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СТАТИИ И СТУДИИ
Димитър Шалапатов
Българските християнски селища
в Източна Тракия
Преди четири години написах една кратка студия за българските християнски селища в Западна Тракия, по-късно излезе и моя книга под същото заглавие. Мотивите ми за тази
статия са същите като предишната и най-вече потомците на
източно тракийските българи да научат повече за селищата,
откъдето са дошли техните предци. Още повече, че се навършват 100 години от прогонването им от родните места.
С този материал полагам основите на новата ми книга по
тази тема. Структурирал съм селищата по кази. Отбелязал
съм всички селища, в които са живеели българи през 19-и
и 20-и век до прогонването им. Прави впечатление, че наймного български селища в Източна Тракия има до 1830 г.,
после до 1878 г. и най-малко са през 1912 г.. След всяка война
между Русия и Турция голяма част от българското население
тръгва след изтеглящите се руски войски. Най-голям е отлива
на българите от Източна Тракия през 1878 г.. Тогава десетки
села са изпразнени. Това проличава най-вече в Одринско, където се заселват турски бежанци от България. Друга причина
за намаляването на българския елемент са напредналите асимилационни процеси от гръцката патриаршия преди признаването на българската екзархия, които не затихват и до 1912 г.
Първо съм написал старите имена на селищата. В скоби съм
посочил новите имена там където ги има. За Лозенградска
и част от Одринска кази съм дал броя на къщите до 1830,
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1878 и 1912 години. За останалите съм посочил броя им през
1912 година. Съкращенията са кб – къщи българи, кбе – къщи
българи екзархисти, кбп – къщи българи патриаршисти, кт –
къщи турци и кг – къщи гърци.
ОДРИНСКИ ВИЛАЕТ
ЛОЗЕНГРАДСКА КАЗА. В тази каза освен посочените
по горе 1830 и 1878 години, в които имаме отлив на българи,
такава се явява 1903 г., годината на Илинденско-преображенското въстание, когато голяма част от взелото участие във
бунта население бяга в България. През 1904 и 1908 г. малки
групи се завръщат. Но масовото заселване става след освободителната Балканска война през 1912 г.. За съжаление идва
погрома през 1913 г. и в голямата си част българското население е прогонено с огън и меч. Остава част от населението на
Лозенград, но постепенно и то е принудено да напусне града
си. През 1922 г. след гръцко-турската война са прогонени и
българите патриаршисти.
1. Малкочово (Малкочлар)
2, Пейчова махала (Бейджи)
3. Горна канара (Йукаръканара)
4. Долна канара (Ашагъканара)
5. Ахматлар (Ахметлер)
6. Терзи дере
7. Карабалиево (Караабалар)
8. Ениджия (Инедже)
9. Каваклия (Каваклъ)
10. Кулата (Кула)
11. Девлетлиагач
8

1830 г.
90кб
90кб
50кб.
40кб
20кб
120кб
60кб
310кб
300кб
52кб
180кб

1878 г.
92кб
90кб
50кб
40кб
28кт
126кб
30 кб.
330кб
314кб
52кб
96кб

1912 г.
64кт
32кбе
52 кбе
46кбе
120кт
120кбе
64кт
440кбе
500кбе
128кбе
70кбе

12. Коджатарла
180кб 180кб 155кбе
13. Тастепе (Таштепе)
110кб 110кб 106кбе
14. Ковчас (Коджайазъ)
250кб 229кб 120кбе
15. Кешерлик (Ковчас)
51кб 48кб 70кбе
16. Алмаджик (Елмаджък)
30кб 30кб 51кбе
17. Пирок (Гечитаазъ)
310кб 310кб 201кбе
18. Карахамза
100кб 90кб 102кбе
19. Чаирлъкьой (Чайърлъ)
40кб 22кб 38кт
130кб., 126кб.,135кг 40кб.п,160кг
20. Ескиполос (Йогунташ)
21. Ериклер (Ериклер)
110кб 90кб 95кбе
22. Коево (Кузулу)
206кб 206кб 130кбе
23. Корията (Корукьой)
310кб 280кб 90кбе
24. Голямо Кадиево (Кадъкьой)
110кб 85кб 150кбе
25. Едига (Армаан)
60кб 51кб 140кбе
26. Петра (Кайалъ)
75кб.,75кг. 190кг 300кг.
27. Коюнгяур (Коюнбаба)
120кб. 100кб 176кбе
28. Каракоч
120кб 70кб 96кбе
29. Раклица (Ериклидже)
120кб 75кб 102кбе
30. Лозенград (Къркларели)
400кб 1800кб1500кбе
31. Карахадър (Карахидир)
110кб 95кб 195кбе
32. Скопо (Юскюп)
300кб.,300кг. 300кб.,370кг. 250кбп.,300г
33. Демирджали (Демирджихалил)
30кб 15кб 40кт
34. Хаджифакли (Хаджъфаклъ)
60кб 50кб 60кт
ОДРИНСКА КАЗА. Това е най-многолюдната откъм
българско население каза. До 1878 г. почти изцяло селата са
били български, но и след идването на турските мухаджири
облика им като български не се променя особено много. Малка част от територията на казата се намира в днешна България (Свиленградска община, Хасковска област). Друга част
се намира в Гърция, но в Западна Тракия.
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I. Селища, останали в България
1830 г.
1878 г.
1912 г.
1. Соуджак (Студена)
110кб
150кб
250кб
2. Каиккьой (Райкова могила)			
120кб
3.Хаджикьой (Благунци)			
164кб
4. Киречлихаскьой (Сладун)			
28кб
5. Михалич			
66кб
6. Фикел (Маточина)			
26кб
7. Юскюдар (Щит)			 266кбп
8. Киречлик (Варник) – към 1830 г. има 20 български къщи
II. Селища, останали в Турция
9. Хамза бейли (Хамзабейли)
45кб
45кб
110кт
10. Хаджи Баба теке (Чалъдере) 50кб
50кб
20кб
11. Боюнли (Бюйюнлю)
70кб
70кб
104кбе
12. Теке – Чоке (заличено)
55кб
50кб
50кб
13. Хаджи Талишман
(Хаджиданишмент)
25кб
25кб
38кт
14. Вайсал
205кб
180кб
60кбе
15. Юнлюдже (Йюнлюдже)
26кб
12кб
18кб
16. Чомлек кьой (Чьомлек)
100кб
40кб
32кбп
17. Хатибкьой (Хатипкьой)
30кб
14кб
28кт
18. Мурадчали (Муратчали)
50кб
38кб
38кбе
19. Ханъенидже (Ханлъйенидже) 50кб
44кб
51кб
20. Акбунар (Чомлекакпънар
160кб
115кб
192кбе
			 и унияти
21. Провадия (Синанкьой)
100кб
56кб
61кбе
22. Саръталишман
(Саръданишмент)
50кб
14кб
73кт
23. Лахнапаша (Лалапаша)
100кб
68кб
72кбе
24. Татарлар
150кб
125кб
178кбе
25. Ташлъмюселим
160кб
128кб
106кбе
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26. Каваклъкьой (Каваклъ)
26кб
5кт
13кт
27. Сюлейманталишман
(Сюлейманданишмент)
100кб
46кб
85кт
28. Чешмекьой
50кб
50кб
44кт
29. Кьосехамзабей
26кб
10кб
5кб
30. Куруджикьой
30кб
50кб
46кб
31. Еникьой (Дегирменйени)
160кб
46кб
94кбп
32. Хаварас (Аваръз)
50кб
25кб
52кбп
33. Арнауткьой (заличено)
60кб
45кб
41кбп
34. Хасанага
30кб
30кб
18кт
35.Бююкдюллюк (Бюйюкдьолюк) 35кб
93кт
36. Дертли Мустафабей чифлик 10кб
5кб
37. Одрин (Едирне)
1595кб
2856кб 2170 кбе.,
патриаршисти и унияти
38. Ортакчи (Ортакчъ)			 144кбе
39. Кайпа (Кайапа)			
25кбе
40. Софулар (Менекшесофулар)			
61кбе
41. Кючукдюллюк (Кючюкдьоллюк) – към 1830 г. с 20кб
42. Хадърага (Хъдърага)			
54кбп
43. Караюсуф (Карайусуф)			
48кбп
44. Ягджилар (Ягчълъ)			
38кбп
45. Омурджали (заличено)			
25кбп
46. Гечкенли (Гечкинли)			 154кбе
47. Хаджийомер (Хаджиумур)			
10кб
48. Кеременденлер (Кераметтин)			
5кб
49. Долхан			
10кб
50. Таушанкоруджукьой (Куруджу)			
60кбп
51. Мусабейли			
51 кб
52. Демирханлия (Демирханлъ)			
70 кбе
53. Кошел чифлик (Кьошен)			
10кб
54. Скендеркьой (Искендер)			
5кб
55. Гебелер (Хабиллер)			
25кбп
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56. Гевгелер – 60кб до 1878 г.
57. Акардере – 5кб до 1878 г.
58. Бюйюк Татаркьой (Юйюклютатар)			
16кбп
59. Кючюк Татаркьой (Юйюклютатар)			
10кбп
60, Сазлъдере
30кб
5кб
3кб
61.Таякадън
50кб
15кб
5кб
62. Пашачаир (заличено) – 30кб през 1830 г.
63. Каракасъм			 152кбп
64. Aхъркьой (Ахъ)			
66кбе
65. Кадъкьой (Ескикадъкьой)			
62кбе
66. Кемал			
80кбе
67. Дуванджево (Будакдоганджа)			 102кбе
68. Възгаш (Узгач)			
58кбе
69. Смаилча (Бюйюкисмаилче)			
32кбе
70. Еминбей чифлик			
10кб
71. Акче Ибрям чифлик			
16кб
72. Кяфирхаджи – неиндефициранo 			 144кбп
73. Карабулут – 1830 г. 16кб – 1878 г. 8кб
74. Ирнустатар - неиндефицирано 			
48кбп
75. Сарайакбунар (Сарайакпънар) – до 1878 г. има 70кб
76. Кьосейомер – 30кб -1830 г.5кб – 1878 г.
77. Караисмаилча – към 1878 г. има 12кб
78. Хасанага чифлик			
8кб
79. Екмекчи – 5кб 1830 г.
80. Елчели (Елчили)			
17кбп
Мустафапашанска (Свиленградска) каза
– на левия бряг на река Марица. Селищата се намират в
България. Територията на казата се намира от двете страни
на река Марица т.е. в Източна и Западна Тракия. Една част
от територията и в Западна Тракия се намира в пределите на
днешна Гърция. Тук посочвам само селищата които се нами12

рат на изток от река Марица.
1. Мустафапаша (Свиленград)
2. Аладаг (Пъстрогор)
3. Българска Левка (Левка)
4. Димитрикьой (Димитровче)
5. Мустракли (Мустрак)
6. Иения (Младиново)
7. Дервишка могила
8. Карахадър (Чернодъб)
9. Пашакьой (Генералово) до 1878 г. има 60кбе

1912 г.
1345кбе
100кбе
225кбе
100кбп
95кбе
105кбе
142кбе
55кбе

Хавсенска каза. Заселена изключително с огагаузени българи.
1. Хавса
154кбп
2. Арпач
35кбп
3. Азатли (Азатлъ)
152кбп
5. Коджахадър (Коджахъдър)
10кбп
6. Мусулджа (Мусулча)
40кбп
7. Оглупаша (Огулпаша)
125кбп
8. Селиоглу (Сюлеолу)
128кб
9. Шараплар (Шербеттар)
128кбп
10. Османли (Османлъ)
128кбп
11. Аслан (Аслъхан)
154кбп
12. Гердели (Бюйюкгердели)
73кбп
13. Хаскьой
120кбп
14. Текешейхлер (Улуконак)
16кб
15. Бурунсуз(Йешилова)
32кбп
16. Деирменкьой – 50кб през 1878 г. – заличено
17. Кулели
51кбп
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Узункюприйска КАЗА

1912 г.
1. Узункюпри (Узункьопрю)
300кб
2. Ерменикьой (Елмалъ)
155кбе
3. Еникьой
360кбе
4. Чингенейери (Сюлейманийе)
64кбп
5.Търново (Байрамлъ)
568кбе
6. Чопкьой
510кбе
7. Карахамза –парапанковци
52кб
8. Залъф (Кърджасалих)
400кбп
9. Мухаджирли (Йомербей)
15кбп
10. Кумбарлар(Чифтликкьой) –
парапанковци 50кб
11. Каваклъ
32кбп
12.Караяйла
64кбп
13.Якупбей
7кбп
14.Чобанбунар (Чобанпънар)
76кбп
15. Ибриктепе –
200к албанизирани българи
Кешанска каза
1. Арнауткьой (Ишъклъ)
2. Бараур (Бараги)
3. Булгаркьой (Йенимухаджир)
4. Коджахадър (Коджахъдър)
5. Къзкапан (Къзкапан)
6. Хадъркьой (Хъдъркьой)
7. Япълдак
8. Кешан
9. Хаджикьой (Хаджи)
10. Башлид (Пашайигит)
250к погърчени
11. Грабуна, Карабунар (Чамлъджа)
12. Маврия (Бахчекьой)
13. Махмуткьой
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26кбп
26кбп
510кбе
40кбп
76кбп
102кбп
15кбп
20кбе
320кбп
българи
300кбп
65кбп
250кбп

Софлийска каза – на левия бряг на река Марица
1. Ахъркьой (Ахър)
80кбп
2. Кадъкьой (Кадидундурма)
120кбе
3. Доганджа християни (Мерич)
152кбп
Еноска каза
1. Енос (Енез)
2. Асарли (Хисарлъ)
3. Еникьой (Енидже)
4. Ясьорен (Бюйюкеврен)
5. Чаушкьой (Чавушкьой)
6. Кемерли (Шехитлер)

175кбп
80кбе
25кбп
120кбп
20кбп
10кбп

Малгарска каза
1. Малгара (Малкара)
130кбе
2. Ахмедпаша
60кбп
3. Гьонсуз (Гьозсюз)
51кбп
4. Долукьой (Долу)
160кбп
5. Доганджа (Кючюкдоганджа)
180кбп
6. Лезгар (Ъзгар)
150кб
7. Кадънкьой (Кадъкьой)
50кб
8. Козкьой
80кбп
9. Кадъкьой
120кбп
10. Пишманкьой (Йенидибек)
320кбе
11. Теслим (Саръполат)
256кб
12. Харлагюн (Тюркобаши)
250кбе
13. Яйлагюн (Яйлагьоне)
210кбе и унияти
14. Акънджали – заличено
130кб парапанковци
14. Кадъгебран (Кадъкьой)
80кб парапанковци
15. Тетекьой
66кбп
16. Караджахалил
80кбп
17. Хадъркьой (Хъдъркьой)
102кбп
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Шаркьойска каза
1. Кастамболкьой (Орманлъ)
2. Варница (Пърнар)
3. Байрямич
Бабаеска каза
1. Докузюк (Докузхюйюк)
2. Енимахле (Йенимахалле)
3. Карамаслия (Карамесутлу)
4. Караалия (Карахалил)
5. Куфалджа (Мутлу)
6. Йолагелди – 30кб през 1830 г.
7, Доганджа
8. Имампазар (Имампазаръ)
9. Софалий (Софухалил) – 26кб през 1878 г.
10. Алпулу
11. Келбей – заличено – 15кб през 1878 г.
12. Бабаески
13. Надерли (Надърлъ)
Хайреболска каза

1. Хедели
2. Лохана (Лахана)
3, Хайребол (Хайраболу)

120кбп
20кбп
150кбп
105кбе
160кбе
105кбп
250кбп
26кбп
64кбп
77кбп
100кбп
100кб
190кбп
150кб
120кбп
10кбп

