство с арх. Мария Миле-
ва (1926-2001), съпруга на Стою Тодоров. Монументът се открива 
официално на 18 декември 1955 г., с което се отбелязва и 111-го-
дишнината от рождението на Капитан Петко войвода. Присъстват 
стотици граждани, повечето от които са тракийски бежанци и те-
хни потомци. Слово произнася Янчо Георгиев, първи секретар на 
Окръжния комитет на БКП в Хасково. Централното ръководство 
на тракийската организация в лицето на председателя Никола Спи-
ров приветства усилията по издигане на монумента.

Събитието е отразено от вестниците „Родопска борба“ и „На-
родна армия“. В Държавния архив в Хасково днес се съхраняват 
уникални снимки от първата копка на паметника, шествието за 
откриването му и тържеството. Мнозина потомци на тракийски 
бежанци в региона пазят в семейните си албуми като скъп спо-
мен снимки, направени пред паметника в дните около неговото от-
криване . Години по-късно тогавашното издателство „Септември“ 
тиражира пощенска картичка с изглед на паметника, която днес 
може да се види единствено в колекционерски сбирки. Автор на 
снимката е фотографът Георги Пасков, син на родения в Хасково 
собственик на фотоиздателство „Григор Пасковъ”. Екземпляр от 
картичката притежава Регионалната библиотека „Христо Смир-
ненски“ в Хасково.



302

Стою Тодоров прави още един паметник на Капитан Петко 
войвода в Борисовата градина в София. Той е издигнат със спон-
сорството на фирми от Тополовград, Хасково, София, на стоти-
ци потомци на тракийски бежанци, сред които е и самият автор. 
Тържественото откриване през 1995 г. става след 20-ия конгрес на 
Съюза на тракийските дружества в България. За подготовката, на-
правените дарения и откриването на паметника пишат вестниците 
„Тракия, „Новинар юг“ и „Шипка“. Навсякъде се подчертава, че 
скулпторът е Стою Тодоров, автор на паметника в Хасково. Ето 
какво казва той пред областния вестник „Шипка“ , след като е го-
тов вторият паметник на Капитан Петко: „Аз направих двата па-
метника не за ръководствата на Тракийския съюз, а за тракийска-
та история, за бежанците и техните потомци, в името на многото 
знайни и незнайни жертви от Западна и Източна Тракия.“

Историята с втория паметник, дело на Стою Тодоров, има 
своето продължение. Поради поставяне на бюст-паметник Капи-
тан Петко в Алеята на бележитите българи в София с решение на 
Съюза на тракийските дружества в България фигурата на войвода-
та в Борисовата градина е преместена на граничния пункт Капитан 
Петко Войвода. Активно съдействие оказва община Свиленград. 
Поводът е 175-годишнината от рождението на националния герой. 
В основата на постамента е поставена пръст, донесена от родното 
място на героя – село Доганхисар (днес Есими, Гърция). Табела 
на български, английски и гръцки език описва накратко героичния 
път на прославения син на Тракия.

Тракиец по рождение и по дух, Стою Тодоров застава и зад 
идеята за издигане на паметник на невинните деца на бежанци от 
Беломорска Тракия, избити от османски войски. Мемориалът Или-
ева нива, дело на други творци, е открит край ивайловградското 
село Глумово през 1996 г. 

Най-значимите си творби Стою Тодоров прави след завръ-
щането си в България от Сирия. През 60-те години работи като 
професор по скулптора в Художествената академия в Дамаск. Сред 
творбите му е и бюст-паметникът на проф. Асен Златаров в София 
. Той е проектиран и изпълнен от гранит безвъзмездно от Стою 
Тодоров и Съюза на тракийските дружества в България през 1994 
г. Бюст-паметникът на именития син на Хасково, който гледа към 
близката улица „Асен Златаров”, е изграден по предложение на 
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национален инициативен комитет с председател видния историк 
акад. Илчо Димитров, тогава министър на образованието и науч-
ните технологии. 

Релефни композиции с автор Стою Тодоров украсяват сградата 
на Народната библиотека „Иван Вазов“ в Пловдив, открита през 
1972 г. Те представляват впечатляващи портретни фигури на герои 
от произведения на Вазов, на български герои и будители. Релеф 
на светите равноапостоли Кирил и Методий, изпълнен от цветна 
керамика, е монтиран на фасадата на едноименното училище в 
Бургас. Поставен е през 1960 г. по случай 24 май.

Изкуствоведите определят като най -значимо произведение на 
Стою Тодоров паметника на Паисий в Банско , открит през 1976 г. 
Фигурата на автора на „История славянобългарска“ е изработена 
от уникален единичен гранитен блок от Родопите, така наречено-
то черно габро. На разлистените мраморни страници са издялани 
цитати от „Историята“. Тодоров участва и в художественото оф-
ормление на сградата на Камерната опера в Благоевград с баре-
леф от врачански камък на главната фасада. Водеща  е фигурата 
на легендарния тракийски певец Орфей заедно с други образи от 
митологията. 

В Музея на социалистическото изкуство в София, филиал на 
Националната художествена галерия, се пази репродукция от бронз 
на статуята „Република“ , създадена като временна скулптурна ук-
раса във връзка с провеждането на референдума през 1946 г. Тя е 
проектирана и изпълнена от колектив скулптори – Стою Тодоров, 
Васил Радославов и Александър Занков. Фигурата става популя-
рен символ и е възпроизведена върху различни печатни и други 
материали. Заедно с Васил Радославов Стою Тодоров е автор и на 
впечатляващи барелефи на фронтона на сградата на Националната 
опера и балет.

Автор и на други монументални произведения, Тодоров твори 
и малки пластики. Такава творба се намира днес в Националния 
литературен музей „Никола Вапцаров“ в столицата. Тя е дарена от 
актрисата Мара Чапанова. Скулпторът оставя в архива си и приме-
ри, показващи усета му за рисунка и изящна форма. Активен об-
щественик, той участва в създаването на Фонда на Съюза на бъл-
гарските художници, редактор е в списание „Изкуство”, вестник 
„Народна култура”.
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Eто още един щрих към личността на именития скулптор. Из-
вестни художници , сред които са Стою Тодоров, Васка Емануи-
лова и Дечко Узунов, открито се застъпват за възрастната и болна 
Евдокия Петева– Филова, интернирана от София след 9 септември 
1944 г. като съпруга на разстреляния учен и министър-председа-
тел Богдан Филов. В писмо до Софийския градски народен съвет 
интелектуалците настояват заради нейните заслуги в областта на 
културата и дългогодишния й труд на учен-етнограф да й бъде поз-
волено да се върне в София.

„Път през сложните времена на култове и догми, на реванши-
зъм и диктатура, път на доказване и опазване на изградена и устой-
чива личност, непримирима и неподкупна… Път, изпълнен с не-
равности, със завои, стръмнини и пустини, Стою Тодоров премина 
с достойнство, самочувствие и чест, скромно и почтено, което му 
определи наградата да бъде ценен, обичан и уважаван, да остави 
забележими и непреходни следи в българското изкуство на 20-ти 
век“. Така синовете на Стою Тодоров – Александър и Иван пишат 
за своя именит баща in memoriam.

... А край паметника на Капитан Петко в Хасково расте още 
една млада елхичка, засадена от Тракийското дружество „Георги 
Сапунаров. С поклон пред 175-годишнината от рождението на ле-
гендарния войвода. С поклон пред създателя на величавия мону-
мент – сина на Тракия Стою Тодоров.

Източници:

1. Енциклопедия на изобразителните изкуства България в 3 тома, т. 
2. Институт за изкуствознание на БАН, Издателство на Българската ака-
демия на науките, София, 1987

2. Съвременно българско монументално изкуство 1956 – 1986, под 
редакцията на Христо Стефанов и Максимилиян Киров. Комитет за Кул-
тура, ДО „Изобразително изкуство“, Държавно издателство „Д-р Петър 
Берон“, София, 1986 

3. Труфешев, Николай. Архитектурно-скулптурният паметник в Бъл-
гария. Държавно издателство „Техника“, София, 1981

4. Живот в името на хората, справедливостта и свободата, Биобиб-
лиография, Регионална библиотека „Христо Смирненски“, Хасково, 2019

5. Следи по пътя, блог
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ИСТОРИЯТА Е СИЛНА С ФАКТИТЕ

Сборник „Тракия“, том IХ, издание на Тракийския 
научен институт: филиал Хасково

Д-р Елена Алекова

Новият – девети том – на Сборник „Тракия“ е факт. Излезе в 
средата на миналата година и отдавна е вече в ръцете на любите-
лите на историческото четиво, документално и мемоарно. Девети 
том – ще рече, че е създадена стабилна традиция в събирането, 
подреждането и издаването на този крайно интересен и полезен 
сборник. Интересен и полезен не само в средите на тракийците, 
бежанци и мъченици от землищата български на юг от България, 
и на техните потомци, но и сред родолюбивите българи у нас и по 
света. Хубаво е да се подчертае това в подстъпите към 20-годиш-
нината от създаването на Филиал Хасково при ТНИ и издаването 
на десети том от поредицата.

„Традиция“ за което и да е периодично издание (в това число 
и за Сборник „Тракия“) означава, че то вече има собствена физи-
ономия, която се базира на четири основни показателя: утвърдена 
тематика, устойчиви рубрики, стабилно ядро от автори и непрекъс-
нато растяща читателска аудитория. 

Голямата тема на сборника, на всички досегашни и бъдещи 
броеве, е заложена още в заглавието: ТРАКИЯ. А в самото му на-
чало, на страница втора, съставителите/издателите винаги доуто-
чняват и подчертават, че негова цел е „да изследва и популяризира 
борбите за национално освобождение, материалната и духовната 
култура на Тракия и на тракийските българи, да възражда българ-
щината и да поддържа непосредствени живи контакти с родните 
огнища“, както и „да показва и отстоява историческата истина за 
правата на насилствено прогонените от родните им огнища бълга-
ри от Западна и Източна Тракия и Мала Азия“. Предвид това под-
темите за всеки том са различни, но винаги свързани с главната: 
ТРАКИЯ. 

РЕЦЕНЗИИ
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Рубриките, които преминават от том в том, са няколко: научно-
документална (в този брой рубриката „Статии и студии“), спомени 
и свидетелства (в този брой рубриката „Съвременници и потомци“ 
разказват за събитията, станали в Тракия“) и отзиви за нови кни-
ги, периодични издания и др. (в този брой рубриката „Рецензии“). 
Използваната литература е надлежно посочена, когато естеството 
на текста изисква бележки. Снимковият материал във всеки брой 
е богат и като обем, и като информация, интересен и любопитен. 
Понякога се появяват и, да ги наречем условно, „бродещи рубри-
ки“, които не са задължителни за всеки брой, а са за материали, 
невместващи се в устойчивите рубрики.

Ядрото от автори, които сътрудничат на Сборник „Тракия“, 
отдавна е оформено. Това са утвърдени в науката (история, етно-
логия, фолклористика, литература и пр.), авторитетни и доказали 
се със своята достойна гражданска позиция и смелост имена, сред 
които Стоян Райчевски, академик на БАНИ, проф. д-р Пламен Па-
влов, проф. д-р Камен Гаренов, проф. д-р Светлозар Елдъров, доц. 
д-р Георги Граматиков, д-р Красимира Узунова, д-р Йордан Нан-
чев и др. 

Изданието е намерило през годините свои ревностни читате-
ли не само в Хасково и Хасковския регион, но и в цялата страна; 
не само сред тракийците, но и сред всички българи. Нещо повече. 
Сборник „Тракия“ вече излиза и в сайта „Про Македония“ и според 
собствениците на сайта томовете са най-четените от всички книги, 
публикувани там. Тук вече говорим за читатели от цял свят, броят 
на които – за сборника – непрекъснато се увеличава. 

Така че, който разбира – разбира. Който не разбира – ръси 
глупости в общественото пространство относно темата, която се 
повтаряла, и авторите на сборника – били едни и същи. Срещат 
се у нас във всяка сфера подобни критикари, особено там, където 
начинанията са успешни. Сборник „Тракия“ не прави изключение, 
доколкото и той е успешен...

* * *
В девети том на Сборник „Тракия“ подтема е Ньойският дого-

вор (1919 г.), който има пряко отношение към историческата съдба 
на Тракия и на тракийците: „Посвещава се на 100-годишнината от 
позорния Ньойски диктат“. Изданието е в памет на Вълчо Малку-
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кев Капшов, тракийски българин от с. Янурен, Софлийско; Стана 
Иванова Шабанова, тракийска българка от с. Голям Дервент, Соф-
лийско; и Тома Измирлиев, българин от Кукуш, Македония. Осъ-
ществено е с финансовата подкрепа на Община Хасково. 

Тук е мястото да благодарим на общината за това благородно 
спомоществователство, защото пари за хляба насъщен, за пътища 
и прочее благоустройства все ще се намерят, а за книги, за инвести-
ции в областта на духовното – невинаги. А нали духовното всъщ-
ност е това, което движи живота напред и нагоре, защото вложени-
ята в духовното се „отплащат“ не само с постижения в областта на 
духа, но и с „плодове“ в материален план (колкото и невероятно на 
пръв поглед да звучи това!).