Люлебургаска каза
1. Люлебургас
100кб
2. Сатъкьой (Сакъзкьой)
250кбе
3. Айвали (Авалъ)
100кбп и 100кб парапанковци
4. Тюркбей (Тургутбей)
80кбп
5. Kумсаид (Оваджик)
28кбп
6. Ахметбей
100кбп
7. Мюсинли (Мисинли)
100кб парапанковци
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Малкотърновска каза
I. Селища останали в България
1. Малко Търново
1400кбе и унияти
2. Визица
10кбе
3. Гьоктепе (Звездец)
100кбе
4. Граматиково
320кбе
5. Заберново
45кбе
6. Калово
30кбе
7. Кладара (Сливарово)
80кбе
8. Конак (Бяла Вода)
84кбе
9. Сърмашик (Бръшлян)
150кбе
10. Стоилово
130кбе
II. Селища, останали в Турция
11. Велика (Балабан)
120кбе
12. Дерекьой
256кбе
13. Камилите (Йигитбаши)
130кбе
14. Карадере
115кбе
15. Керациново (Бозташ)
55кбе
16. Крушово – заличено
40кбе
17. Мокрошево (Шюкрюпаша)
80кбе
18. Маглавит (Гьокяка)
90кбе
19. Мегалово (Весилче)
40кбе
20. Паспалово (Армутверен)
170кбе
21. Цикнихор (Караджадаа)
130кбе
22. Чаглаик (Чаглайък)
120кбе
Бунархисарска каза
1. Бунархисар (Пънархисар)
2. Колибите (Хамзабей)
3. Курудере
4. Урумбегли (Ислямбейли)
5. Чонгара (Дживузкьой)

700кбе
180кбе
200кбе
210кбе
310кбе
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6. Яна (Кайнарджа)
7. Топчукьой
8. Инджекьой (Йенидже)

180кбе
50кб парапанковци
250кбп

Визенска каза
1. Ахъркьой (Ахимехмет)
50кбп
2. Пенека (Кьомюркьой)
310кбе
3. Серген
160кбп и 90кб парапанковци
4. Ятрус (Къзълагач)
120кбе
5. Евренли
140кб
6. Хасбоа (Хасбуа)
75кб парапанковци
7. Ургас (Къшладжик)
50кбп
8. Виза (Визе)
55кбе
9. Межерет (Дюжова)
110кб парапанковци
10. Чакали (Чакълъ)
100кбп
11. Апъртес – колиби
20кб
12. Мюслим (Мюселлим)
40кбп
13. Коваджак (Каваджък)
51кбп
14. Евренджик
150кбп
15. Соуджак
135кб парапанковци
16. Сарай
50кбп
Мидийска каза
1. Малък Самоков
(Демиркьой)
300кб и 300кб парапанковци
2. Мидия (Къйъкьой)
20кбп
3. Аксиджим
50кбп
4. Трули (Хамдибей)
120кб парапанковци
Василиковска каза
I. Селища, останали в България
1. Вургари (Българи)
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120кбп

2. Мързево (Кондолово)
3. Резово
II. Селища, останали в Турция
4. Блаца (Шишлиоба)
5. Маджура – заличено
6. Пиргопуло – заличено

45кбе
110кбе
135кбе
121кбе
90кбе

Родостенска каза
1. Родосто (Текирдаг) – към 1878 г. има 200кб
Чорленска каза
1. Умурджа – заличено
2. Армаша – заличено
3. Мюселим – заличено
4. Ени Чифлик
5. Юсускьой – заличено
6. Исекча (Есетче,Сече) – заличено
7. Кючук Чалтик (Челтик)
8. Дерменикьой (Дегирмен)
9. Чукур Ченгел (Онерлер)
10. Селвели – заличено
11. Чешмели
12. Арапли – заличено
13. Буюк Сейменли (Сеймен)
14. Даа Еникьой (Пънарджа)
15. Чорлу
16. Мюселим (до Муратли)
17. Шахбаз (Шахпаз)
18. Султан чифлик (Султанкьой край морето)
19. Кадъкьой чифлик
20. Пашали чифлик

52кб
60кб
140кб
250кб
100кб
60кб
80кб
400кб
60кб
30кб
25кб
30кб
60кб
150кб
500кб
50кбп
100кбп
80кб
30кб
30кб
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21. Ченгели чифлик
22. Кюпрюдже чифлик

15кб
10кб

ЦАРИГРАДСКИ ВИЛАЕТ
Силивренска каза
1. Аврен (Akьорен)
160кб
2. Синекли (Кючюксинекли)
100кб
3. Курфали (Курфаллъ)
260кб
4.Чанта (Ески чантакьой)-100кб и 100кб парапанковци
5. Куртулмаш – заличено
100кб
6. Каливри, Гелевре (Йолчатъ)
80кб
7. Кьостемур – заличено
80кб
8. Кючук Сеймен (Сеймен)
110кб
9. Кючук Чаушли – заличено
20кб
10. Буюк Челтик (Челтик)
80кб
11. Буюк Чаушли (Бюйюк Чавушлу)
120кб
12. Бейджилер
80кб
13. Буюк Калъчли (Бюйюккълъчлъ)
100кб
14. Каракъзъл (Бекирли)
60кбп
15. Фенер (Фенеркьой)
100кб и 100кб парапанковци
16. Кючук Калъчли (Кючюк Кълъчлъ)
80кб
17. Кадъкьой
70кб
18. Силиврия (Силиври)
100кб
19. Карасинан чифлик
30кб
20. Папас чифлик
15кб
Чаталдженска каза
1. Дая кадън (Таякадън)
2. Делиюнос (Тракия Каршиламъсъ)
3. Имрихъркьой (Имрахор)
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300кб
180кб
200кб

4. Тарфа (Йоренджик)
240кб
5. Деркос (Дурусу)
200кб
6. Чанакча
250кб
7. Гьокчеали
55кб
8. Ерменикьой (Инсанийе)
155кб
9. Елбасан
50кб парапанковци
10. Чаталджа
20кб
11. Чакъл
40кб и 40кб парапанковци
12. Инджекьой (Овайенедже) 60кб и 60кб парапанковци
13. Папас Бургас (Муратбей)
40кб
14. Сюргюн (Ортакьой)
50кб и 50кб парапанковци
15. Ташъгъл
20кб
16. Странджа (Бинкълъч)
20кб
17. Белград (Белграт)
100кб парапанковци

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА
1. Разбойников, А. Сп., С. Ан. Разбойников. Населението
на Южна Тракия с оглед на народностните отношения в 1830,
1878, 1912 и 1920 години. С., 1998.
2. Милетич, Л. Разорението на тракийските българи през
1913 г. С., 1918.
3. Известия на Тракийски научен институт, Кн. 1: – Браянов, Т. Българи – бежанци от Тракия (родни села и къде са се
заселили в България)
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Ралица Георгиева
EЗИКЪТ НА СЕЛО ДОГАНХИСАР
Доганхисарският език е част от българските говори – регионална говорима вариативност на българския като южнославянски език, затова носи неговите основни характеристики.
Той се отличава със звучност, мекота и изобилие на старинни
форми. Въпреки родствената си връзка с източните родопски
и тракийски говори, той се откроява със своя индивидуалност. Красотата на изразните форми е ярка, особено в народните песни. Ето няколко примера:
Моме църноока
тенка и висока,
ни стой срещу мене
изгуряв за тебе,
като лед за йода,
бусилек за роса.
- Ку гуриш, лудо, гори -

и я така горя.
Мойта стара майка първа ми душманка.
Яс на йода пудам
тя след мене дуда.
Луду да ни видя,
любе да ни срешна.

Или:
Дунав тече, мома влече.
Пукрай Дунав йовчяр’пасе,
йовчяр’ пасе ваклу стаду.
Мома му са жалну моли:
-Бре йовчяр’о, бре стадар’о,
извади ме ут бял Дунав,
га са женя са те даря
тен’ка риза купринена
един яглък и той такъв.
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- Моме, мъри малка моме,
извадам те ут бял Дунав,
kу ми станеш главеница,
главеница – първу любе.
- Бре йовчяр’о, бре стадар’о,
яс съм пуста главеница.
- Га си, моме, главеница,
айде, моме, ав Марица
да те ядът морски риби.

Или:
Съберал Буйдан утберал
та че ги Буйдан оружи
врът’ кату нега юнаци.
и ми ги Буйдан заведе
Та че ги Буйдан ублече
на ная Буйдан планина.
………………………………………
Езикът в народните песни е подобен на езика, характерен
за българското народно творчество. Село Доганхисар отстои
само на 23 км от брега на Бяло море и на 60 км от брега на
Мраморно море. Вълните на елинизма и ислямизма са били
твърде силни. Въпреки това, доганхисарци запазват говора
си.
За първи път внимание върху доганхисарския говор обръща Хр. Попконстантинов в книгата си „Петко войвода – бранител на родопските българи до 1879 година”. За да подкрепи
родството на доганхисарския език с централно-родопските
говори, той представя доганхисарската песен „Бушначка девойка” като я сравнява с родопската песен „Сева е майка главила”. За съжаление, цитираната доганхисарска песен не е
автентична. В нея са вмъкнати книжовни форми и акценти
присъщи на смолянските говори.
Подробни изследвания по-късно провежда бележитият
културен родопски деец – Стою Н. Шишков. През 1907 г. той
публикува последователно четири статии в сп. „Родопски напредък” (кн. 11,111,4,6). Авторът, както сам признава, не е посещавал Доганхисар. Езиковият материал е събран от представители на доганхисарската революционна емиграция по
това време в гр. Пловдив и от дядо Георги Калоянов, баща на
доганхисарския революционер Стоян Калоянов. Проведени
са значителни изследвания върху фонетиката и морфологията на езика, но въпреки това съществуват празнини и непрецизирани елементи. Това се дължи на факта, че авторът не е
контактувал с компактна маса доганхисарци в ежедневието,
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а с хора, които малко или много са се откъснали от езиковата
си среда и са претърпели други езикови влияния. Подходът
на автора във фонетично и морфологично отношение понякога допуска механично пренасяне на факти. Така, за пример
се дава глагола пода (отивам) и се спряга във всички времена като глагол от първо спрежение. Всъщност глаголът пода
трябва да се преценя като производен от глагола пудам. В
ежедневието пода се използва само в бъдеще време и то като
глагол от второ спрежение: с а п о д а, с а п о д и ш, с а п о
д и, с а п о д и м, с а п о д и т е, с а п о да т. В повелително
наклонение формите му са: под’ (отивай), под’те (отивайте)
и т. н.
През 1935 г. излизат от печат две значителни публикации:
”Принос към изучаване на българските говори в Източна и
Западна Тракия” от проф. Ст. Младенов и „ Езикът на тракийските българи” от Хр. Кодов. (Бит и език на тракийските и
малоазийските българи”, ч. 2, Трак. Сборник, кн. 4, С., 1935).
И в двата научни труда доганхисарският говор се разглежда
като неотделима част от общото цяло на тракийските говори
с присъщите му синтактични и морфологични признаци. В
изследванията не се откроява самобитността на доганхисарския говор, което не е било цел на авторите.
Макар и малки, са налице някои пропуски.
В сборника „Петко войвода” (Трак.н.и-т, С.,1954) езикът
на с. Доганхисар се включва в групата на рупските говори. С.
Стойков в „Българска диалектология” С., 1968 (причислява
Гръцка Тракия (следователно и с. Доганхисар, Б.А.) към източните рупски говори.
Независимо от сходствата с рупските говори, езикът на с.
Доганхисар има свой облик, който се откроява твърде ярко в
сравнение с говора на съседните му села. Езиковите промени
в историческото развитие са протекли по същите принципи,
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както за общобългарския език. Това показва, че макар и покрайнина на българския етнос, при твърде бурна и трагична историческа съдба, населението на с. Доганхисар е било
тясно свързано с българския народ, отличавайки се с високо
народностно съзнание. Целта на изследването е да се представи пълно езиковото богатство на селото чрез автентичен
материал. Следва сравнителен преглед на фонетиката и морфологията.
ЗВУКОВЕ

А
Гласната а се изговаря ясно при думи с ударение върху
нея. Във всички останали случаи се изговаря със звук между
а и ъ, или напълно като ъ. Примери: майка, майката, млат
(млад), млада, ръка, но ракъта, нога, но нугъта и т.н. Тази
особеност в говора е отбелязана в изследванията на Ст. Н.
Шишков, Хр. Кодов, Ст. Младенов.
Е
Гласната е се изговаря навсякъдеясно, но с по-голяма
силавударенасричка. Примери: Дунав т е ч е, мома в л е
ч е..., ветер, мене, тебе, пека (пека), но п и ч и н ц а (печеница), -е от глаголния корен е редуцурано в -и. Ст. Шишков
в т. 9-12 (стр.52), за да подчертае тази особеност на говора
неправилно посочва думите: вили, сига, гриблу, усита и др.
Доганхисарци използват глагола в е л я (казвам, говоря), но
от него производни с редукция на коренната гласна -е в -и
няма. Думите са: веля, сигя (сега), греблу, усята, краят, а не
креат и т.н.
И
Гласната и се изговаря както в обшобългарските говори и
не зависи от ударението. Примери: -Ку гуриш, лудо, гори, и
яс така горя..., нити, висок, риби и т.н. Хр. Кодов, пък и Ст.Н.
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Шишков отбелязват лабиализация на и в у и дават пример
с думата: жуф (неправилно цитирано, защото доганхисарци
казват жув – (жив), жувак, жувал.
О
Във всички случаи на сричка с ударение върху о, звукът
о се изговаря ясно. В неударени срички, с малки изключения,
почти винаги о се редуцира в у. При лични и нарицателни
имена о се изговаря ясно независимо от ударението. По същия начин се произнася и в частицата за сравнителна степен
– по. По отношение на звука о в неударена и ударена сричка
Ст. Шишков посочва, че се трансформирал в у, което не е вярно. Примери: – Моме, цър’оока, тенка и висока ..., роса, но
русъта, Петко, Керано, Калино, срико (чичо) и т.н.
У
Тази гласна почти навсякъде, било в ударена или неударена сричка, се произнася еднакво. Само в отделни думи се
произнася като ю (иу). Примери: – Ку гуриш, лудо, гори...,
руба, рудан’, рукам, юнак, юначе, юнец, юница, люл’ка и т.н.
Хр.Кодов отбелязва фрикативност в начално у и посочва думата в у с т а)уста). Такова нещо в доганхисарския език няма.
Казва се ясно: уста, устъта, усти, устите. Същият автор установява лабиализация, т.е. промяна на гласните вследствие
на влияние на съседни звуци и като пример посочва чошмя,
вместо книжовната дума чешма. В Доганхисарския език има
завидно разнообразие в тази насока. Думата с пълен член е
чушмета, а в мн.ч. съответно – чошми, чушмите. Гласната е
не присъства в нито един корен. Редукцията на о в у при промяна на ударението е очевидна.
Ъ
Старобългарският звук ъ е в основата на доганхисарския
говор. Той участва активно в словосъчетанията. Както споменават горепосочените автори, чисто а се произнася само
26