На Ньойския договор е посветена първата част на сборника 
под рубриката „Албум“. Тя представлява своеобразна изложба от 
41 великолепни фотоса (под заглавие „Българските храмове и Бе-
ломорска Тракия 100 години след Ньойския диктат“), побрани на 
„площ“ от 20 страници. А още по-точно ще е да се каже, че в съ-
щината си тя е апотеоз на българския творчески гений, проявил 
себе си в строителството на православни храмове в условията на 
духовен гнет и утеснения и тъкмо поради това устоял на всички 
превратности на времето и на съдбата. Автор на изложбата е Ди-
митър Шалапатов.

* * *
Малко отклонение, но в темата... Едва ли има друг българин 

тракиец, който – като Димитър Шалапатов – да знае Одринска и 
Беломорска Тракия като на длан. С това, което се вижда от пътя, 
но и което не се вижда; с това, което е днес, но и което е било 
вчера и вече не е. Не през някакво общо познание, а с познаване 
за всяко селище, махалица, местност, камъче дори и тяхната исто-
рия – с фактите, със свидетелствата на очевидците, с документите. 
(Препоръчвам горещо на този, който мисли, че преувеличавам, да 
прочете с отворено сърце статиите му „Дервент – кратка история 
на славното село“ и „Българските християнски селища в Западна 
Тракия“, за да се увери, че никакво преувеличение в думите ми 
няма.) Така се пази и съхранява паметта за онова, което някога е 
било. Така се оставят жалони на бъдните за това, което е днес. С 
всеотдаденост на идеята, с любов към отечеството, с почит към 
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миналото, с жертва на личното, с пиетет към истината, с жажда по 
неизвестното, с любопитство, с честност, с почтеност. 

С Димитър Шалапатов сме добри приятели – на всички е из-
вестно. Но няма да е само приятелски и няма да е пресилено да 
кажа: ПОКЛОН ПРЕД ДИМИТЪР ШАЛАПАТОВ ЗА ВСИЧКО, 
КОЕТО Е НАПРАВИЛ И ПРАВИ В ИМЕТО НА ТРАКИЯ! (С ръка 
на сърце да си признаем: ако и редколегията на Сборник „Тракия“ 
да наброява осем души, но този, който влага най-много от себе си 
– време, средства, нерви и сърце – в него, е пак той.)

* * *
На Ньойския диктат са посветени и няколко статии от втората 

част („Статии и студии“): „Протестите в Беломорска Тракия про-
тив несправедливите клаузи на Ньойския договор“ на акад. Стоян 
Райчевски, „Тракийският въпрос в дипломатическите отношения 
след Ньойския договор (1919-1922)“ на проф. Калина Пеева, „Тра-
кийската революционна организация и нейната дейност в Беломо-
рието през периода 1919-1928 година“ на д-р Красимира Узунова, 
„Интернираните западнотракийски българи из островите на Бяло 
море и Тесалия през 1923-1925 година от гръцките военни и ад-
министративни власти“ на Калина Черванюк. Тя е засегната и в 
третата част („Съвременници и потомци разказват за събитията, 
станали в Тракия“), по-специално в спомените на Стана Иванова 
Шабанова от село Голям Дервент (разказът й е взет от книгата: Д-р 
Кирил Бакърджиев, Мария К. Бакърджиева. „Доганхисар-Градец. 
По чужди земи и брегове“, Хасково, 1998 г.).

* * *
И в този том, както и в останалите томове на Сборник „Тракия“, 

доминиращата тема не е ограничила съставителите да публикуват 
материали, свързани с различни периоди и аспекти от историята 
на Тракия и житието-битието на тракийците. В статията „За до-
бродетелите на тракийските българи“ например проф. д-р Георги 
Янков е обобщил най-важните и същностни черти от характера на 
тракийците, благодарение на които коренът им не съхне – дори при 
крайно неблагоприятни стечения на обстоятелствата и историята, 
каквито са събитията след Балканските войни и Първата световна 
война: юначност; солидарност и взаимопомощ; изострено чувство 
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за национална идентичност; трудолюбие, честност и пестеливост; 
балансираност и умереност; оптимизъм, благородство и липса на 
отмъстителност. 

В „Дервент – кратка история на славното село“ Димитър Ша-
лапатов проследява историята на едно тракийско село от възниква-
нето му през Средновековието до 20-те години на ХХ век. 

С включването на студията на д-р Йордан Нанчев „Тома Из-
мирлиев – хасковецът, родом от Кукуш“ тематиката на сборника 
се разширява, защото ставаме съпричастни и към съдбата на ма-
кедонските българи бежанци. Не крия, че като главен уредник на 
наскоро реставрираната къща музей „Христо Смирненски“ в сто-
лицата съм емоционално причастна към живота и творчеството на 
по-големия брат на поета и „негов учител по поезия“, както пише 
изследователят. Направо си е чист късмет, дето Тома Измирлиев, 
„шегобиецът с нежното сърце“, поетът, който „и сега би могъл да 
бъде наша съвест и мерило за нравственост и човечност“, е попад-
нал в полезрението на литературен критик и историк от калибъра 
на Йордан Нанчев, защото това е сигурна гаранция, че споменът за 
него ще остане завинаги и в Хасково, и в българската литература. 

В статията на Милен Вълчев „Руските емигранти помагат на 
тракийските бежанци – техни братя по-съдба“ се проследяват съ-
бития от 20-те години на миналия век, съдбовни за бежанците от 
Беломорска Тракия и Егейска Македония (прогонването им родни-
те места, настаняването и заселването им у нас, земетресението в 
Чирпан от 1928 г. и др.).

В „Я съм българин. Животът на Вълчо Малкукев Капшов“ 
Пенка Генева ни съприобщава към ориста на един тракиец – ней-
ния дядо Вълчо, преживял и разорението от 1913 г., и погрома след 
Ньойския договор от 1919 г. Към 1913 г. ни връщат и текстовете 
на Кирил Сарджев „Армаганският обир“, на Трендафил Василев 
„Погромът в Евренкьой, Гюмюрджинско – 1913 г.“ от рубриката 
със спомените, свидетелствата и разказите за някогашни бивалици 
по нашите земи. 

Своеобразен акцент на деветия том е и Парижката мирна кон-
ференция (1946 г.). Тя е засегната в статията на д-р Виолета Ко-
стова от Регионален исторически музей – Хасково „Мирната кон-
ференция в Париж (29 юли – 15 октомври 1946 г.) и тракийската 
организация в Хасковския регион“, а към нея са публикувани и 
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25 безценни снимки, предоставени от Държавен архив – Хасково. 
Наистина уникално като идея и реализация!

Под рубриката „Рецензии“ на сборника четем предговор от 
книгата „Момчил войвода“ (2017) на Стоян Райчевски – „Мом-
чил войвода – първият балкански владетел, прозрял опасността от 
османско нашествие на Балканите“; бележка на Златка Михайло-
ва „Вестник „Тракийска дума“: И ние сме едно малко пламъче от 
световния пожар“ – за вестника, орган на тракийската емиграция, 
излизал в Хасково в периода от 30 октомври 1945 до 20 февруари 
1946 г. (общо девет броя); статия на Мина Карагьозова „За роди-
ната, смъртта и паметта“ (Никола Инджов. „Възречени от Мана-
стър“)“ – за знаковия роман на тракиеца писател; както и отзив на 
Елена Алекова за Сборник „Тракия“, том осми.

* * *
Недоумения предизвика в мен статията на Румен Иванов „Се-

лища с българи мюсюлмани в Източна Тракия“. Разбирам желание-
то на съставителите да осветлят и тази тема, неразработена през 
годините. Но... но... но... Това не бива да става на всяка и всякаква 
цена. Опреш ли се на лъжи, цената понякога е повече от висока и 
може да загубиш всичко.

Не съвсем накратко – недоуменията ми: 
   Първо, не можеш да твърдиш, че „няма какви да бъдат пома-

ците, освен българи“, както твърди авторът, а да узаконяваш упо-
требата на прозвището „помаци“ за всички времена и за всички 
региони на България и на Балканите, както правят днешните за-
щитници на тезата, че „помаците“ са друг етнос. Защото прозви-
щето „помаци“ е локално – по своя произход (за българите, изпо-
вядващи ислям, в Тетевенско и Ловешко) и историческо – по своя 
характер (споменавано е за първи път в средата на ХIХ век, а за 
първи път в османските регистри се появява според проф. Евгения 
Иванова през 1873 г.). След Освобождението е въведено название-
то „българи мохамедани“, а през 90-те години на миналия век си 
пробива път и определението „българи мюсюлмани“, но без да се 
в публичното пространство утвърди окончателно. 

   Второ, не можеш с лека ръка да окачествяваш сред тезите, 
„неиздържани откъм критериите на ономастическия и етимологи-
чен анализ“, предположението, че прозвищата „помак“ и „помаци“ 
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с производните им („помачен“, „помашки“ и т.н.) е възможно да 
произлизат от думата „мъка“ (диал. „мака“). Не можеш, защото по 
всички правила на ономастиката и етимологията това е възможно. 
А всички други „тези” и „предположения” се опират на сходство 
в звученето, но не и върху правилата на граматиката: хрумката 
например, че „помак” произлиза от „бомак”, според както смятал 
сърбина Атанасий Урушевич (заедно с него – и Румен Иванов), а 
то пък идвало от „бошняк”, т.е. човек от Босна, понеже суфиксът 
„-ак” бил турски. И защо трябва да е турски, когато от старо време, 
много по-старо от ХІV век, у нас си имаме думи, завършващи на 
„-ак” („юнак” и „глупак” например), а да не би и думите „руснак”, 
„поляк” и други подобни да са дошли у нас от турския? На туй от-
горе, от старо време представката „по-“ в езика ни има и значение 
на нещо, което идва след друго нещо (след неделя например идва 
понеделник)... Така че колко по-естествено е за законите тъкмо на 
българската граматика „помак”, „помачен” да означава „човек след 
мъката”. Към това – уж дума от турски произход, а се подчинява 
на първа и втора палатализация, характерни за славянските ези-
ци, към чието езиково семейство принадлежи и българският език 
(„помак”, „помаци”, „помашки”, „помачен”, както е и при „юнак”, 
„юнаци”, „юнашки”, „юначен” или при „глупак”, „глупаци”, „глу-
пашки”, „оглупачен” и т.н.). 

   Трето, когато става дума за „помаци” и каквато и да е тема, 
свързана с тях, би следвало да се внимава с източниците на инфор-
мация. Или поне всяка информация от книги и статии на Георги 
Зеленгора, от упражнения по темата в „помашки” и турски сай-
тове и автори, както и от сборници, посветени на проф. Цветана 
Георгиева, трябва да се пресява най-малко през три сита, за да сме 
сигурни, че е вярна. Самият Румен Иванов в края на статията си 
уточнява, цитирам: „протурските Помашки институт „Помак”, ин-
формационна агенция „Помакнюз”, журналистът Георги Зеленго-
ра и др. активно работят за денационализацията на нашите братя 
помаци, както у нас, така и в Турция, открито заявявайки, че те не 
са българи, а друга народност”. 

Тогава защо най-много се е позовавал на труда на един дена-
ционализатор като Зеленгора и неговите зловредни идеи и тези, 
защо не е погледнал към тях с критично око и не се е отграничил 
от тях? Докато четеш статията на Румен Иванов, дори оставаш с 
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впечатлението, че „помашкият език” – едно от „великите” осене-
ния измишльотини на Зеленгора – съществува. И това е така, за-
щото Румен Иванов не само че по никакъв начин не откроява къде 
свършва неговата реч и започва речта на Зеленгора, но и не прави 
елементарната разлика между понятието „помашки език”, което 
витае в главата на Зеленгора (като език на някакъв си друг, измис-
лен от него „помашки етнос”), и значението на фразата „помашки 
език”, т.е. език, идентичен с българския, което влагат българите, 
изповядващи ислям в Турция, наричащи себе си „помаци”, в зна-
чение на не-турци. Въобще – сбъркана работа... Нима истинската 
наука (или публицистика) се прави чрез налагане на чужди, а не 
собствени концепции и идеи? 

За проф. Цветана Георгиева още в началото на 90-те години на 
миналия век самият Николай Хайтов предупреждава (в интервюто 
си „Мелницата, наречена училище” за в. „Зора” от 28 септември 
1993 г.), че като завеждащ на катедрата по етнология в Софийския 
университет тя участва в опити за обявяване на помаците за не-
българска етническа общност. Тези опити, цитирам, „започнаха 
още през ноември 1991 г. Тогава между 8 и 10 ноември, по ини-
циатива на Центъра за изследване на демокрацията и фондацията 
„Фридрих Науман”, се организира семинар на тема „Аспекти на 
етнокултурната ситуация в България”. Излезе и сборник, посветен 
на тоя семинар, в който за първи път български учен направи из-
явление, че помаците са „междинна общност” (между българите 
и турците). И това го обяви специалистът по българска история 
Цветана Георгиева, която много добре знае, че религията не е етни-
чески признак. Ако е така, тогава турците могат да бъдат обявени 
за араби и обратно. Но такова нещо, ако продумаш – и турците, и 
арабите биха ти извадили очите. Година по-късно Цв. Георгиева 
пренаписа османския период от историята на България и анулира 
турското робство, провъзгласявайки го за мирно съжителство меж-
ду две религии и култури върху една благоденстваща земя”. 