в ударена сричка. Във всички останали случаи произношението на а е нюансирано между а и ъ до пълно ъ. Примери:
един доганхисарец от двадесетте години на миналия век ще
изговори първите два стиха на народната песен така: – Моме
цър’оокъ, тенкъ и високъ ..., или момъ, но при пълен член –
мумътъ, одъ, но удътъ, росъ, но русътъ. В началото и средата
на думите ъ под ударение се изговаря напълно ясно: ърле
(сополи), ърниса (спря да вали дъжд или сняг), кълбу, вързел,
бърце, църква, въза и т. н.
Я
Гласната я в доганхисарския говор всъщност изразява
старобългарското ъ и се изговаря независимо от ударението в
думата като я. Примери: м л я к у, ц я л, я г ъ л, я г л ъ к, п р
я п у р е ц, р я п а, д я ц я, м я в (мях), з е м я, з м и я, я т (яд),
ядосвам, ятка (ядка) и т.н.
СЪЩЕСТВИТЕЛНО ИМЕ
Думите в доганхисарския език, както и в общобългарските говори, са разпределени в три рода: мъжки, женски и среден. По отношение на пълния и непълния член за единствено и множествено число за отделните родове има характерни
особености.
Мъжки род: к у з е л, к у з е л а, к у з е л ъ т, к у з е л е,
к у з е л е т у; ол (вол), ола, олът, олве, олвету; кон’, кон’я,
кон’ят, кон,ве, кон’вету; гръм (общо дъб), гръма, гръмът,
гръмве, гръмвету; разбой, разбоя, разбоят, разбое, разбоету;
люде, людету; чуляк, чуляка, чулякът, чуляци, но чуляците;
ореж (орех), орежа, оревът, ореве, оревету; но и орши, орште
и т.н.
В общи линии, с малки изключения, пълният член за
множествено число е – ету.
Женски род: жена, женъта, жени, жените; ръка, ракъта,
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ръки, ръките; нога, нугъта, ноги, нугите; ода, удъта, оди, удите; нужинка (умал. краче), нужинката, нужинки, нужинките;
сол’, сул’та, но и солят; бърчина, бърчината, бърчини, бърчините, но никога бърчинету, както механически е пренесено
окончанието в труда на Ст. Н. Шишков.
По правило, с малки изключения, окончанието за множествено число женски род е -те. Освен това, когато ударението се променя в единствено число, гласната върху която пада
се произнася като ясно -ъ.
Среден род: дете, детету, дяца, дицата; раму, рамуту, рама,
рамата; гумну (харман), гумнуту; егне, егнету, егнета, егнетата, но и ягънци, ягънците; лозе, лузету, лузя, лузята; свине,
свинету, свинета, свинетата и т.н.
Пълният член за единствено число е -ту, а за множествено число, с малки изключения – та.
ПРИЛАГАТЕЛНИ ИМЕНА
Прилагателните форми в доганхиарския език не се отличават от останалите тракийски говори и от книжовния
език. Разбира се, за отделни прилагателни има характерни
разлики. Примери: пъстър кузел, пъсрия кузел, пъсрият кузел, пъсри кузеле, пъсрите кузеле; ж.р. пъсра коза, пъсрата
коза, пъсри кози,пъсрите кози; пъсру ере, пъсруту ере, пъсри
ерета; бистър врис (извор), бисрия врис, бисрият врис, бисри
врисве, бисрите врисве; ж. р. бисра, бисрата, бисри, бисрите;
ср.р. бисру, бисруту, бисри, бисрите; църен, цървен, кашоглав
(гологлав), длег (дълъг), тенък и т.н.
Сравнителната и превъзходната степен се образуват както във всички български говори с частиците по- и най-. Примери: По-гулям ут батя си. На Гъоргювден’ са коли най-убавуту егне.
Хр. Кодов отбелязва, че за някои села в Дедеагачко и Гю28

мюрджинско, както и за доганхисарския говор е характерно,
че понякога сравнителната степен се образува без частицата
по. Висок ут Петка. Малък ут сесра си.
МЕСТОИМЕНИЯ
Лични местоимения
Формите на личните местоимения в доганхисарския език
са следните:

именителен падеж
дълга кратка форма
ед.ч. 1 л. яс(я)
2 л. ти
3 л.м.р.
той
ж.р.
тя
ср.р. тва нега
мн.ч. 1 л. ние
2 л. вие вас
3 л. тия тяв

винителен падеж
дълга кратка форма
мене ме
тебе те
нега гу
нея я
гу
на нега
нас не
ве
на вас
ги
на тяв

дателен падеж
сложна дълга кратка
на мене мене ми
на тебе тебе ти
на нега нему му
на нея неи и
нему му
на нас нам ни
вам
ви
тям
им

Примери на употреба: – Яс на ода пудам, тя след м е н
е дуда.....извади м е ут бял Дунав ... ку м и станиш главеница... Дадайме в и рабутлива мома. – Са в е чакаме на
кръступътя.– Та че г и Буйдан ублече...– Дайте и м ода! Т я
мрукая да се върнат.
Общо взето, формите на личните местоимения съвпадат
с тези в книжовния език, с изключение на 1 л. ед. ч., 3 л. ед. ч.
ср. р., 3 л. мн. ч. и някои от формите на винителен и дателен
падеж.
Възвратни местоимения
Хр. Кодов констатира, че възвратното местоимение е изчезнало в тракийките говори. То не се е съхранило и в доганхисарския език. Запазени са само кратките форми на винителен и дателен падеж: са и си. Примери: – Ударив са ав
главъта.
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- Пишнав си пръста.
В ежедневния говор, възвратната форма се изразява и
чрез лично местоимение.
Пример: – Сяк да гледа нега си.
Показателни местоимения
За доганхисарския език е характерно тройното показателно местоимение:
а) за лица и предмети:
м.р. ед.ч. – тозга, созга, нозга, тоя, соя, ноя
ж.р.– тая, сая, ная
ср.р. – тва, сва, нва
мн.ч., за трите рода: – тез’гя, сез’гя, нез’гя, тея, сея, нея.
Примери: Тозга чувяк е църен. Тезгя жени върят на ода.
Сва дете си играе.
Към показателните местоимения се отнасят още и следните форми.
б) за признаци:
м.р.,ж.р.,ср.р.,ед.ч.мн.ч.
такъв, таква, такво
такви
унакъв, унаква, унакво
унакви
толкав, толква, толкву
толква
солкав, солкава, солкаву
солкави
сакъв, саква, сакво
сакви
уно, уноту
в) за количество:
толку
Притежателни местоимения
Формите на притежателните местоимения са подобни на
тези в книжовния език, но са налице значителни разлики:
ед.ч. 1 л. м.р. – мой, моя, моятмн. ч. – мои, мойте
кратка форма – ми
ж.р. – моя, мойта
мн.ч. – мои, мойте, ми
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ср.р.- мою, мойту
мн.ч. – мои, мойте, ми
2 л. м. р. – той (твой), тоя, тоят мн. ч. – тои, тойте
кратка форма – ти
ж.р. – тоя, тойта
мн. ч. – тои, тойте, ти
ср.р. – тою, тойту
мн.ч. – тои, тойте, ти
3 л. м. р. – негув, негвия, негвият мн.ч. – негви, негвите
кратка ф-ма – му
ж.р. – негва, негвата
мн.ч.- негви, негвите
– неин, нейна нейната
мн.ч.- нейни, нейните,
кратка форма– и
ср.р. – негву, негвуту
мн.ч. – негви, негвите
мн.ч. 1 л. – наш, нашат, наша, нашта, нашу, нашту, наши,
наште, кратка форма – ни
2 л. – ваш, вашат, ваша, вашта, вашу, вашту, ваши, ваште
кратка форма– ви
3 л. м.р.– теин (техен), тейния, тейният, мн.ч. – тейни, тейните, кратка форма– им
ж.р. – тейна, тейнатамн. ч. – тейни, тейните
кратка форма – им
ср.р. – тейну, тейнуту
мн.ч. – тейни, тейните
кратка форма – им
Възвратно притежателно местоимение в доганхисарския
език няма. То се изразява чрез съответното лично притежателно местоимение. Пример: Той пукани н е г в а т ас исесра
на госте.
Въпросителни местоимения
Те са много характерни:
а) за лица и предмети:
кой, куя, куе, куи
кутри, кутръ, кутро, кутри
како, щу, щве
б) за признаци:
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какъв, каква, какво, какви
колкав, колкава, колкаву, колкави
в) за притежание:
чий, чия, чию, чии
г) за количество:
колку, млузина (мнозина)
В ежедневния говор на доганхисарци се употребяват изразите: козна (кой знае), и комнам (кому на ум).
Примери: – Дали си дойде майка ти? – Козна.
- Комнам са дойде, чи татку са са разбулее.
В първия израз се наблюдава изпадане на -й от въпросителното местоимение кой и окончанието -е от глагола знае,
а във втория -гласната -у от въпросителното метоимение в
дателен падеж – кому, и -а от предлога на, а гласната -у в думата ум е променена в -а. Употребата на ком’ (кому) е твърде
честа.
Примери: - Ком’ приказваш?
- Ком са даваш тея пари? (На кого ще даваш тези
пари?)
Относителни местоимения
Относителните местоимения в доганхисарския език носят белезите на тези в общобългарския език, но със свои характеристики.
а) за лица и предмети:
ед.ч. м.р.ж.р.ср.р. – кутриту, кутрату, кутроту
мн.ч. – кутриту
Тази старинна форма се е запазила в ежедневния говор на
старите хора до днешни дни. Това доказва трайността, ревнивото придържане към старата езикова традиция.
ед.ч.м.р.ж.р.ср.р. – койту, куято, куетумн.ч. – куиту
Тази форма е навлязла в по-ново време в говоримата
реч.
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б) за притежание;
ед.ч.м.р.ж.р.ср.р. – чийту, чияту,чиету мн.ч. – чииту.
в) за признаци:
ед.ч.м.р.ж.р.ср.р. – какъвту, каквъту, каквоту
мн. ч. – каквиту
г) за количество:
колкуту
В ежедневната реч широко са застъпени също винителната и дателната форми от който: куготу и комту (комуто).
Неопределителни местомения
Употребяват се следните неопределителни местоимения:
а) за лица и предмети:
ед.ч.м.р.ж.р.ср.р. – някуй, някуя, някуе,нещу
мн.ч. – някуи
б) за признаци:
ед.ч.м.р.ж.р.ср.р. – някакъв, някаква, някакву
мн.ч. – някакви
в) за количество:
някулку
В ежедневната реч се използват още: койту и да е, какъвту и да е, чийту и да е и т.н.
Отрицателни местоимения
а) за лица и предмети:
ед.ч.м.р.ж.р.ср.р. – никуй, никуя, никуе,нищу
мн.ч. – никуи
б) за признаци:
ед.ч.м.р.ж.р.ср.р. – никакъв, никаква, никакву
мн.ч. – никакви
в(за притежание:
ед.ч.м.р.ж.р.ср.р. – ничий, ничия, ничие
мн.ч. – ничии
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г) за количество:
никулку
От никуй се употребяват падежните форми на дателен и
винителен падеж: никуму, никугу.
Обобщителни местоимения
В доганхисарския говор има следните обобщителни местоимения:
а) за лица и предмети:
ед.ч.м.р.ж.р.ср.р.сяк, сяки, но и секи (всеки), сяка, сяку
мн.ч – сички, врът’.
б) за признаци:
ед.ч.м.р.ж.р.ср.р. – сякакъв, сякаква, сякакву
мн.ч.– сякакви
б) за количество
ед.ч.м.р.ж.р.ср.р. – сичкия (т), сичка (та), сичку (ту)
мн.ч – сички (те)
Падежни форми: сякуму, сякугу
ЧИСЛИТЕЛНИ ИМЕНА
Числителните имена имат същите форми както в книжовния език, но с известни различия. Доганхисарци казват: един,
една, едно, едни, два (за м.р.), две (за ж. и ср. р.), три, четер’,
пет’, шес, седем’, осем’, девет’, десет’, единайсе, дванайсе,
тринайсе, четер’найсе, ... двайсе, двайсе един, (една, едно),
трийсе, четер’ийсе, педесе, сто, четер’стотин, пет’стотин,
шестотин, седем’стотин, осем’стотин, девет’стотин, иляда,
две иляди и т.н.
Интересно е да се отбележи, че до 1920 г. имало стари
хора, които извършвали броенето от 20 нагоре на турски
език.
Числителни редни са: първи, първия, първият, първа,
първата, първу, мн.ч. за трите рода – първи, първите; втор,
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втори, вторият, втора, втората, втору, вторуту, мн.ч. за трите
рода – втори, вторите; трет (трети), третия, третият, трета,
третата, трету, третуту, мн.ч. трети (те); четвърти и т.н.
В доганхисарския език има още следните характерни
форми: дуица (двоица), труица, читор’ца, петима и т. н., както в книжовния език.
Употребяват се още следните умалителни числителни:
едничък, едничка, еднинка, едничку, еднички, еднинки; двечки, двен’ки, дваминка, трин’ки.
ПРЕДЛОЗИ
Предлозите в доганхисарски език са подобни на тези от
общобългарските говори, но в някои случаи са с характерни
белези: бес (без), ав (в, във), въз, въру (върху), ду (до), за,
узат’)зад), зат’ (зад), кату (като), из, край, към, между, на, над,
пуд (под), накрай, пукрай, насар’дя (посред), окулу, усвен, ут
(от), утсам, уттатък, пу (по), слет (след), през, при, спурет
(срешу), а с (с, със), у, напреш (отпред), упреш (пред).
Пример: Любе му спурет стуеше, милна му китка виеше.
НАРЕЧИЯ
Съгласно класификацията, възприета в книжовния език,
доганхисарските наречия се разпределят в следните групи:
Наречие за място
а) Показателни: тува (тука), там, насам, натам,
нататък,уттува)оттука), утт’ам, утсам, уттатък, утвъде, дутува (дотука).
б) Въпросителни: къде, накъде, уткъде, утде, дукъде, закъде.
в) Относителни: къдету, накъдету, уткъдету, утдету, дукъдету.
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г) Неопределителни: някъде, нейде, еди-къде, утнякъде,
дунякъде.
д) Отрицателни: никъде, нийде, наникъде, утникъде.
е) Обобщителни: сякъде, утсякъде, насякъде, къде и да е,
накъдету и да е.
ж) Обстоятелствени: въру (върху), долу, делеку, делече,
бръшку, пулека, лека-пулека, наизврат’, (наопаки), утляву, утдясну, подзима (наесен), пурлет’ (напролет),навънка, нътре,
вътре, навътре, назат’ и т.н.
Наречие за време
Наречията за време са както в общобългарските говори
с нюансите на доганхисарския диалект: неска (днес), утре,
заутришник (вдругиден), сноща, рану, зарана, късну, лани,
по-лани, дугудина, чера (вчера), дувечера, нъще, дене, лете,
пред’ (преди много време), сетне, удеве, дукуга, уткуга.
Местоименни наречия за време:
а) показателни: ся (съкр. на сигя – сега), дусигя, утсигя,
тугая, дутугая, уттугая, засигя;
б) въпросителни: куга, дукуга, уткуга, закуга;
в) относителни: кугату, дукугату, уткугату, дурде, га
(щом), уткъкту;
г) неопределителни:някуга, пунякуга, еди -куга си;
д) отрицателни: никуга
е) обобщителни: сякуга, винаги, куга да е;
Наречия за начин
Тази група обхваща голям брой наречия образувани от
прилагателни, глаголи и съществителни: бръшку (бързо),
силма, тичешком, срамну, убаву, добре, лошу и т. н.
Местоименни наречия за начин:
а) показателни: сака (така), така, инак;
б) въпросителни: кък;
в) относителни: къкту, откъкту;
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г) неопределителнни: някак, някак си;
д) отрицателни: никак;
е) обошителни: колкуту и да е;
5. Наречия за причина и цел
Тази група наречия както и в книжовния език са почти
местоименни.
а) показателни: затова, зарад’тва, тугая, и така;
б) въпросителни: защу’ от’, за како;
в) относителни: защоту, пунеже;
г) неопределителни: за нещу, еди за како;
д) отрицателни: за нищу;
е) обобщителни: за какоту и да е;
6. Наречия за логически обстоятелства
Употребяват се следните наречия:
а) за категоричност: сигурну, саму;
б) за привидност: кумай, уж;
в) за предположение: навярну;
г) за уточняване: главну, същу, пак, тъкму, наистина,
утнову и т. н.
д) за твърдение: да, ами, ам’;
е) за отрицание: ни, ми;
ж) за питане: дали, дал’;
з) за желание: дано.
СЪЮЗИ
В доганхисарския език се употребяват следните съюзи:
и, та, та че, чи (че), или, а, ала, ами, но, пък, саму, зарад’ тва,
затва, така чи, дету, къдету, мадем (щом), накъдету, уткъдету,
утдету, га (когато), кугату, дукугату, уткугату, уткъкту, дукату,
дурде, дурдету, кату, слет кату, преди да, къкту, бес да, къкту и
да, колкуту, дуколкуту, утколкуту, задету, та да, затва чи, ку)
ако (саму да, макар да и т.н.
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жи.