Нещо повече. През 1992 г. излезе учебникът „Записки по ис-
тория на България (681 – 1878 г.)“ с автори Петър Ангелов, Георги 
Бакалов, Димитър Цанев. Сред тях – и Цветана Георгиева. В него 
именно се прокарват идеи, продиктувани от „новите прочити” на 
историята, на които се наслушахме и надивихме в по-новите вре-
мена, като например, че не турско иго или турско робство е имало 
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по нашите земи цели пет века, както знаехме дотогава, а че това 
било „османско присъствие“, за което тогава все още никой от нас 
не подозираше; че пред момчетата, изтръгвани насилствено от ро-
дителите им по силата на „кръвния данък”, се откривали „възмож-
ности за бляскава кариера в османския двор“, но това, неизвестно 
защо, българите възприемали трагично; че, да, имало „...моменти 
на религиозен фанатизъм, в който религията се променя с наси-
лие“, но ислямът по-скоро бил приеман доброволно от българите, 
понеже откривал „път към стопански и обществен просперитет“; 
че само православната църква се борела срещу тази тенденция... 
но коя – по-точно – православна църква, не се уточнява, а е важно 
да се уточни, тъй като по време на турското робство няма самос-
тоятелна Българската православна църква (Българската екзархия е 
призната със султански указ едва през 1870 г.!). 

Би било интересно за тракийците да узнаят и друга „малка 
подробност”, преломявайки я през съдбата на своя любим Капитан 
Петко войвода – че хайдутството „по своята същност и форма... е 
български вариант на характерното за всички средновековни об-
щества разбойничество, чрез което селяните се опитват да нама-
лят степента на експлоатация и да преразпределят общественото 
богатство в своя полза“.

Въпросът доколко в това отношение може да се вярва на „по-
машките сайтове” и на турските източници, е по-скоро риторичен. 
Защото има много случаи, когато официалните власти на импери-
ята са подправяли и фалшифицирали факти и свидетелства, тъй да 
се каже, „на място”. Ярък пример в тази посока е изложението на 
архимандрит Мелетий от 24 януари 1904 г. до екзарха в Цариград 
(Истанбул) за положението на българското население в Лозенград-
ско след Илинденско-Преображенското въстание от 1903 г., извест-
но като „Кървавият рапорт“ на архимандрит Мелетий, публикуван 
от Стоян Райчевски в сборника „Етническото прочистване на бъл-
гарите в Източна и Западна Тракия и Мала Азия (1903–1913–1923)“ 
(2013). В изложението четем: „Чак когато всичко се опустошило; 
когато Раклица, Курията, Дерекьой, Коево и пр. се обърнали вече 
на пепелища, без жива душа, когато кръвта на мъченически заги-
налите в обърнатите на касапница български села позасъхнала, то-
гава чак властта отива в с. Раклица и др. Но, уви, не за да даде по-
мощ, а да състави акт, в който да изтръгне признание от останалите 
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селяни, че селото е изгорено от комитите, подписването на които 
актове селяните дързостно отхвърлили, като заявили, че те знаят 
имената на злосторниците, които са войници и турци от околните 
села“.

Но тогава как бихме разбрали истината за случилото се, би 
попитал някой. От гледна точка на нашия, човешкия, живот – не 
знам. Но от една друга, по-глобална, гледна точка – каквото и да 
прави човек, Бог вижда, каквото и да си измисля, Бог вижда. Да, 
Бог вижда всичко и знае истината. Той все някога и ще я открие 
на онези, които я търсят и за които ще е хляб насъщен. Няма да ги 
остави в неведение. А лъжците ще прати там, където им е място-
то: при ЛЪЖАТА, за да се нахранят с нея. Така ще разберат колко 
наистина струва тя.

* * *
Лъжци днес – с лопата да ги ринеш. Едни лъжат, защото им 

се плаща за това. Други – защото са невежи и не знаят. Трети – за-
щото са заблудени от лъжци. Четвърти – защото просто обичат да 
лъжат. А защо Зеленгора (и нему подобните!) лъжат разбираме от 
неговата статия „Защо изгониха Троцки от България” в сп. „Либе-
рален преглед” от 22 октомври 2013 г., в която четем: „...сега обаче 
настъпи моментът българското общество да се раздели с илюзията 
за освободителния и хуманен характер на Балканската война... За-
щото истината за събитията отпреди сто години е доста различна 
от това, което знаем от учебниците. Защото това, което ни се пред-
лага като интерпретация на войната, е абсолютно неприемливо за 
образования и мислещ гражданин на съвременния глобализиращ 
се свят. Защото, ако искаме да променим настоящето, първо трябва 
да променим миналото”. 

Да оставим това как човек може да промени нещо минало-от-
минало, което вече не съществува. Но какво искаше само допреди 
пет-шест години да промени Зеленгора в настоящето? Зеленгора 
искаше да трансмутира българите, изповядващи ислям, в „пома-
ци” (в смисъла на друг, несъществуващ, „помашки етнос”!) – също 
толкова несъстоятелно негово начинание, колкото опита му да 
промени миналото. В своя статия („Българи ли са помаците и още 
куп други въпроси“), публикувана в сп. „Либерален преглед” от 
4 декември 2013 г., той дори самоупоено надуваше ли, надуваше 
поредния си балон: „Добре би било патриотичните многознайко-
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вци да си сверят часовника, който е изостанал с около стотина го-
дини, и да разберат най-накрая простата истина, че помаците са 
транснационална общност, пръсната в шест балкански държави, 
като навсякъде те имат свои легитимни политически, културно-
просветни и правозащитни организации. Тези организации общу-
ват все по-активно помежду си и в това общуване се ражда новата 
помашка идентичност. Българските помаци са активни участници 
в тези процеси. Те са важна част от тази най-млада общност на 
Балканите и всеки опит да бъдат откъснати от нея вреди не само на 
тях, но най-вече на България. Европа отдавна е приела и призна-
ла помашката идентичност. Тя води активен диалог с помашките 
организации във всички балкански държави и с помашката диас-
пора в Западна Европа. Другите балкански страни също признаха 
правото на помаците на самоопределение. Единствено България 
продължава да твърди, че „такова животно нема“.

Само че както внезапно се беше появил в публичното прос-
транство, най-паче като списовател на един от „помашките” сайто-
ве, Зеленгора тъй внезапно и изчезна вдън земя. Кога ли отново ще 
изскочи отнякъде? С какво ли ново празнодумие ще ни изненада?... 

Ако Румен Иванов иска да каже нещо свое за българите, изпо-
вядващи ислям у нас и по света, или иска да се занимава с наука, 
не е ли по-добре да излезе от сянката на издънилия се Зеленгора и 
нему подобните празнодумци „помаколози”? Е, негова си работа...

* * *
Историята е силна с фактите. Неин печат е истината. Без факти 

няма история, както без основи и без тухли няма градеж, а само 
въздушни замъци, кули от слонова кост, миражи, никому ненуж-
ни, които извън съзнанието на създателя им (в по-широк аспект на 
„съзнанието“ – в смисъл, дори и написани на книга!) се разсипват 
от само себе си... Ако приемем, че историята е къща, издигана – 
тухла по тухла, факт по факт – от владетели и народи, „консерви-
рана“ от летописци, историци и най-обикновени простосмъртни, 
оставящи свои свидетелства за случилото се, то истината е духът 
на къщата, т.е. онова, което я одухотворява, изпълва със смисъл; 
което я прави дом. Без истината историята прилича на къща, зане-
марена от стопанина, напусната от духа, който я държи. Постепен-
но започва да се рони, да се пропуква, да се разпада и руши. И има 
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нужда от ремонт (от нов прочит): тук да се запълни, там да се под-
пре и укрепи. Ако обаче материалите за ремонта са некачествени, а 
инструментите – калпави, къщата ще рухне. Ако новите „прочити” 
се опират на фактите и на свидетелствата, историята ще устои на 
времето и суховеите, защото духът на истината я държи. 

Сборник „Тракия“ затова е бил силен досега, защото се основа 
на фактите, на свидетелствата и истината го скрепява. Изключени-
ята (като това с Румен Иванов) само потвърждават правилото. Да 
благодарим на неуморимия Димитър Шалапатов за огъня, който 
носи в себе си и който го поддържа да не се отказва година след 
година и да ни търси, да ни ръчка, да ни напомня. За да го има 
сборникът. За да я има историята на тракийците черно на бяло. За 
да ни има като българи. За да я има, в крайна сметка, България.

1-26 декември 2019 г.

Потомците на тракийски българи, отляво надясно: 
Георги Манолов, кмет на Свиленград, Димитър Шалапатов, предсе-

дател на хасковската тракийска организация 
и народният представител Иван Стаматов през 2005 г. 

пред Пантеона на загиналите в Маджарово
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БЯЛАТА РИЗА НА НЕБЕСНИЯ ГУРБЕТЧИЯ

Слово за поетичния сборник на български и руски език
„Площадь Надежды” от Ивайло Балабанов

Иван Енчев

С особено вълнение разтваряме двуезичния сборник „Площад 
„Надежда” (Ивайло Балабанов. „Площадь Надежды”. Стихотворе-
ния. Москва. Редакционно-издательский дом „Российский писате-
ль”, 2018). Преводач и съставител Валерий Латинин. Подобна ан-
тологична книга отдавна беше редно да излезе. Със своите високи 
художествени качества поезията на Ивайло Балабанов заслужава 
да бъде огласена по-обстойно и на други езици освен българския. 
Този сборник вече изпълнява една благородна духовна мисия. Из-
данието е с твърди корици и е оригинално оформено полиграфиче-
ски като част от руската поредица „Современная славянская поэ-
зия”. Включва петдесет и една от най-добрите лирически творби 
на талантливия поет, достойни да бъдат превеждани на всеки чужд 
език по света.

В този кратък пролог към многообразната лирика на Ивайло 
Балабанов още от началото ме сърби езикът да изрека най-пър-
вото си впечатление от сборника „Площад „Надежда” („Площадь 
Надежды”), събрал в едно като на длан най-въздействащите худо-
жествени сполуки на твореца. Започвам със символичната бяла 
мъжка риза на Поета. Къде ли не е била тя! Какво ли не е видяла 
по трудното битуване през бурното ежедневие! Една предълга дра-
матична (дори епична!) борба в дирене на пътя към святата истина 
за тъй необходимото ни човешко общуване между хората.

 Тя беше герб и символ, духовно облекло.
 Не просто бяла риза, а жреческа одежда
 и знак, че в този свят, прогнил от старо зло,
 все още има песен и вяра, и надежда…
    (Бяла риза)

Само песента, вярата и надеждата крепят оптимизма на нера-
достната душа на Поета. Тя е облечена с чиста бяла риза, но сянка-
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та на това „духовно облекло”, ушито от ангелски криле, е хладна. 
Тази сянка на днешното ни бездуховно време е тъмна и черна, дори 
мрачна! Едва ли ще я просветли със сиянието си само едно моми-
чешко пиано от третия етаж („Пиано в неделя”), огласило цялата 
околност като бълбукането на пролетно ручейче след топенето на 
снеговете в гордата планина, която живее в най-съкровените спо-
мени на лирическия герой, отдавна напуснал своя корен („Вина”). 
Не може да разведри трайно тягостната обстановка на съвременно-
то ни всекидневие и красотата на „жената с белия шал”, която като 
дивна самодива прекосява хоризонта „на всичките тъжни мъже от 
квартала” и оставя без дъх Поета („Очи”). Безпомощна е и осанка-
та на красавицата, която притичва през дъжда, очертаващ нейното 
стройно тяло, за да остане живо то вдън душата на залисаните мъ-
жища, които я изпращат със скрита завист към нейния „късоглед” 
съпруг, който „ще забрави да я целуне”, но те ще я сънуват в обя-
тията си цяла нощ („Жена в дъжда”). Сянката на мизерното съвре-
менно съществуване продължава да тегне над главите на всички 
българи като тежък градоносен облак. Срещу такава опустошител-
на сила на националната ни разруха Поетът е безсилен да се пре-
бори. Той я заклеймява с печата на своето изповедно откровение, 
което съдържа и двойствен смисъл, че днес народът ни няма реша-
ваща дума абсолютно за нищо в държавните дела:

 Вкупом станахме неми и вятърът ще развее
 прашеца ни поен в глухия Божи безкрай.
 Нещо лошо се случи: народът ни спря да пее
 и къде е душата му днес даже Господ не знай.
    (Нещо лошо се случи) 

Тъжна е тази поезия, тъжна и драматична. В такава откро-
вено мъжка лирика твърде рядко просветват слънчевите лъчи на 
радостта, процедени през джунглата на нечовешките отношения 
между хората, живеещи сред материална и духовна съсипия. Годи-
ни наред в сбъркания ни преход към демокрация живеем уж сво-
бодни, а всъщност сме „в ново робство, под игото на български 
аги” („Апел”, „Българин”, „Стихотворение без метафори” и др.). 
Мнозина наши сънародници вече се чуждеят и срамуват от българ-
ското, за да станат „с дяволското ортаци”. Патриотичната съвест 
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на поета е така унижена и обидена, че той не може да не възкликне 
със сатиричен гняв.

Внушението на подобни стихове е потресаващо категорично. 
Впрочем цялото „Стихотворение без метафори” е безмилостна са-
тира срещу настоящата мизерна българска обществена, политиче-
ска, материална и духовна действителност. 

 
 Живял сред вас гръмогласно –
 натрупал ток за гръм и мълнии,
 аз викам с болка любородна:
 „Омръзна ми от тъпи българи!”
 