Примери: Та че ги Буйдан ублече, та че ги Буйдан ору-

– Ку горищ, лудо, гори, и яс така горя.
- Извади ме ут бял Дунав, га са женя са те даря тенка риза
купринена.
МЕЖДУМЕТИЯ
Междуметията в дганхисарския говор са общоупотребяемите в българския език, с някои индивидуални различия.
Възклицателни: оо, ох, олеле, ех, ей, тю, тюх, аман, ааа,
иии, иху-ху, ох ярапин, брей, бре, ивъх, мър’, гиди, ай-ай.
Подбудителни: със! (млъкни), дий, айде, чош и др.
ЧАСТИЦИ
Частиците също имат важно място в доганхисарския
език. В ежедневието се употребяват следните: а бе, бе, ли, я,
ни, зер’, ем, пу, са)ще), ма,а,по, най.
ГЛАГОЛ
Село Доганхисар, през многовековната история на България, е било покрайнина на държавата, където са се развивали бурни исторически събития. Влиянието на патриаршията
и византизма чрез официалната византийска власт в Цариград е било твърде осезаемо. След падането на Балканския
полуостров под турска власт, този натиск става още по-силен.
Независимо от политическия и духовния гнет, езикът на селото запазва чистотата си. Езиковите изменения са в границите на закономерните промени, случващи се в общобългарския език. Това показва, че принадлежността към българския
народ е била здраво споена. Тази крепка връзка обяснява
съхранението на езика. Глаголните форми към средата на деветнадесети век са такива, каквито са и през 1923 година, не38

зависимо от влиянието на книжовния език след 1860 г., когато в селото се открива училище. Съгласно класификацията в
граматиката на съвременния български език съществуват три
спрежения. Има известни нюанси в окончанията при някои
времена. Акцентът е поставен точно на тези различия,защото
те не са отчетени като самобитен елемент на доганхисарския
говор от изследователите на езика.
Сегашно време
Формите му са подчинени на закономерностите в книжовния език.
Първо спрежение
ед.ч. 1 л. пея
ора
веза
кълва (сека)
2 л. пееш
уреш
везеш
кълвеш
3 л. пее
уре
везе
кълве
мн.ч. 1 л. пеем
урем
везем
кълвем
2 л. пеете
урете
везете
кълвете
3 л. пеят
урът
везът
кълвът
При глагола пея спрежението протича според правилото.
При глагола ора от 2 л. ед.ч. ударението минава на втората
сричка, в резултат на което произношението на -о се променя в -у – характерно за доганхисарския говор. В 3 л. мн.ч.
на трите последни глаголи ударението пада на последната
сричка и окончанието е -ът. Освен това, както в книжовния
език, глаголите от първо спрежение, които завършват в 1 л.
ед. ч. на -ка, -га)пека, срига, в останалите лица, пред основната гласна -е променят съгласните -к, -г съответно в -ч, -ж:
печеш, срижеш.
Второ спрежение
ед.ч. 1л. одя (ходя) стоя
спъ
бруся
2 л. одиш
стуиш
спиш
брусиш
3л. оди
стуи
спи
бруси
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мн.ч. 1л. одим
стуим
спим
брусим
2л. одите
стуитеспите
брусите
3л. одят
стуят
спът
брусят
Глаголите от второ спрежение се спрягат по правилата
на книжовния език, но с характерната особеност за доганхисарския говор, която се проявявя при глаголите стоя и спъ.
Трето спрежение
ед.ч. 1л. рукам
чувам
истурям
2л. рукаш
чуваш
истуряш
3л. рука
чува
истуря
мн.ч. 1л. рукаме
чуваме
истуряме
2л. рукате
чувате
истуряте
3л. рукат
чуват
истурят
Приведените примери показват, че формите на глаголите
от трето спрежение в сегашно време съвпадат с тези на съвременния книжовен език.
Формите на спомагателния глагол съм в сегашно време
са: съм, си, е, сме, сте, съ.
Минало свършено време
Формите за минало свършено време в доганхисарския
език при образуването си се отклоняват до известна степен
от тези в книжовния език и имат следните окончания:
ед.ч. 1л. – в
мн.ч. - йме
2л. – 		
- йте
3л. – 		
- я
Първо спрежение
ед.ч. 1л. пяв
урав
везав
кълвав
2л. пя
ура
веза
кълва
3л. пя
ура
веза
кълва
мн.ч. 1л. пяйме
урайме
везайме
кълвайме
2л. пяйте
урайте
везайте
кълвайте
3л. пяя
урая
везая
кълвая
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Само 2 и 3 л.ед. ч. съвпадат с формите на глаголите в
съвременния български език. При глагола о р а звукът -о
преминава в -у съвсем закономерно поради промяна на ударението.
Второ спрежение
ед.ч. 1л. одив
стуяв
спав
брусив
2л. оди
стуя
спа
бруси
3л. оди
стуя
спа
бруси
мн.ч. 1л. одийме
стуяйме
спайме
брусийме
2л. одийте
стуяйте
спайте
брусийте
3л. одия
стуяя
спая
брусия
Само при глагола с т о я поради преместване на ударението звукът -о минава в – у.
Трето спрежение
ед.ч. 1л. рукав
чував
истурив
2л. рука
чува
истурив
3л. рука
чува
истури
мн.ч. 1л. рукайме чувайме
истурийме
2л. рукайте чувайте
истурийте
3л. рукая
чувая
истурия
При глагола истурям гласната-я в основата преминава
в – и.
Общо за минало свършено време е характерно окончанието -в вместо – х за 1 л. ед. ч. Ст. Н. Шишков, Хр. Кодов и
проф. Ст. Младенов описват това окончание като -ф. В доганхисарския говор не се наблюдава потъмняване на съгласната
в и тя се произнася ясно -в. В 1 и 2 л. мн. ч.се произнася -й
вместо -х, а в 3 л. мн.ч. окончанието е -я без съединителната
съгласна -х.
Спомагателният глагол съм има следните форми в минало свършено време:
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ед.ч.

1л. бяв мн.ч.
бяйме
2л. бе (беше)
бяйте
3л. бе (беше)
бяя
Минало несвършено време
Формите на минало несвършено време се образуват както в книжовния език със следните окончания:
ед.ч. 1л. -в		
мн. ч. 1л. - йме
2л. -ше			
2 л. - йте
3 л. - ше		
3 л. - я
Първо спрежение
ед.ч. 1л. пеев
уряв
везяв
кълвяв
2л. пееше
уреше
везеше
кълвеше
3л. пееше
уреше
везеше
кълвеше
мн.ч. 1л. пеейме
уряйме
везяйме
кълвяйме
2л. пеейте
уряйте
везяйте
кълвяйте
3л. пеея
уряя
везяя
кълвяя
Второ спрежение
ед.ч. 1л. одев
2л. одеше
3л. одеше
мн.ч. 1л. одейме
2л. одейте
3л. одея

стуяв
стуеше
стуеше
стуяйме
стуяйте
стуяя

спяв
спеше
спеше
спяйме
спяйте
спяя

Трето спрежение
ед.ч. 1л. рукав
2л. рукаше
3л. рукаше
1л. рукайме
2л. рукайте
3л. рукая

чував
чуваше
чуваше
чувайме
чувайте
чувая

истуряв
истуряше
истуряше
истуряйме
истуряйте
истуряя
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брусяв
брусеше
брусеше
брусяйме
брусяйте
брусяя

И тук както при минало свършено време, окончанието за
1 л. ед. ч. е -в, което се добавя към основата на глагола. Формите за 2 и 3 л. ед. ч. са както в книжовния език. В 1 и 2 л.
мн.ч. се произнася -й вместо -х, а в 3 л. мн.ч. към основата
се прибавя окончанието -я. При някои глаголи в минало несвършено и минало свършено време формите за 1 л. ед. ч. и в
трите лица на мн. ч. напълно съвпадат (рукам, чувам). Това
явление се наблюдава също в общобългарския говор.
Формите на спомагателния глагол съм в 1 л. ед.ч. и трите лица на множествено число в минало несвършено време
както и в книжовния език съвпадат с формите в минало свършено време:
ед.ч.
1л. бяв
мн.ч. бяйме
2л. беше		
бяйте
3л. беше		
бяя
Другите два спомагателни глагола щъ и нямам образуват
минало несвършено време по следния начин:
ед.ч.
1л. щяв
мн.ч. щяйме
2л. щеше		
щяйте
3л. щеше		
щяя
ед.ч.

1л нямав
мн.ч. нямайме
2л. нямаше		
нямайте
3л. нямаше		
нямая

МИНАЛО ДЕЙСТВИТЕЛНО
СВЪРШЕНО ПРИЧАСТИЕ
В доганхисарския език то се образува по правилото на
книжовния език, като към основата на минало свършено време се прибавят наставките: л, ла, лу за единствено число и ли
за множествено число.
Примери: пял, пяла, пялу, пяли; урал, урала, уралу, ура43

ли; везал, везала, везалу, везали; одил, одила, одилу, одили;
стуял, стуяла, стуялу, стуяли;
спал, спала, спалу, спали; истурил, истурила, истурилу,
истурили; рукал, рукала, рукалу, рукали; чувал, чувала, чувалу, чували;
Миналото действително причастие от спомагателния глагол съм е:
бил, била, билу, били, а от глаголите щъ и няма, съответно – щял и нямал.
МИНАЛО ДЕЙСТВИТЕЛНО
НЕСВЪРШЕНО ПРИЧАСТИЕ
То се образува като към основата на глагола в минало
несвършено време се прибавят наставките: -л, -ла, -лу, -ли.
Примери: пеел, пеела, пеелу, пеели; урял, уряла, урялу,
уряли; кълвял, кълвяла, кълвялу, кълвяли; одел, одела, оделу,
одели; стуял, стуяла, стуялу, стуяли; спял, спяла, спялу, спяли; рукал, рукала, рукалу, рукали; истурял, истуряла, истурялу, истуряли.
Миналото действително причастие на спомагателните глаголи съм, щъ, няма е еднакво с формите на миналото
действително свършено причастие – бил, щял,нямал.
Сложните времена – минало неопределено и минало
предварително – се образуват по общите правила на съвременния български език.
Примери: – Одил съм кату гръцки уйник ав Атина, на о.
Урла, ав гр. Измир’, на фронта до Анкара.
– Бяв избягал ас цялуту си оръжие ут гръцката армия.
БЪДЕЩЕ ВРЕМЕ
Бъдеще време в доганхисарския говор се образува както
в книжовния език. Използва се формата на сегашно време на
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спрегаемия глагол, като пред нея се поставя частицата са за
всички лица в единствено и множествено число. Примери:
ед.ч. 1л. са пода
са пея
са истуря
2л. са подиш
са пееш
са истуриш
3л. са поди
са пее
са истури
мн.ч. 1л. са подим
са пеем
са истурим
2л. са подите са пеете
са истурите
3л. са подът
са пеят
са истурят
Употребата на частицата са в доганхисарския език е интереснo явление. От съседните села, само с. Сачанлъ използва същата частица. Село Тавтажик използва -ка, а с. Дервентки. Всъщност трябва да се счита, както отбелязва проф. Ст.
Младенов, че са е дисимилирана форма от глагола щъ за 1 л.
ед.ч., тъй като в доганхисарския език са застъпени и другите
му форми: щеш, щем, щете, щът. Тези старинни форми са
застъпени особено в народните песни:
Убави гюзел’ Cтуяне,
Къде щем ягъл да градим?
Спомагателният глагол съм има само една форма за бъдеще време: са съм, са си, са е , са сме, са сте, са съ.
Формите на отрицание се изразяват само с глагола нямам
(безличните му форми: няма, нимой). Няма да одя и т.н. Но
и – нимой оди, нимой да одиш (обикновено при повелителна форма).
От сложните форми на бъдеще време широко в ежедневния говор се използва бъдеще време в миналото, образувано
от минало несвършено време на глагола щъ, съюза да и сегашно време от съответния глагол:
Щяв да пода
щяйме да подим
Щеше да подиш щяйте да подите
Щеше да поди щяя да подът
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ПОВЕЛИТЕЛНО НАКЛОНЕНИЕ
То се образува по принципа на книжовния език с
тази разлика, че при голяма част от глаголите на първо
и второ спрежение, повелителното наклонение се образува от съкратената основа и крайната съгласна почти
винаги се изговаря меко.
1 спрежение
Основа на -и, -е: ор’
вез’
кълви
oр’те
вез’те
кълвите
Основа на -й:
пей
пий
играй
пейте
пийте
играйте
2 спрежение
основа на -и, -е: од’ спи
брус’
од’те спете брус’те
основа на -й:
стой
дой
крой
стойте дойте
кройте
3 спрежение
основа на -й:
рукай
чувай
истур’
рукайте
чувайте
истур’те
Приведените примери не дават пълна картина на езиковите форми на повелително наклонение. Разнообразието е
твърде голямо. Примери:
отур’ – отур’те (отварям), еш’ – еш’те (ям), яла – ялате
(ела), влез’ – влез’те, вър’ – вър’те (вървя), виш’ – виш’те
(виждам), биз’ – биз’те (от бизея – бозая), ваб’ – ваб’те (от
вабя -подканям към себе си овца или коза (и т.н. Ударението
при повелително наклонение в доганхисарския език в повечето случаи е на първия слог.
Употребява се също така и сложната форма на повелително наклонение с помощта на частицата да. Примери: да въря,
да върим, да пеят и т.н.
Отрицанието се реализира главно с помощта на нимой,
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но също така и с отрицанието ми. Примери: нимой рукаш, но
също така – ми рукаш!
Минало страдателно причастие
То е застъпено твърде много в доганхисарския говор.
Образува се съгласно граматическите правила на съвременния български език чрез прибавяне на наставките: -н, -на,
ну, -ни; -т, -та, -ту, -ти. Примери: уран, урана, урану, урани;
везан,вазана, везану, везани; брусен, брусена, брусену, брусени; пят, пята, пяту, пяти; мит, мита, миту, мити; въбит (забит),
въбита, въбиту, въбити и т.н.
Има също така причастия, които се употребяват като безлични глаголни форми. Примери: – Видет’ ли е? (вижда ли
се?); – Чут’ ли е? (чува ли се?).
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Симеон Лазаров
Из миналото на родния край
Село Мерхамли, СОфлийска околия,
Западна Тракия
Мерхамли
Местоположение
До Балканската война в 1912 г. село Мерхамли брояло
около 140 къщи – 120 български и 20 турски. Мерията му,
която на изток достигала р. Марица, граничела с мериите на
следните съседни села: североизток-Башибей, турско село,
северозапад- Кюпюкли, турско село и Теке, българско, западПашмакчи, гръцко село, югозопад – Саранли, турско село, и
на юг- Калдъркос, турско село. Административен център бил
град Софлу, 30 км северно от селото, но обикновено селяните
отивали на пазар в гр. Фере, който бил по-близо- на 12 км.
Възникване на селището
Мерхамли било основано през 1860 г от преселници-българи, дошли от селата Доганхисар, Тахтаджик и Пишман.
Дотогава на това място е съществувал турски чифлик, собственост на Али бей. Първите заселници били 25 семейства,
всички от Доганхисар. Малко по-късно след това първо заселническо ядро дошли преселници и от другите две села.
По сведения на стари хора основатели на селото се считали следните семейства, произхождащи от трите села-майки,
както следва:
От Доганхисар: Коста Янакиев, Коста Сираков, Петко
Бакърджиев, Петко Стоев Келпетков, Стамо Кирев Манафстамов, Кирко Марков, Георги Джамбазов, Недялко Калайджиев, Калоян Гювеси, Вълчо Стоев Келвълчев, Матю Га48

рев, Стою Бакърджиев.
От Тахтаджик: Иван Недялков Караташаков, Иван Митрев, Стоян Дерелиев, Вълко Митрев, Станко Стоев, Петко
Недев, Пею Митрев, Мавер Тодоров, Димитър Атанасов Каванозов.
От Пишман: Никола Пастрилов, Марко Петков, дядо
Ради, Димо Петров Пухтев, Киро Марков Каракиров.
След тия първи преселници продължавали да прииждат
и други близки роднини на основателите, и в продължение
на десетина години заселените българи в бейския чифлик се
увеличили на 50-60 семейства.
Всички преселници били отначало аргати и овчари на бея,
но постепенно сами станали собственици на стада с добитък.
След Севастополската война (1856 г.) овцете поскъпнали (по
1,5 турски лири на глава) и тогава селяните продали овцете и
закупили половината от чифлика.
Освен българите, на бея аргатували и двайсетина турски
семейства, заселени тук от по-рано. Беят продал и на тях част
от мерията си и ги направил собственици. При заселването
си българите заварили в чифлика на Али бей десетина семейства-черкези- конекрадци, срещу които били принудени
да водят безпощадна борба за самозащита. За да ги сплашат
и обезвредят, няколко души от по-смелите отвлекли и убили
недалеч от селото най-опасния от черкезите.
Още през 1877 г., преди да са пристигнали освободителните руски войски, черкезите побързали да напуснат Мерхамли и се изселили към Мала Азия.
Мерия
По-голямата част от селската мерия била хълмиста, обрасла с трънаци и храсти и представлявала хубави пасища. Обработваемата площ била известна със своето голямо
плодородие. По-важни местности в обширното землище на
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Мерхамли били следните: Аитлъ дере, Ерли-су, Чобан бунар,
Клисе дере, Трандафил дере, Бешик тепе, Хоръс тепе, Ортайол, Кавак кория, Курт буджак. Местността Ерли су, селяните използвали вместо ливади и косили сено за добитъка, кой
от където свари.
Поминък
Плодородието на земята и обширните пасища предопределя и поминъка на населението- земеделие , овцевъдство,
говедовъдство. От зърнените храни сеели предимно червено
жито, от което жените преварявали за булгур,а от фуражнитеечемик, царевица, просо, бурчак, сусам. Отглеждали всички
видове зеленчуци, а от варивата - фасул, прочут със своята
варливост и вкус.
Мерхамли било прочуто с дините си, които се славели
със своята висока захарност в целия район. Сладки и ароматни били и пъпешите. Всяко семейство обработвало по единдва декара бостан. Дините обикновено продавали на търговци от Цариград и то не на килограм, а на декар. Спазарявали
се за определено пространство, засято с дини още на зелено.
Тодор Димитров Янакиев една година засял шест декара бостан и набрал цял вагон дини и пъпеши, които продал на цариградски търговец и от тази сделка спечелил четиринайсет
златни лири.
Много добре се развивало и лозарството. Всяко земеделско семейство обработвало средно по 1-2 декара лозя.
Отлични условия съществували и за памука, но мерхамлийци не били свикнали да го обработват.
Земеделските стопани освен впрегатния добитък (волове,
биволи, коне) отглеждали и по 1-2 крави и биволици, по няколко кози за доене. По-заможните селяни притежавали десетки глави впрегатен и доен добитък, стотици овце.
Един от най-големите селски чорбаджии бил Петко Сто50

ев. По време на изселването си през 1920 г пристигнал като
бежанец в България с 40 крави, 10 биволици и 500 овце. В
Дедеагач продоволствал с краве и биволско мляко военната
болница. Братя Пъстрилови, Калайджиеви и други притежавали по 40-50 говеда и по 300 овце. Тодор Мавров, Манол
Митрев, Вълчо Сексенов и Пухлевци били собственици на
големи стада от по 250-300 овце.
Между селските първенци с най-голямо влияние се ползвал дядо Манол Митрев. Притежавал е над 400 декара ниви,
които обработвал с 3-4 чифта волове, биволи, коне. Имал е
и доен добитък - крави и биволици, цяло ергеле коне, стадо от 300 овце. Освен това имал и голям дюкян с бакалска
стока, манифактура, кинкалерия и всичко друго, от което се
нуждаело населението. Многобройни клиенти от Мерхамли
и околните села- българи, турци, гърци посещавали дюкяна
му и купували най-различни стоки. Стоките за дюкяна доставял и превозвал по влака от търговци в Дедеагач. Закупувал е
почти цялото сусамово производство от селяните, складирал
го в собствена сграда, за да го продаде след това на едро на
търговците в Дедеагач.
Негова дясна ръка в земеделието и търговията бил големият му син Митрю Манолов, завършил българското класно
училище в Дедеагач. На млади години учителствувал година
в родното си село, но баща му намерил за по-добре да го прибере и направи свой помощник. През 1903 г е бил секретар
на местния революционен комитет. Владеел много добре говоримо и писмено турски език, четял свободно и превеждал
турски вестници, пишел писма на турците, които имали джамия, но училище нямали... По тая причина той се ползвал с
голямо доверие и уважение от страна на турското население
в Мерхамли.
Държавната местност Кавак кория изобилствала с пчел51

ни семества в диво състояние. Населението изцеждало пчелите с пушек и им вземало меда. Но имало и селяни пчелари,
които отглеждали по няколко десетки кошера пчели, а братя
Бакърджиеви отглеждали до 150 кошера пчелни семейства.
През последните няколко години преди Балканската война мерхамлийци започнали да отглеждат и копринената буба.
Последната година преди изселването те продали на пазара
в град Софлу 400 кг пашкули. В мерията оставили стотици
декари млади черничеви насаждения, неизползвани дотогава
от стопаните им.
Имало много дивеч:яребици, кеклици, зайци, вълци, лисици, а в Кавак кория и диви свине. Най-добри ловджии в
селото били дядо Никола Пъстрилов, Вълчо Манов, Стою
Глухчев и др.
Населението се снабдявало с дърва за огрев от собствени
единични дървета по нивите си и от селската местност Кавак
кория.
Под селото имало огнена мелница, общоселска собственост, експлоатирана от албанци. През 1913 г при нашествието на турците мелницата била опожарена от тях. В селото
имало и три вятърни мелници. Двете били собственост на
Ходжоолу, турчин от село Кавак кория, а третата- на българина Кирко Марков.
Спомени от Освободителната Руско-турска война
В Мерхамли части на освободителните руски войски
пристигнали през януари 1878 г. Тук били оставени да лагеруват руски войски и местността, където бил установен военният лагер, носела името Казак тарла. Тази местност с площ
от около 40 декара, била предадена от населението в дарение
на селската църква.
На Гюрген тепе русите построили укрепления)таби),
чиито развалини били запазени до Балканската война, а в
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м.Топчи конак на левия бряг на Марица още стояло забито
в земята артилерийско оръдие, с което през 1878 г. русите
обстрелвали турската войска в Ипсала.
В землището на Мерхамли растял бодил, наричан от
местното население (българско и турско) москов текен. Стари хора обяснявали, че разпространението на този бодил водело началото си от идването на русите. Кавалерийските коне
пренесли семената му с опашките си от Русия в мерхамлийското землище.
При оттеглянето на руските войски през 1879 г се изселило и българското население от Мерхамли в новоосвободеното българско отечество, където временно се настанили в
село Белчево, Старозагорско, и село Хасъмово Сливенско.
След една година мерхамлийци се завърнали в селото си, но
го заварили изцяло опожарено. През време на тяхното отсъствие турското правителство настанило в съседство с тяхното
село турски мухаджири, избягали от освободените български
земи. Тия мухаджири основали две нови турски села от по 50
къщи - Чешмеджак и Чаллъка. Нивите на новозаселените мухаджири били смесени с българските и това давало повод да
се водат дълги спорове между българите и мухаджирите за
разграничаване на нивите и суватя (пасищата), спорове, които често се придружавали не един път със сбивания и убийства. За отбелязване е, че докато отношенията на българите
с местните (заварени) турци били лоялни и добросъседски,
новодошлите мухаджири станали непримирими фанатици и
врагове на българското население в продължение на повече
от половинвековно съжителство с тях. В потвърждение на горното ще посоча следния характерен факт. В нивата на българина Георги Мюфтиев мухаджирите построили джамия.
Макар нивата да не била изплатена, собственикът и се отказал от правото си върху нея, с молба тя да бъде отписана от
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партидата му в емлячния регистър. Турската данъчна власт
обаче отказала да удовлетвори молбата му и „собственикът”
продължавал да плаща данъка и до Балканската война без да
може да използва имота.
Църковно-училищно дело
През 1874 г мерхамлийци си изградили църква, която
кръстили „Св.Атанасий” и всяка година на 15 май, храмовия
празник на църквата, устройвали селски събор, масово посещаван от християнското население в този район.
През първите няколко години гръцките фанариоти правили опити да приобщят населението към патриаршията, а след
това постепенно да го асимилират. За тази цел в селото идвал
гръцки владика, но като разбрали коварната му цел, населението го изгонило.
Знае се, че първият български свещеник в Мерхамли бил
от с. Турбалъкьой, известен под името поп Тьой. След него
същата служба са заемали поп Станчо от гр. Енос, поп Дяко
от Кереметли, поп Калоян Юсюзев от Доганхисар, поп Петко
от Мерхамли и поп Вартоломей от Соуджак (Студена), Одринско. Поп Вартоломей бил католик, поради което наскоро
след пристигането му бил изгонен от населението.
Малко по-късно било построено училището с пръв учител Яни Кундураджията, по народност грък от съседното
гръцко село Каваджик. Той бил заместен от българина Стоян Мавров, родом от с. Балъкьой. След него учителствували
Иван Димитров Янакиев, Митрю Манолов и Димо Кирков, и
тримата от Мерхамли, Калоян Костов Киряков от Доганхисар, който след едногодишно учителствуване по настояване
на населението приел свещенически сан, учителката София
от Одрин и Павел Пинджиков от Димотика. През последната
1919-1920 учебна година последният учител бил Григор Македончето.
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Участието на мерхамлийци в революционните борби
за освобождение от турско робство
Местен революционен комитет в Мерхамли бил създаден
още през 1898 г, когато в селото пристигнал войводата Вълчо Антонов с четата си. В комитета влизали Иван Димитров
Янакиев, Коста Тодоров Пъстрилов и др. Селото посещавали
с четите си войводите Таню Николов и Бойко Чавдаров.
При едно посещение на селото от четата на на Таню
Николов било извършено предателство, пъклено дело на
един от четниците. Това станало на 26 декември 1904 г.
(Събитията описвам по спомена на най-стария от живите
мерхамлийци - Тодор Димитров Янакиев и други селяни,
съвременници на тази мръсна афера.) Като причина за това
мръсно предателство се приемат съществуващите лоши отношения между войводата и четника Янко, по народност
грък, който извършил предателството. Заради някакво провинение Янко бил наказан с мъмрене пред четниците. Обиден от това, той решил да си отмъсти. През нощта на 28
декември 1904 г. четата се установила в къщата на Никола
Пъстрилов и решили да нощуват. За часовой войводата назначил четника Янко. Някои твърдят, че преди на постъпи
часовой, предателят се преструвал на болен от диария и
няколко пъти излизал навън. Неподозиращите нищо лошо,
войводата и другите четници налягали около огнището, в
което пламтял огън и дълбоко заспали. Като се убедил, че
всички са заспали, предателят разровил жаравата, заровил
в нея експлозивна бомба, напуснал бързо стаята и изчезнал
в тъмната нощ. Бомбата избухнала, за щастие никого не наранила. Събудени от силния трясък, наскачали и по заповед
на войводата веднага напуснали селото и се отправили към
планината. За да избегнат опасността от арести и изтезания
от страна на турската власт, заедно с четата напуснали се55

лото и голяма част от мъжкото население.
Четникът-предател побързал да се представи на турската
власт и да докладва за извършеното от него подло и престъпно деяние. Предал и подробни сведения за състава на четата,
за нейните връзки в селото и целия район около него.
Пристигнала турска кавалерия, обсадила селото и започнала обиски. Заловени и задържани били кехаята Никола Стамов Деденков, Петко Стоев Келпетков и Никола Пъстрилов.
Заловените били съдени от военен съд, който издал присъда: доживотен строг тъмничен затвор за тримата обвиняеми.
За да облекчат съдбата на осъдените, мерхамлийци събрали
чрез доброволни помощи значителна сума за обжалване на
присъдата. В желанието си да подпомогнат пострадалите
свои братя кой с каквото може, селяните проявили трогателно единодушие. Бедните, които не разполагали в момента с
пари, работили с надници в селата Башибей и Гемеджикьой и
получените суми предали на селските пълномощници.
Адвокатът, когото натоварили да защитава осъдените, бил
влиятелен турчин и успял да намали наказанията им на по 20
години затвор. Осъдените изтърпели само част от присъдата
си, тъй като били засегнати от амнистията на турското правителство по случай Хуриета (1908 г.) и пуснати на свобода.
На предателя организацията наложила най-тежкото наказание- смърт. Нейни пълномощници го намерили в Одрин и
там изпълнили присъдата- хвърлили го жив в опалена пещ, в
която намерил своята позорна смърт.
Тази афера в Мерхамли, втора по ред след аферата в
село Башклисе, където бе убит младия народен учител и активен деец на Одринския окръжен революционен комитет
Георги Вълков, нанесе тежък удар на организацията. Много
от нейните най-верни дейци бяха изтезавани и осъдени, а
други избягаха в България и дълго време местните комитети,
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лишени от своите ръководители, не проявяваха почти никаква дейност.
Организацията страдаше и от вътрешни язви в борбата
и с върховизма, поради което три години по-късно (10 ноември 1907 г.) тя трябваше да преживее и трагичните събития в
село Лъджакьой, Дедеагачко, където паднаха, пронизани от
турски куршуми най-свидните рожби на тракийското революционно движение.
Мерхамли и събитията през 1912-1913 г
През Балканската война името на Мерхамли е свързано и
ознаменувано с пленяването на злополучния Явер паша и неговата 14-хилядна армия. Това е станало на 27 ноември 1912
г, същия ден, в който мерхамлийци били посрещнали с неописуема радост освободителните български войски: част от
сборната конна бригада, Кърджалийския и Родопски отряди
и македоно-одринското опълчение.
При обезоръжаването на пленената турска армия мерхамлийци успели да се снабдят със значителен брой пушки
и цели сандъци патрони, разхвърляни из селската мерия от
деморализираната войска на Явер паша. С част от пушките се
въоръжили мъжете, годни да носят и си служат с оръжие, а
останалата част била укрита на тайно място в планината.
Още не успели да се нарадват на свободата, мерхамлийци
били изправени пред нова още по-страшна угроза – нашествието на турската армия през юли 1913 г. нежелаейки отново
да надене робския ярем и за да се спаси от поголовна сеч,
цялото българско население напуснало селото и потърсило
убежище в планината-закрилница. Със себе си населението
успяло да вземе незначителна част от покъщнината си – найнеобходимото и домашния добитък. В селото останали само
четирима души: Манол Митрев Манолов, Вълко Келвълчев,
Димо Грозев Енизлиев и Димитър Янакиев. Четиримата сел57