Подобно е въздействието и на „Апел”, където поетът осъжда 

днешните предатели на изконните интереси на България „за чис-
тата и свята република” на Васил Левски и се възмущава: „Бълга-
рийо, къде са ти юнаците?” А след това призовава гражданската 
съвест на честните българи:

Пазете си омразата, момчета!
Да се сплетем като бодлива тел. 

Неволно сравнявам гражданския апел на Ивайло Балабанов, 
като истински съвременен български народен будител, с призиви-
те на възрожденеца Добри Чинтулов, който в мрака на османската 
робия зове: „Стани, стани, юнак балкански!”(1844-49 г.)

Прекъсвам тази тревожна тема с болка в сърцето. За малко 
разведряване на настроението ще посоча някои биографични фа-
кти от живота на поета. Първата самостоятелна книга на Ивайло 
Балабанов е стихосбирката „Да се загледаш в звезда (1979). След-
ват: „Окова за щурец” (1984), „Парола „Любов” (1988), „Религия” 
(1990), „Тракийски реквием” (1997), „Избрано” (1998), „Песни за 
старо вино” (2003), „Небесен гурбетчия” (2010), „Българска мо-
литва” (2011) и др.

Сред творбите в мажорна гама извисява ръст емблематичното 
стихотворение с епичен заряд „Принос към Европейската исто-
рия”. То е поетичен апотеоз на българщината. Противопоставяйки 
древния живот в Европа и България, поетът с гордост заявява, че в 
миналото малката ни християнска Родина се превръща „в страшна 
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вълча яма” за вероломното настъпление на иноверните нашестве-
ници от Азия:

 Със кремъклия пушка, с проста сопа,
 със кремък и стрела от бучиниш
 дедите ни завардиха Европа
 и турците не стигнаха Париж.

Родолюбивата душа на твореца не престава да скърби за не-
справедливо отнетите изконно български земи в Северна Добру-
джа („Добруджански светулки”). Още по-жестоко тя е наранена 
и унизена от трагичната съдба на Беломорска и Одринска Тракия 
след разорението през 1913 година и позорния Ньойски договор 
(1919 г.). С тръпнеща ръка на сърцето Ивайло Балабанов изповядва 
своята патриотична мъка:

 И аз разбирам, че душата ми е пределена –
 едната – в мен, но другата е там – в треви и брош,
 че южната ни граница е кървавочервена,
 защото е чертана не с молив, а с нож.
   („Тракийски реквием”)

Такива горчиви думи не се изричат лесно без преглътнати съл-
зи. По своя патриотичен заряд те се родеят с болката на Иван Вазов 
в елегията „Новото гробище над Сливница” (1885 г.) за друга бъл-
гарска трагедия край западната ни граница. 

В книгата преобладават стихотворенията, пресъздаващи обра-
за на Родината ни. Сред тях като че ли най-ярко се отличава „Разго-
вор с Роден”. Тук поетът, изреждайки всички възможни скулптури 
за България, посочва твърде трагични детайли от нашата многове-
ковна история (калпак посечен; орач, запрегнат в три синджира; 
глава на воин ослепен; торс на Балканджи Йово). И всичко това 
– изваяно от червена глина!  

 Решението точно на въпроса
 е в следната метафора, комай:
 една жена, която крачи боса,
 а пък жарта пред нея няма край.
   (Разговор с Роден)
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На различни места в текстовете като органична част от тех-
ния патриотичен заряд се споменават легендарни личности (Адам 
и Ева, Одисей, Христос, цар Асен, цар Иван Шишман, Балканджи 
Йово и Хубава Яна, Райна Княгиня, Васил Левски (многократно!), 
Ботев и др.). Редом с тях се посочват и някои стари предатели 
(Юда, Иванко, Поп Кръстю) с отвращение към техните съвремен-
ни следовници („Срам”).

Особено място в сборника заема любовната лирика („Одисей”, 
„Жена в дъжда”, „Часовникът няма да спре”, „Огледало”, „Разход-
ка”, „Време за любов”, „Феникс” и др.) Из жизнерадостното сти-
хотворение „Двете думи” е изведено заглавието на книгата. Тук 
любовта се проследява като романтично приключение от самото й 
припламване между младеж и девойка и се стига до нейното зако-
номерно семейно-родителско топло огнище.

 Съдбата ни е скрита в тези две думи, изглежда,
 защото по закон божествен, древен и суров
 животът винаги започва от площад „Надежда”
 и с нас върви до края той по улица „Любов”.

Поетът пише за любовта без елеен патос, без парфюмирани-
те словоизлияния от европейските рицарски романи. Представя я 
като най-естественото чувство между мъжа и жената, на което се 
гради не само нашето настояще, а и бъдещето на нацията ни. Ис-
тинската любов е една осъществена надежда. 

Съвсем ясно се откроява, че всички теми в сборника са все 
актуални и обществено значими: за сегашната съдба на България 
и нейното героично минало; за любовта към красотата и любимата 
жена; за недъзите на обществения живот. И всяка от тях е овладяна 
с такава убедителност, на каквато е способен само един талантлив 
творец. Книгата „Площад „Надежда” е пространна балада за бяла-
та риза на красотата в живота ни и черната сянка на съдбините на 
България – още от вехти времена, та чак до наши дни.  

В своята творческа работилница Ивайло Балабанов използва 
разнообразни художествени инструменти, за да овладее най-въз-
действащо съответната тема. Той предпочита римувания стих и 
класическото стихосложение, без формално да отделя традицион-
ната строфа, макар че я вгражда вътрешно в общата конструкция 
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на монолитното произведение. Умело съчетава краткостта на ме-
тонимията и свежестта на метафората, които много често се до-
пълват със своите внушения. Понякога създава съставни думи като 
неологизми: бившовесела душа, листовятърни тополи, остротата 
тънкозла, жени бездумни, живял гръмоотводно, Република-менте, 
става сърцеопасно и др. Нерядко прибягва до синекдоха, анжамб-
ман, цезура и други въздействащи художествени средства. Прила-
га и своеобразната вековна техника на народната песен с нейната 
непринудена образност и жизнена баладичност („Носталгия във 
Варшава”, „Жълъд”, „Явление по черешово време”, „Огън” и др.).