ски първенци, хора в напреднала възраст, се решили на тая
рискована постъпка с надеждата, че местното турско население ще се застъпи за тях и животът им ще бъде пощаден,
а едновременно с това и селото запазено от опожаряване.
Надеждите им обаче останали напразни. Озлобените турски
нашественици ограбили и опожарили селото, а четиримата
селски първенци били заклани като добитък.
Турски войски преминали на много места Марица и освен Мерхамли окупирали и всички селища западно от реката,
включително и градовете Дедеагач, Фере, Софлу, Димотика
и Одрин. Използвайки затрудненото положение на България,
ангажирана в Междусъюзническата война, турското правителство, което и след подписването на Лондонския мирен
договор, не бе демобилизирало армията си, бе решило да
си възвърне не само Източна, но и Западна Тракия. Преоблечена в цивилни дрехи редовна турска войска действувала
съвместно с въоръжения до зъби башибозук. Турски бандити
нападали, ограбвали и избивали мирното българско население, опожарявали селата му. За да придаде народен характер
на предприетата военна акция, въстанали и гюмюрджинскте
турци, които чрез тъй нареченото автономно правителство
били прокламирали основаването на турска Гюмюрджинска
република като първа стъпка към завладяването на Западна
Тракия от Турция.
Междувременно и българските военни и административни власти по нареждане на правителството се били изтеглили
не само от Източна, но и от Западна Тракия. Местното българско население било откъснато от България и другия външен свят, не знаело нищо за съдбата на свободното отечество. Изоставени на произвола на съдбата, те трябвало сами да
организират своята защита.
Мерхамлийци, които бяха напуснали родното си село, за
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да не попаднат в плен на турския аскер, спрели в местността
Курбалък, доганхисарско землище, където прекарали заедно
с добитъка си около два месеца. По-късно (25 август 1913 г.)
тук пристигнали и бежанците от гюмюрджинските села Манастир и Сачанли.
Както е известно, в Сачанли бе ходил за няколко дни с
част от четата си войводата Димитър Маджаров, за да организира въоръжената отбрана на селото срещу въстаналия
турски башибозук в гюмюрджинско.*
След като водили героична борба с обсадилият ги въоръжен до зъби многоброен враг, сачанлийци успели да разкъсат вражеския обръч и съгласно дадените указания от
Д.Маджаров, напуснали селото и се изтеглили в посока на
Доганхисар. По този начин в землището в непосредствена
близост до селото, в гората и в планината освен местното население намерили временно убежище и по-голямата част от
бежанците от следните съседни и по-отдалечени села от Западна Тракия: Мерхамли, Окуф, Теке, Пишманкьой, Турбалъкьой, Балъкьой, Тахтаджик, Сачанли, Манастир, Караачкьой
и др. В защита на това население, което наброявало над 5-6
хиляди, в Доганхисар бил образуван комитет от трима местни учители с председател Ангел Карамитрев и членове Петър
Марков Дюлгеров и Иван Стоянов Калоянов. Младият 19-годишен Ангел М. Армутлиев, общински секретар-бирник, бил
назначен за секретар на комитета, а войводата Димитър Маджаров от Мерхамли - провъзгласен за комендант на селото.
Тук именно, в село Доганхисар Маджаров организира своята
чета от около шейсет души, почти наполовина от които били
окуфлийци. Освен отбраната на селото този комитет е поел
---------------*” Отбраната на с. Сачанли” от д-р Славков, Информационен бюлетин, стр. 10, бр. 4, 1959 г.
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грижата за изхранване на нуждаещото се население, за която
цел е прибягвал до реквизиране на хранителни продукти от
заможните селяни.
Турските башибозушки банди, подпомогнати на много
места от редовен аскер, преминали западно от Марица, били
вече нападнали, ограбили и опожарили български села от
четирите околии в Западна Тракия с изключение на Доганхисар. Те са имали отчасти предварителни сведения, че жителите на това голямо българско село, благоприятствано от
планинските височини, представляващо естествена крепост,
организират въоръжена съпротива и заради това дълго време
не се решавали да го нападнат. Вражески части били забелязани още в началото на септември. Комитетът по отбраната
получил сведения от своето разузнаване, че в околностите на
землището се съсредоточавали и заемали позиции въоръжени групи турски башибозук. Нямало никакво съмнение, че
врагът се организира с цел да нападне селото. Той обаче не
бързал да предприеме бойни действия преди да узнае с какви
въоръжени сили разполагали българите.
А междувременно лятото вече си отивало, идвала есента. Хилядите бежанци, прогонени с огън и меч от родните им
села и намерили убежище в „крепостта на соколите”*, довършвали вече хранителните припаси, които при бягството
си успели да вземат със себе си на гръб. Започнали и въоръжени сблъсъци и това накарало защитниците да се свикат на
съвещание и да обсъдят създалото се положение. Като взели
предвид, че бойните пушки и патрони, с които разполагали,
били в твърде ограничено количество и съвсем недостатъчни
за една по-продължителна отбрана срещу далеч превъзхождащия ги противник, че на север старата българска граница е
---------*Доганхисар в превод от турски означава „крепост на соколите”.
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доста далеч и със завардени пътища, решили: селото Доганхисар да бъде опразнено и населението - местно и бежанскода се изтегли към Дедеагач, 25 км южно от селото. Това решение било изпълнено на 8 септември 1913 г и понеже турците
не се решили да ги нападнат, населението не е дало никакви
жертви. Башибозукът навлязъл в опразненото село и се отдал
на грабеж, а след това го опожарили.
През тези тревожни 75 дни, колкото е продължило управлението на комитета по отбраната, селото Доганхисар е
представлявало своего рода република, без цар, без министри
и полиция, и може би не без основание неговите самоотвержени бранители през онези паметни дни наричат родното си
село Доганхисарска република.
В Дедеагач представители на бежанците се явили при
командира на гръцката войскова част, наскоро дебаркирала
от морето, и го помолили да ги вземе под своя защита. За да
поеме тази голяма отговорност, гръцкият офицер предложил
условието мъжете да подпишат декларации, че са съгласни
да се погърчат. Българите отхвърлили тези унизителни за националното им достойнство условия и решили да потърсят
закрила при някои от европейските консули в Дедеагач. Но и
консулите, представители на „хуманна” Европа, им обърнали гръб. Междувременно гръцката войскова част напуснала
Дедеагач и градът бил зает от турски аскер и башибозук. По
тоя начин българите бежанци - старци, жени и деца се оказали в плен на турците, довчерашни поробители. Без да губят
време, турските бандити подкарали като добитък бежанската
маса по пътя към град Фере. Проточен на няколко километра,
бежанският керван се движел бавно на изток под охраната на
въоръжени до зъби турци. На колите, натоварени с покъщнина, се виждали накачени отгоре болни, недъгави, стари хора и
деца. Младите вървели пеша. От двете страни на пътя и око61

ло колите се движел в безредие домашен добитък, нехранен
и непоен от няколко дни.
Турците се държали враждебно и вероятно за да принудят многохилядното бежанско население към подчинение и
респект, още из пътя пред очите на всички убили с ножове
35- годишния Мавер Киров Радиков, зет на войводата Димитър Маджаров. Керванът замръкнал близо до някакъв баир,
където бил спрян да нощува. Никакво селище не се виждало
наоколо. За тази злокобна нощ бежанците с ужас си спомнят.
Тук те били подложени на такива издевателства и насилия
от турците, които трудно могат да се опишат с думи. Това не
бяха хора, а зверове в човешки образи, въоръжени с пушки
и ножове, ни разказваха очевидци, преживели страданията и
неволите през онези черни дни и нощи отпреди 57 години.
Те грубо си проправяха път между бежанците, събрали се на
групи, нанасяха им удари, обискираха и млади и стари, претърсваха сандъците, като прибираха за себе си пари, вещи,
ценности. Други отвличаха встрани млади жени и се гавреха
с тях. През цялата безкрайно дълга нощ писъците на децата и
жените не стихваха, но помощ отникъде не идеше.
На другия ден сутринта мародерите заповядали керванът
да продължи пътя си на изток. След преживените ужасни сцени през изтеклата нощ, бежанците очаквали пак да се случи
най-лошото: да бъдат избити всички мъже, а жените и децата да бъдат отвлечени като роби в Анадола. Но тъкмо в този
критически момент в помощ на това нещастно българско население се явили четите на прославените войводи Димитър
Маджаров и Руси Славов. Двете чети броели всичко около
120 бойци, предимно млади хора, мнозина от които не били
навършили двадесет години. Четите били заели предварително удобни позиции в южните покрайнини на град Фере, край
пътя, по който се очаквало да премине строго охраняваното
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пленено българско население.
На 24 септември 1913 г преди обед челната колона, предвождана от конна група въоръжени турци наближили града –
до голямата чешма. Внезапно тя била посрещната с пушечни
залпове и бомби от четниците. Изненадани и смутени отначало, турците все пак успели да организират своята защита.
Завързало се ожесточено сражение между четите и конвоя.
В настъпилата суматоха четниците, поддържайки огъня и с
подканяния ”Бягайте! Бягайте бързо към балкана!” успели да
насочат бежанците към близката гора по посока на село Балъкьой. За кратко време населението се изтеглило и укрило в
гората под охраната на четниците.
На мястото на сражението останали само труповете на
убитите турци, между които бил и офицерът начело на колоната, яздещ на бял кон. Изоставени били няколкостотин коли
с покъщнината, както и многоброен домашен добитък, чийто
собственици го били напуснали, за да спасяват живота си.
В своята безсилна злоба турците се нахвърлили върху изостаналите стотина души- стари и недъгави селяни и по найзверски начин ги избили.
Трудно било на стотината четници да напътствуват, окуражават и бранят многохилядното бежанско население, бягащо в безредие по пътища, от двете страни на които, скрити в
засади, фанатизирани башибозушки банди откривали стрелба и поголовно ги избивали. Изпаднали в ужас майки захвърляли малките си деца, за да спасят по-големите им братчета и
сестричета. Паднали убити стотици и хиляди невинни мъже,
жени и деца. Пътищата и доловете, по които преминали бягащите бежанци, били осеяни с трупове на избити техни близки.
Привечер на 4 септември 1913 г, преминавайки последните турски засади под град от куршуми 15 000- ната бежанска
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маса достигнала българската граница при село Маджарово и
през река Арда преминала в българска територия при непрекъснат обстрел от скрития в засада враг.
Потресаваща и поддаваща се на описание била картината, която се откривала пред очите след масовите убийства на
мирни и беззащитни хора при град Фере, в Армаганската долина, Доганхисарското землище и в малката рекичка до Маджарово край Арда, за която очевидци разказваха, че течала
размесена с кръвта на избитите там 1800 мъже, жени и деца.
Тези ужасни сцени ще разказват на младите поколения за
страшната трагедия, преживяна от мирното българско население от Западна Тракия, но също така ще свидетелствуват и
за вандалщината и садизма на фанатизираните турски главорези.
По време на тия трагични събития всички села от Западна Тракия повече или по-малко дадоха скъпи жертви, но тук
ще се ограничим да отбележим само жертвите, които е дало
населението на Мерхамли, за което разполагаме с данни.
Убит из пътя Дедеагач-Фере: Мавер Киров Радиков - 35
г., зет на войводата Димитър Маджаров.
В сражение при град Фере: Злата Пишманкова - 20 г., Тодора Чавдарова - 22 г., Тодор Митрев Иванов - на 7-8 г.
В Армаганската долина - Димо В. Манолов - 25 г., Димо
Янтекелиев - 22 г.
При село Маджарово на река Арда - Стою Куренделов 60 г., Матю Гарев - 35 г. - от четата на Димитър Маджаров,
Стою Чавдаров - 55 г.
При град Фере турците успели да откъснат значителна
част от бежанското ядро - мъже, жени и деца, които прехвърлили през Марица в Източна Тракия. Мъжете били поголовно изклани, а жените подложени на издевателства. Стоян Беличев, потресен от позорните и срамни зрелища, се хвърлил
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в Марица и се удавил. След него в Марица се удавила и жена
му Рада, завличайки със себе си децата си Елена и Кирил.
След оргиите турските бандити си поделили жените и ги
отвлекли заедно с децата по домовете си като роби. От мерхамлийци били отвлечени Митра Тодорова Янакиева с двете
и деца и Бърза Д. Чакалова заедно с двете и момчета Костадин на 12 г. и Стамо - 9 г. Една година по-късно вследствие
застъпничеството на българското правителство пред турското отвлечените робини и децата им били издирени и върнати
при близките им.
Разказват, че органите, натоварени да открият и освободят отвлечените българки и децата им, срещнали големи
трудности при изпълнение на възложената им задача. Мухаджирите, които ги обсебили, дълго време ги укривали на разни
места, отказвали да ги предадат и това наложило робините да
бъдат изтръгнати със сила от ръцете на своите похитители.
Показателен в това отношение е разказът на един български
граничар на новата турско-българска граница източно от Марица, срещу град Ипсала. Близо до границата имало кладенец,
от който освен българските войници черпили вода и турци от
Ипсала. Един ден на кладенеца дошла за вода кадъна, която
тайно разкрила, че е българка, потурчена насила. Пред българския войник тя изявила желание да избяга и запитала биха
ли и оказали съдействие българските граничари. Войникът и
отговорил, че това може да стане веднага, ако тя пожелае. Кадъната искала да вземе със себе си и детето си, както и някои
вещи от къщи, затова отложила за другия ден. Турците обаче наблюдавали разговора с българския граничар, усъмнили
се, че има намерение да избяга в България и не я допуснали
вече да отива за вода. Предполага се, че е била поставена под
строго наблюдение или е била изпратена в Анадола.
На 8 октомври 1913 г българска войска навлезе в Западна
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Тракия, за да възстанови там българската власт, тъй като тази
територия (без Димотишка околия) съгласно Букурещкия мирен договор и договора, сключен на 16/29 септември 1913 г. в
Цариград между България и Турция, оставала в България.
В Западна Тракия побързали да се завърнат всички български бежанци, прогонени оттам с огън и меч. Завърнали се
и мерхамлийци, но не в родното си село, което било опожарено от турците, а се настанили временно, докато прекарат
зимата, в съседните турски села Башибей, Каваджик, Османча и други, чието население било забягнало в Източна Тракия. Още през пролетта на 1914 г те успели да си построят в
Мерхамли временни къщурки, напуснали турските села и се
прибрали в родното си село. С отпуснатите им от българската
държава заеми те закупили впрегатен добитък, земеделски
сечива и семена за посев и се отдали на мирен труд. Със своето трудолюбие и предприемчивост в продължение на петшест години мерхамлийци успели да възстановят предишното си благополучие - наплодил им се едър и дребен добитък,
станала собственици на многобройни стада овце и кози. Но
това било за кратко време. Последствията от Първата Европейска война са известни на всички тракийци. Като съюзник
на Германия България бе наказана жестоко и преживя втората си национална катастрофа. Западна Тракия бе отнета и
дадена на Гърция.
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Пенка Чакалова – Генева

правнучка на Митрю – брат на Петко Кирков
Каракирков – Капитан Петко Войвода

ИСТИНАТА ЗА ИМЕТО НА КАПИТАН ПЕТКО
ВОЙВОДА – ПЕТКО КИРКОВ КАРАКИРКОВ
Неговата съдба е изпълнена с превратностите на живота, тежненията на Стамболовия режим, възхода в борбата
и отстояването на идеалите –свобода за поробеното му Беломорско Отечество, равенство между народите, свобода за
България.
В този земен мъжки свят, с дейността си, той заема почетно място до имената на националните ни герои – Ботев и
Левски.
Не мога да затръшна вратата на истината за Каракирковия род, затова в този скромен труд ще отстоявам истината и
само истината, а тя е само една – Капитан Петко Войвода се
казва Петко Кирков Каракирков, без други фамилни добавки, както казват изследователите му.
Но кой е той? Кое е истинското му име, дадено му по
рождение? Петко Киряков? Петко Киряков Калоянов? Петко Киркооглу – именуван в турските документи? Или той е
просто Петко Кирков Каракирков. Това е той – синът на Груда
и Кирко Каракиркови от село Доганхисар, Дедеагачко, дали
му името Петко, по баща Кирков, по фамилия Каракирков,
кръстил го български свещеник в българската църква ”Св.Богородица” в българското село Доганхисар.
Това е истината, която много негови изследователи са
доказали по неоспорим начин, но въпреки това инсинуациите за преименуването и причисляването му към други
фамилии продължава.
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От изложението по – долу ще стане ясно, колко различни
са двата рода – Калояновият към който причисляват погрешно някои от ранните биографи Петко, и Каракирковият. Докато от Калояновия род са мюдюрите, поповете, учителите, то
от Каракирковия род са бунтарите, непокорните, рушителите
на турската царщина – Матю, Петко, Вълчо, Стайко и Митрю, за чийто дом жена му Стоя Каракиркова казва на внучката си Мария Каракиркова: ”Нашта къща, баби, беше яташка
къща”.
На всички тези въпросителни и на още много други ще
спра вниманието си, за да потвърдя истината за истинското
име на Капитан Петко Войвода – Петко Кирков Каракирков,
позовавайки се на живата родова памет на Каракирковия род,
на неговите биографи, на всички ония, които са споделили
спомените си устно или писмено, потомци на Доганхисарски
родове и други източници, изпълнявайки дълга си като наследница на този род и заръката на Стоя Каракиркова, жена
на Митрю – брат на Петко: ”ДЯЦА, ДА НЕ ДАВАТЕ КАЛОЯНОВЦИ ДА НИ ОТКРАДНАТ КАПИТАНА!”
1. Стоя Митрева Саракостова – Каракиркова, родена в с.
Доганхисар през 1853г., жена на Петковия брат Митрю, починала в град Хасково през 1949 година. Нейните спомени са
записани от Георги Сапунаров.
2. Калина Илиева Педева (по баща Стоянова Делигьоргева), родена в с. Доганхисар през 1901 г., племенница на Капитан Петко, починала през 1993 г. в Хасково.
3. Мария Киркова Каракиркова – Бойчева, родена през
1911 г. в село Султанкьой, Кешанско, Източна Тракия, живее
в гр. Хасково на ул.”Република”15, внучка на Митрю Кирков
Каракирков, брат на Капитан Петко, починала през 2007 година на 97 години.
4. Добра Митрева Каракиркова – Сексенова, племенница
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на Капитан Петко, живее в град Хасково, починала на 95 годишна възраст, дъщеря на Митрю, брат на Капитана.
5. Стоя Киркова Каракиркова – Чакалова (майка ми), родена през 1919 г. в село Къшлакьой, умира през 1958 г. в
гр. Димитровград, племенница на Капитан Петко, внучка на
Митрю, брат на Капитана.
6. Добри Кирков Каракирков, роден през 1933 г. в село
Малко Брягово, община Маджарово, внук на Митрю, брат на
Капитана, живее в Хасково.
7. Мария Митрева Карапеева, внучка на Петковата по-голяма сестра Тодора, родена в Хасково през 1927 година, живее в Хасково на улица „Лозенец” 7.
8. Методи Стайков Вълчев Каракирков, роден през 1929
г. в гр. Кърджали, внук на Вълчо Кирков Каракирков, брат на
Капитана, живее в гр. Кърджали.
9. Георги Митрев Сапунаров, роден в село Доганхисар
през 1914 година, живее в гр. Хасково на ул. ”Дондуков”15,
учител, историограф на с. Доганхисар, починал през 1993 година.
10. Борис Колев – “ Как се е казвал Капитан Петко Войвода”, Земеделско знаме, бр. 45 от 22.ІІ.1985 година.
11. Георги Димитров, “Княжество България в историческо, географско и етнографско отношение”, П., 1896.
12. Н. Хайтов, “Капитан Петко войвода”, С., 1984 (Неда
Стамболова – Калоянова по майка).
13. “Родното село на Капитан Петко Войвода – Доганхисар – градец”, Кирил Бакърджиев и Мария Кирилова Бакърджиева.
РОДНО МЯСТО И РОДНА КЪЩА
Село Доганхисар (преведено на български Соколова
крепост) се намира между двете реки – Малката ряка и
Голямата ряка (както ги назовават доганхисарци), които
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извират от връх Китка.
„Старите хора на Доганхисар разправят две легенди за
основаването му. Според едната то е заселено от свитата на
цар Самуила, а според другата – от един воин на цар Калояна. Колкото и невероятни да изглеждат тези легенди, лесно е
да се докаже, че то е най – старото българско селище в Източните Родопи”. Това е позицията на Хр. Попконстантинов.
Мария и Кирил Бакърджиеви в първата книга “Родното
село на Капитан Петко Войвода” от трилогията “Доганхисар – Градец”, защитават друга позиция: ”Това не отговаря
на истината, че село Доганхисар е застроено след турското
нашествие.” Те заявяват уверено: ”Селото съществува от времето на древните траки и славяни през цялата 1 300 годишна
история на България, та чак до наши дни. Доганхисар – гранитна стена на здравия български дух в Югоизточните Родопи, в която са се разбивали яростните вълни на елинизма и
ислямизма.”
Че селото е съществувало от най – дълбока древност,
отбелязват Хр. Попконстантинов, Ст. Шишков, А. Разбойников, Г. поп Аянов. Последният автор пише: ”Голямото и
много старо село Доганхисар е дало изселници в повече от 20
села, не само в тази околия (Дедеагач), но и в други съседни,
а именно: Чобанкьой, Калайджидере, Караачкьой, Аткьой,
Лефеджилер, Каракурджали, Денизлер, Кушланли, Софулар,
Домуздере, Дервент, Чамерен, Окуф, Мерхамли, Теке, Бейкьой, Кьостелер, Фере, Дедеагач, Къзлар, както и някои села
източно от Марица в Еноско, с. Хасарли, в Кешанско, с. Булгаркьой. Село Ракитница, вече в България е 23 село, образувано от население на село Доганхисар. А. Сп. Разбойников
в обзорното си изследване за с. Булгаркьой пише, че селото е
създадено от трима доганхисарски овчари и е носело името
Ючколибе (Трите колиби), а през 18 век селото било вече уго70

лемено и се наричало Еникьой (Ново село), но понеже било
единственото българско село около гр. Кешан, започнали да
го наричат Булгаркьой (Българско село).
Именно смъртта на Матю е една от причините Петко да
стане хайдутин. Матю е убит през 1860 година на 14 август
по стар стил. По твърденията на проф. Ботев той е роден след
брат си Петко, който е роден на 18 декември 1844 година. Ако
Матю е роден две години след него, тоест през 1846 г., това
значи, че той е бил едва 14 годишен, когато наемни убийци на
Мехмед Кесаджи от село Башибей, Ференско в чийто чифлик
е работел, го убиват заедно с братовчед му Вълчо (майката на
Вълчо и бащата на Матю са брат и сестра). Едва ли е възможно един 14 годишен младеж да е бил прочут чобанин и голям
приятел на Ангел войвода от село Чадърли, Гюмюрджинско.
Именно този голям народен защитник изиграва голяма роля
за изграждане на неговия сводолюбив дух, за да каже: ”Ех,
кога ще дойде дядо Иван и ние да пояздим бейския кон!”,
което става причина за убийството му. По това време Матю е
сгоден за Вълка – сираче, с майка без баща. Матю бил личен
момък, напет левент, буен по нрав. Свирел на кавал и бил голям хороводец. Още преди убийството му момите съчинили
песен, която пеели на мегдана:
Който ми Матя видеше,
се за Матя ми питаше:
– Тва ли е Матю чобанин
ав Башибей поле широку,
ав Кавак курия гуляма
На Ипсла са одили.
Та купи Матю накупи,
Многу ми многу гиздилки
и по-много дребен армаган
ем Вълки, Матю, ем Стани.
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Матю е първороден син и е второто дете в семейството
след сестра си Тодора, а Петко – четвъртото. Тодора е родена
през 1837 година, а Матю през 1840 г. Или той е 20 годишен,
когато го убиват турците. Вярваме безрезервно на Стоя Саракостова Каракиркова – жена на Матювия брат Митрю, която
дава тези сведения преди смъртта си през 1949 година в град
Хасково на 96 годишна възраст на историка от Доганхисар
Георги Сапунаров. Вярно е, че един 20 годишен младеж може
вече да бъде наложен и като левент ерген, и като добър овчар,
и като любим годеник, и като добър приятел на Ангел войвода. Бащата на Капитан Петко Войвода се казва Кирко Матев
Каракирков, казва внучката Добра Митрева Каракиркова, затова и първородният му син се казва Матю, спазена е тракийската именна традиция – първородното момче в семейството
да носи името на дядото по мъжка линия.
Паметта за истината, че Капитан Петко Войвода се казва Петко Кирков Каракирков, не е заровена, а е жива и чрез
потомците на Каракирковия род.
От разказите на майка ми Стоя и сестра э Мария Каракиркови знам истината за сина и първата жена на срику им
Петко. Село Кешан, Малгарско, днес в пределите на Турция,
било гръцко село. Петко попада в него като аргатин в семейството на богат грък. Той няма жена. Тя е починала много
млада, но е оставила една дъщеря – Аспасия. Гъркът харесал
много българина и го оженва за дъщеря си Аспасия. След
смъртта на баща си тя става “невярна жена”. Отива в турския
конак и казва: “Денем Петко е мирен орач и сеяч, но нощем
е орманбашия (горски главатар, войвода).” Петко често пъти
се изненадвал от това, че каквото вечер каже на жена си, през
деня го чува от селяните. Решил да я изпита колко му е вярна.
По това време бил убит богатият грък Сейрекоолу. Турците
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търсели упорито убиеца. Петко взема една козя глава, увива
я добре в кеба – кехат и я завързал в козинява торба. Дал я на
жена си да я скрие в мазето, като э казва, че това е главата на
Сейрекоолу и э поръчва да не казва на никого. Аспасия веднага отива в конака и казва, че убиецът е Петко и че в мазето
е скрита главата на богатия грък.
Турците арестуват Петко и го отвели в мезлиша на съд.
Той отричал , като казвал: “Нямам кабаят, кадъ ефенди! Нямам си абер от тая работа!”
Турският съд вече тържествувал, че е уловил убиеца и
поръчал Аспасия да внесе козинявата торба. Развързали я и
учудването на всички било много голямо, когато вътре била
не главата на Сейрекоолу, а глава на коза. Разочарованието на
турците било голямо, но съдията намира сили да му се извини с думите: “Аман, заман, кабаятлии сме, Киркоолу”.
След този случай Петко натирил жена си и отива в горите
на “Чандър даг.”
От гъркинята Петко има един единствен син на име Георги. Гъркинята му викала Георгиос, Петко казва: “Синът ми е
българин, и се казва Георги.” След като ги напуска, Аспасия
и Георги остават в Кешан. Много често Петко се отбивал в
Доганхисар при брат си Митрю, моят прадядо, оставял му
пари, за да ги даде на жена му Аспасия. Баба Стоя казала
на майка ми Стоя, че гъркинята била много инат и на дамар.
Понякога вземала парите, понякога не ги вземала. Този брат
на Капитана – Митрю е ослепен в турския зандан в Гелибол.
Турците го залавят накрая на гората, където пасял стадото.
Разпитват го къде е брат му Петко. Той нищо не казал. Надяват на главата му козинява торба, пълна с негасена вар, удряли
я докато не изгорили очите му, но не издава брат си. По късно
ослепява напълно. Митрьо е най-верният ятак на войводата,
защото с жена си Стоя живеят в родната им къща. Баба Стоя
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често казва на майка ми, че дядо Митpю ходел сляп цели 17
години и бил ослепен заради брат си Петко.
Знам, че честността е патент за истинност, а истината е
една единствена, тя не може да се подлага на съмнение, че
истинското име на Капитан Петко Войвода е Петко Кирков
Каракирков, защото времето покрива с пепелта на забравата
посредствеността и лъжата.
Неговата втора съпруга се казва Радка Кравкова.
Тя живее с Капитан Петко Киряков (Киряк от Кирко по
гръцката именна система) цели 20 години. Когато Петко е
тежко болен, вече на легло, тя изпраща хабер до брат му Митрю в Доганхисар, че Петко е тежко болен. По думите на леля
ми Петра, сестра на баща ми Киро Чакалов, съвременник на
тези събития, брат му Митрю и снаха му Стоя идват в Бъл
гария, във Варна, но Петко вече е починал и е погребан в
старите Варненски гробища. Леля Петра ми казваше:”Лели,
баба ти Стоя отиде с дяд ти Митря, защото дят ти Митрю
беше сляп, ни види. Баба ти Стоя гу одеше.”
Първият път брат му Митрю идва във Варна като води
със себе си и сина му Георги. Според думите на Калина Педева, внучка на Митрю, дядо э Митрю поискал от брат си
Петко да му даде някаква сабя, която била окачена на стената
заедно с други пушки и пищови, а той му отговорил: “Искай
щу искаш, брате, но тая сабя не искай, защото тя ми е много
скъп спомен.” След смъртта на Петко Радка отива да живее
в Румъния, където през 1905 година умира. Тленните э останки са пренесени в семейната гробница на Капитана в гр.
Варна.
В потвърждение на истинското име на Капитан Петко
Войвода – Петко Кирков Каракирков, ще се спра и на родната къща на Войводата. Тя се намира под Бърцето, в Карасановата махала в с. Доганхисар.
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Докато къщата на Каракирковци се намира в края на селото, в южния край на Бърцето, в Карасановата махала, то къщата на Мюдюрите се намира в центъра на селото, до черквата и мюдюрството.Така както човек се ражда от една майка и
един баща и носи само едно име, дадено им от тях, то той има
и само една родна къща. За Петко Кирков Каракирков -Капитан Петко Войвода тя е Каракирковата къща. За нея Стоя
Каракиркова, жена на Митрю, брат на Петко, разказва както
на Георги Сапунаров, така и на внучката си Мария Каракиркова. Баба Стоя почина почти столетница в град Хасково, в
дома на дъщеря си Добра Каракиркова – Сексенова, също
почти столетница. Привеждам спомените на Мария Каракиркова, разказани э от баба э Стоя: “Нашата къща беше анай
(етаж и половина). Тя е родна къща на всичките Каракиркови
деца – 9 на брой. Ние с дяда ти Митря живеехме в нея. Тука
е роден и татко ти Кирко, и леля ти Добра, и леля ти Груда.
Под стълбите и под огнището имахме подмул, където девер
Петко криеше джепанету си. През есента на 1913 година турците ни изгониха и подпалиха нашето село. Изгоря и нашата къща. Сая къщичка струпайме с дяда ти като се върнайме
от бягането.” След бягането ние се установихме да живеем в
изоставеното от турците село Къшлакьой” – продължава разказа си леля Мария. ”Ние – аз и татко, много често ходехме в
Доганхисар, защото носехме брашно на баба и дядо”.
В този ред на мисли мога да приведа още много разкази на предците си за Капитана. Майка ми Стоя Каракиркова
беше голяма песнопойка и сладкодумна разказвачка. Особено
дълбоко впечатление са оставили у мене разказите за срику
э Капитан Петко Войвода, пред събраното цяло семейство
около синията в кухнята. Тези спомени и още много други
записах по-късно и от сестра э Мария Каракиркова, и първата э братавчедка Калина Делигеоргиева – Педева, и от Петра
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Делигеоргиева, която преди две години почина на 101 годишна възраст. Леля Петра е снаха на Груда, която е дъщеря на
Капитан Петковия брат – Митрю.” Груда е първородно дете
на Стоя и Митрю Каракиркови. След раждането э на вратата на родилката почукал Капитана. Снаха му Стоя му казва,
че не може да влезе при нея, защото е лехуса. Петко э казва: ”Невясто, земи една главня от огъня и я тури на прага на
вратата.” Снаха му сложила главнята на прага, той влязъл,
погалил детето по главата и оставил една пара, която в рода
ни носеше името Петковата пара. Груда му казала, че детето е
момичка и носи името на майка му Груда.” – завърши разказа
си леля Петра. Тя е снаха на тази Груда, на която Петко оставя
сребърната пара. Тя започна разказа си с думите: “Лели са ти
кажа нещо, което е истина, истина ти казвам.” И аз э вярвам.
Петко бил чест гост в бащината си къща. Идвал все по
празниците. Веднъж влиза в родната си къща, хваща се за
горната част на вратата, огледал се наоколо и въздъхнал:
”Милата ми бащина къща, дето я няма никъде по света! Ходиш къде ходиш, но най – добре е в бащината къща!”
Друг път Петко идва с четата си у дома. Всички се обли
чат като каракачани. Майка му и сестрите му се молят да не
отива на хорището. Там празнувало цяло село деня на цър
квата “Света Богородица”. Всички те се хващат на хорото,
което се повежда от Петко, а турската потеря, въоръжена до
зъби, е качена на чинарите пред църквата, за да пази “пътвету” – пътищата да не би Петко да дойде отнякъде.
Брат му Митрю получава още един подарък от брат си
Петко. Петко му подарява един кюстек – затворен часовник
в метална кръгла кутийка, с жълта верижка и му разказва
историята на кюстека. Богат бей, заедно със свитата си отива
на сватба в Гюмюрджина. Петко ги пленява, те събличат дрехите си и полуголи биват завързани за дървета в гората. Пе76