Поетът има особени предпочитания към повторението на от-
делни фрази като начало на стиха (анафора) или на цели изрече-
ния. Обръщенията също са негов обикнат художествен способ, за 
да придаде по-естествен израз на своето вдъхновение, превръщай-
ки го в монологичен разговор. Тези два способа са обединени в 
стихотворението „Господи, слез да вечеряме!” Той не се бои доста 
често да се обръща за съчувствие и упование към Бога като към 
свой най-близък душеприказчик, довереник и свят съветник:

 Господи, слез да вечеряме! Става сърцеопасно
 да се живее в този, лудият мой дух сиамски,
 с бялата земна надежда – в черно калугерско расо,
 с мойта набожна воля, с моя нрав балкански…

В голяма част от творбите си Ивайло Балабанов води вътре-
шен разговор с читателя, съумявайки да спечели откровеното му 
съпреживяване. Негов любим похват е да използва всички възмож-
ности на противопоставянето на някои понятия. Той нарочно из-
тъква своя пиетет към чистотата на белия цвят („Очи”, „Бяла риза” 
и мн. др.). В текстовете му излъчват своята лъчезарна топлина тол-
кова много предмети като: белия шал, бяло цвете, бели камбани, 
лястовички бели, белия град, бяло време и др. Твърде често бялото 
е в съседство с черното! Така, както в живия живот, непрестанно си 
съперничат красивото с грозното.

На принципа на контраста и синтезата са изградени някои 
творби-антиподи, с наситено използване на антонимите бял-черен. 
Особено ярък пример за това са „Очи” и „Бира с картофи”. По от-
ношение на чувствата, вложени в тях, и внушенията, които въз-
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буждат, бих ги определил като най-светлото/бялото и най-тъмното/
черното стихотворение в цялата книга. В първото оживява лъчеза-
рието на най-красивата (чужда) жена, видяна с възхитения поглед 
на Поета. 

 
 С очите на всичките тъжни мъже от квартала,
 във който живее жената със белия шал,
 те питам – защо красотата й, Господи, бяла,
 на човека със малката, черна душа си дал?
 Защо бяла чайка и гарван в любов съешаваш?
      (Очи)

А във второто се възражда неугасващото сияние на родната 
майка на автора, изобразено на фона на мъката и болката от ней-
ната загуба. В душата му като живо трънче се е загнездило драма-
тичното синовно чувство за вина, че житейските обстоятелства са 
го принудили твърде рано да се раздели с родителите си и родното 
място.

 Дълго и черно, черно и мокро поле.
 Десет тополки, обути във жълти пантофи,
 хремав дъждец, а под вятъра синкав те –
 десет жени вадят черни картофи.
 Бавно към края на дългите черни бразди
 пъплят и ровят в земята жените бездумни…
     ( Б и р а  с  ка р т о ф и )  

 
 Главната характерна отлика на всички творби на Ивайло Бала-

банов е, че той умее, както малцина поети, да опредмети и изчер-
пи всички вътрешни възможности на словесния материал, с който 
гради стихотворението. Чрез добре подбрани свежи епитети, срав-
нения, метафори и символи съумява да проникне в същността на 
нещата, разчитайки на тяхната многопосочна наситеност. Не спира 
да обогатява съдържанието на своето творческо намерение с нови 
и нови внушения на чувства и обобщения чрез предметни и психо-
логически детайли, докато не зареди до краен предел същността на 
заложената тема. И читателят се наслаждава на духовната сладост 
на поредното неподражаемо творение на един словесен чародеец, 
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който сякаш е прочел неговите неогласени тревоги и доверително 
е откликнал на тях. Навсякъде речта е гладка, изказът ясен, без 
излишно претоварване. Поетът владее невероятното умение да 
прецизира обема и съдържанието на текста. Ще го оприлича на 
виртуозен цигулар, който за всеки концерт настройва струните на 
своята цигулка така „тъничко”, че нито да са хлабави, нито да се 
скъсат от пренатягане, за да му служат по вълшебен начин. Тук 
струни на твореца са думите, словосъчетанията и всичко останало, 
което се нарича талант!

С поредната си книга „Площад „Надежда” Ивайло Балабанов 
отново потвърждава, че е самороден творец, със свой собствен ха-
рактерен почерк, който го прави разпознаваем сред другите поети. 
Той създава жизнена поезия, а не хилави съчинения по догмите 
на занаятчийството. Когато четеш неговите стихове, забравяш за 
всичките си ежедневни главоболия. Чувстваш се като в духовен 
кът, изцяло отдаден на поетичната вглъбеност, предизвикана от 
естественото умение на автора да внушава въздействащи настрое-
ния, чувства, страсти, болка, възхита и психологическо-философ-
ски обобщения за живота.

В нарушение на протокола ще спомена и една творба, която 
не е включена в този сборник. Ето само началото на изстраданата 
поема „Съпротива”:

 Когато става дума за летене,
 то значи става дума и за кал.
 Небето също не е до колене –
 това прекрасно вече съм разбрал.
 Живях като небесен гурбетчия…
 
Както се казва по народному: на този небесен гурбетчия доста 

фаворизирани поети са длъжни да му поливат топла вода като чи-
раци, за да си мие ръцете след своя пореден майсторски труд над 
белия лист като заклет труженик на духовното поприще. И в кни-
гата „Площад „Надежда” творбите на Ивайло Балабанов излъчват 
своя характерна релефност като фрагмент от общата архитектони-
ка на цялостното му поетическо творчество. То е една лироепична 
българска панорама, в която са интегрирани картини и пълнокръв-
ни чувства с призиви и надежда за повече човечност между хората. 
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Тази поезия има своето трайно място в съвременната българската 
художествена литература и заслужава да остане в нейната съкро-
вищница за следващите поколения четящи българи.

Послеслов

Към поета Ивайло Балабанов питая откровено преклонение и 
заслужено уважение. Не само защото с него сме от едно поколение 
и заради приятелското ни общуване, докато живееше в Хасково. 
Тъкмо тогава бяха годините, когато той стремително утвърждава-
ше яркото си поетическо дарование, преди да направи своя житей-
ска и творческа столица Свиленград.

Много са неговите заразителни със своята естествена чисто-
сърдечност творби, но аз най-често си повтарям наум поантата на 
драматичното стихотворение „Вина”:

  Духът ми страда, моят дух е болен 
  и грешен, а душата ми – сама…
  Защо самоизтръгнах своя корен?
  Не знам защо, но знам, че е вина.

2019 г.



326

В
ой

во
да

та
 

Та
ню

 Н
ик

ол
ов

 
ср

ед
 с

ър
ат

ни
ци



327

В
 БА

Н
И

, Григор В
елев , С

тоян Райчевски, Д
им

итър Ш
алапатов, И

ван Н
иколов и др.



Автори
КОЛЕКТИВ

СБОРНИК
Т Р А К И Я

том X

Редактори: Димитър Шалапатов, Недялко Бакалов

Българска. Първо издание
Формат: 60/84/16

Печатни коли: 20,5

Издават: 
Тракийски научен институт – филиал Хасково

Тракийско дружество „Георги Сапунаров”

Предпечатна подготовка: „ДИЕМ 3” – Хасково
Печат: „АБАГАР“ АД – Велико Търново

За контакти: тел.: 0886412260 и e-mail: d.shalapatov@abv.bg