тко и момчетата му обличат връхните им дрехи и заминават
за сватбата, за да проучат настроението към него и дружината
му. След като се връщат от сватбата, развързват турците, те
се обличат с дрехите си, а в знак на благодарност, че не ги е
убил, беят му подарява този кюстек.
Още много разкази, в подкрепа на това, че Петко е от Каракирковия род, мога да приведа от живата родова памет, но
нека се позова и на изследователския труд на краеведа от
Хасково Борис Колев.
Статията, на която ще спра вниманието си и цитирам голяма част от нея, е озаглавена: “Как се казва Капитан Петко
Войвода”, поместена във вестник Земеделско знаме, брой 45
от 1985 година, Борис Колев.
“Повод за настоящите бележки са допуснатите неточности с фамилното име на прочутия народен закрилник Капитан Петко Войвода. Изненадата дойде главно в края на миналата година, когато се отбелязваше 140 години от рождението
му. По Българската телевизия бе съобщено, че ще се покаже
част от многосерийния телевизионен филм за Капитан Петко
Киряков Калоянов. И в периодичния печат се появи подобна
изненада. Именно, това новоприкачено фамилно име на Капитан Петко ни смущава.
През 1970 година писателят Николай Хайтов публикува голяма статия за Капитан Петко Войвода във вестник
“Работническо дело” (бр. 51/20. II. 1970 г.), в която той на
два пъти го нарича с фамилното име Калоянов. Пак Николай
Хайтов, който направи много за възкресяване и популяризирането на личността и делото на Капитан Петко Киряков, в
книгите си за него съобщава за някакъв ръкопис на Надка
Стамова Морева от Пловдив, 82 годишна, потомка на Калояновия ред, в който се твърдяло, че Капитан Петко произхожда
от майка от Калояновия род от село Доганхиcap.”
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Ако поразсъждаваме върху последния абзац от казаното
от Борис Колев, то пак стигаме до извода, че Капитана не
може да носи името Калоянов, щом не е по баща, а по майка
от Калояновия род. Следва пак и пак, че името на Капитан
Петко Войвода е Петко Кирков Каракирков.
“Наистина, първите биографи на Петко Войвода - Христо Попконстантинов (Петко Войвода бранител на родопските
българи през 1879 г., Пловдив, 1888 година (и Филип Симидов
(Вж. Сб. Петко Войвода, изд. Тракийски научен институт, С.,
1954 година) пишат, ч е Петко Киряков произхожда и се родеел с Калоянови. Христо Попконстантинов пише: “Към тази
фамилия (на Калояновци - Б. К.) принадлежи и най-новият
родопски войвода Петко. Много по-късно Стою Шишков в
книгата си “Беломорска Тракия в Освобод ителната война през 1877-1878 г.” (Пловдив 1929 г., с. 29) пише, че
бащата на войводата се казвал Киряк. (Киряк е гръцката форма на българското име Кирко, както всъщност се
е казвал бащата на Капитан Петко.) Обаче според баба
Стоя Митрева Каракиркова, съпруга на Петковия брат
Митрю, нейният свекър се е казвал Кирко Матев Каракирков.
“На кого да вярваме?” пита Борис Колев. - Изводът
се налаг а от само себе си, прочитайки внимателно изследователите на Петко. Те прибавят името Калоянов
без да дават доказателства към твърденията си, без да
направят задълбочени проучвания по въпроса. По това
време е имало много живи доганхисарци, които можеха
да им кажат истината. Според Н. Морева майката на Капитан Петко е една от дъщерите на Калоян Мамирев. Б.
Колев продължава да разсъждава: “Но тогава защо тя е
от съседното на Доганхисар село Тахтаджик? Там Калояновци не са живели?”
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Борис Колев продължава, с разсъжденията си, позовавайки се на родовата памет на Капитана: “Според
семейното предан ие на Каракирковци, преките потомци на Капитан Петковия род, те нямат никакви родови
връзки с Калояновци по пряка и сър ебрена линия преди
раждането и смъртта на Войводата. Те твърд ят, че тяхната прабаба Груда (майка на Капитан Петко) е от Кокаличевия род от село Тахтаджик, а не от Калояновци.
Ето какво мислят преките потомци на Капитан Петковия
род, които живеят в Хасково: Калина Илиева Педева, племенница на Капитан Петко: “От баба си Стоя Митрева Саракостова – Каракиркова съм слушала и запомнила всичко,
което знам за Капитан Петко. Тя ми каза, че стрико Петко не
обичал Калояновци, защото те били с турците. Каракирковци
и Калояновци не се обичаха много. Когато Хайтов написа във
вестника, че Петко Киряков се казвал още Калоянов, останах
очудена. Защо той не е дошъл да попита някого от нас, преките роднини на Капитан Петко?”
Мария Киркова Каракиркова – Бойчева, родена през 1911
година, внучка на Митрю Каракирков, брат на Капитана: “Не
съм чувала да сме роднини с Калояновци, нито пък баба Груда да е от техния род – споделя тя с Борис Колев.
Леля Мария е сестра на майка ми. Почина преди 4 години
на 97 годишна възраст. От многото разкази, които сме провеждали си спомням една много показателна заръка: ”Лели,
ти твърде пудаш пу Дуанасър. Сипни одичка на дяд Митрю,
той е умрян и погребан в Дуанасър”.
“Добри Кирков Каракирков, роден през 1933 година,
учител по история, внук на Петковия брат Митрю: “Преди
повече от40 години слушах баба ми Стоя. че нашият род и
рода на Калоянови не се уважавали много. Дори, че те (Калояновци) са измислили прозвището на Петко Войвода “Панта79

та Петко” – пише Борис Колев.
“А ето и мнението на Георги Сапунаров – историографа на село Доганхисар – продължава Борис Колев – роден
1914 година в село Доганхисар, учител, един от съавторите
на сборника за Капитан Петко (Издание Тракийски научен
институт,1954 година.):
“Още от ученическите ми години се интересувам от животa и делото на Капитан Петко. Лично съм разпитвал преките негови роднини, като снаха му Стоя Митрева и дъщеря
э Добра Сексенова и старци от село Доганхисар като Киро
Ялабуков, Димитър Джоджов, Георги Абаджиев и други. Никой от тях не потвърди, че Калояновци са роднини на Капитан Петко. Не трябва и не е правилно да се слага на Капитан
Петко фамилното име Калоянов, защото всички доганхисарци знаят, че той се казва Петко Кирков Каракирков.” – заключава Сапунаров.
Борис Колев продължава разсъжденията си и изводите, с
които отстоява извода, че Петко няма фамилно име Калоянов
нито по бащина, нито по майчина л и н и я . И продължава:
“И сега децата и внуците на Петковите братя Митрю и Вълчо
носят фамилните имена Киркови и Каракиркови. Ако Петко
Киряков се наричал още и Калоянов, той би се подписал с
това фамилно име на някой документ, а от всичките известни
документи, извадени на негово име или останали от неговата
ръка никъде не е записано фамилно име Калоянов. Тук искам
да обърна внимание и на още един факт, че в обръщенията си
към Петко в останалите и публикувани документи, никъде
турците не се обръщат към него с името Калоянов, обръщението е Киркоолу. Освен това, ако Петко се родееше с Калояновци, ако прадядото на Каракирковци се казва Калоян или
пък Груда е от Калояновци, то името Калоян ще се предава и
в следващите поколения. Но докато това име е много често
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сред потомците на Калояновци, то при Каракирковци се среща само веднъж.” – заключава Борис Колев. И все пак Калояновци и Каракирковци са роднини, как? – пита Борис Колев
и отговаря: “Петковата по-голяма сестра Петра е омъжена за
Петко Малаков, чийто син Яне – 1860-1913 г. е женен за най
– малката дъщеря на Калоян – Плума – 1860 -1948г., която е
внучка на Петко Калоянов.”
Според Баба Руса Стоянова Митрева, родена през 1897г,
в село Доганхисар, на която Плума е леля, такъв брак не
може да се допусне между близки роднини, ако Петко е от
Калояновия род, разбираемо и сестра му ще е от Калояновия
pод. Баба Руса продължава: “Ако Груда (визира майката на
Петко) е от Калояновия род, то не може нейните внуци да се
женят пак за Калояновци. Или кръвно родство между Каракирковци и Калояновци няма, а сродяването им е по пътя на
сватосването.”
След аргументиран, достоверен и убедително поднесения материал Борис Колев прави обобщени изводи: “Към
фамилното име на Капитан Петко Войвода не трябва да се
прикачат чужди имена, нито пък да се преиначават фактите
по неговото родословие. Недоизказани и непроверени факти
не трябва да се популяризират и да добиват гражданственост
чрез печата и другите средства за информация. Името на Капитан Петко трябва да остане чисто и исторически вярно, а
стремежите за неговото обсебване от други родове да се пресекнат. От това ще спечели истината и ще бъде само от полза
на историята.”
Борис Колев е може би най-големият съвременен изследовател на Капитан Петко Войвода, затова е и толкова убедителен в констатациите си и в окончателния извод, че Капитан
Петко се казва Петко Кирков Каракирков.
С огромно уважение и преклонение ще се спра и на дру81

гия изследователски труд на краеведа – РОДОСЛОВНОТО
ДЪРВО. Той не е от рода на Каракирковци, за да е пристрастен в изследванията си. В огромното родословно дърво на
Каракирковия род – родът на Капитан Петко Войвода, никъде
няма корен или клонка от Калояновия род. А там са изследвани и записани всички деца на Груда и Кирко Каракиркови – 9
на брой и техните потомци.
С бащино Кирков и фамилно Каракирков са всичките
ми петима вуйчовци, братя на майка ми: Митрю, кръстен на
дядо си – брат на Капитана – Митрю, Вълчо, Христо, Никола
и Добри. Майка ми Стоя и сестра э Мария също носят бащино и фамилно име Киркови Каракиркови.
За рода на Капитан Петко Войвода пише и Георги Сапунаров. Той се позовава на разказа на Добра Киркова Каракиркова, дъщеря на Митрю – брат на Петко Войвода, родена
през 1886 година. Е т о к а к в о разказва тя: “Бащата на Петко Войвода се казва Кирко, неговият баща е Матю. Понеже Кирко бил черничък нарекли го Каракирко . Дядото на
Петко се казва Матю. Родът на Кирко Матев Каракирков е
от рода Гузгунови и няма нищо общо с рода на Калояновци.
Несъзнателно родът на Гузгуновци е изоставен и се приема
Каракирковският род. Бащата на Петко Войвода е от рода на
Гузгуновци. Майката на Петко се казва Груда и е от село Тахтаджик. Петко са пет братя и четири сестри. Първо е родена
Тодора - 1837 г., Матю -1840 г., Петра - 1842 г., Петко - 1844 г.,
Митрю - 1847 г., Стана - 1850 г., Вълчо - 1852 г., Добра - 1855
г., Стайко, роден в 1858 година. Сестрите и братята са женени както следва: Тодора за Петко Карапеев, Матю, главен за
Вълка (бащата починал и през това време има само майка,)
Петра за Петко Малаков, Петко се оженва по-късно (за гъркинята Аспасия – бележка на автора), Митрю за Стоя Саракостова, Стана за Стайко Сабахов, Вълчо за Петра Галгучева,
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Добра за Митрю Бакърджиев, Стайко остава неженен, защото загива твърде млад.
Георги Сапунаров цитира спомените на Добра Каракиркова – Сексенова и за посещението на баща э Митрю за втори път във Варна. Това става след като Петко умира. В продължение на един месец Митрю прави всичко възможно да
се снабди с паспорт, за да замине за България. Доганхисар
по това време е в турско, затова за паспортите му е помогнал Петко Бобев, който по това време живее в Дедеагач, а е
родом от Доганхиcap. Mисля, че голям интерес представлява
описанието в статията на Георги Сапунаров зa съседите на
родната къща на Капитана: “Парцелът (дворното място), където е била построена къщата на Петко Войвода, е граничела
със следните съседи: Тодор Дрянков, Вълчо Черкезов, Тодор
Мандров, Митрю Джанков, Коста Толев и Киро Деликиров.
На север от къщата, на около петдесет метра, е Бърцето.”
За убийството на Матю и Вълчо Сапунаров съобщава
следното: “За убийството съобщава Стою Бузмата, който е
бил овчар в Башибей (това е селото, където са били овчари
Матю и Вълчо и където са убити и хвърлени след това в Марица – бел, на авт.) Намират ги Матювият баща и майката
на Вълчо. Вече труповете били разложени и решават да ги
погребат там. След три години пренасят костите им в село
Доганхисар. Погребват ги в двора на черквата, поставяйки на
Матю хурка, а на Вълчо синия.”
Защо след три години пренасят тленните останки на
двамата братовчеди? В Доганхисар битува традицията гробът на мъртвеца да се отвори след три години, да се измият
костите с вино и положат в бяла памучна торба, а черепът
също се измива с вино, като на него се поставя венец. Торбата
и черепа, който е поставен в друга торба, отново се връщат в
гроба. Този ритуал се нарича “Разравяне”.
83

Този ритуал тракийци пренасят и в новата си родина –
Стара България, както казваше баба ми Стоя Чакалова. Тя
почина през 1947 година. Помня разравянето и повторното
э погребение през 1950 година в село Малко Брягово, общ.
Маджарово, обл. Хасковска.
Спрях се съвсем съзнателно и обстоятелствено на ав
тентичната родова памет на Каракирковци, за да се знае, че
тази информация е от извора. Кой може по-достоверно да докаже, че Капитан Петко е от Каракиркови и се казва Петко
Кирков Каракирков от братовата му дъщеря – Добра Митрева
Каракиркова – Сексенова? Помня леля Добра. Тя почина на
пределна възраст, почти столетница в гр. Хасково. Сестра е
на дядо ми Кирко Митрев Каракирков и живееха много близко едни до други. Посещавах я често и като ученичка и след
като завърших гимназия.
Със същата тежест звучи и разказът на Стоя Каракиркова, съпруга на Петковия брат Митрю. Те живеят в бащината
къща на Каракирковци. Та нали тя е тази, която след смъртта
на Петковата майка Груда, пече нощем хлябове за дружината
на Петко, тъче навуща и аби за облеклото му. Ето още един
неин спомен, разказан на внучката э Мария Каракиркова –
Бойчева: “Един ден девер Петко дойде, дунесе бели дрипи
и рече: ”Невясто, да ги скриеш на тайно мясту”. Завий ги
в турбъта, нарамий мутиката и отидай на лозету в Риганова
падина, скрий ги под един куп камене и кетук с подмул. Пък
един дъш лити, соя ден три пъти ги криев ту на лузету, ту ав
къщи. Га сетне дойде и си ги зе. В подмула в къщи дят ти
Митрю криеше и пушката, дету брат му Петку му даде – мартинка с дълъг масур.”
Прабаба ми Стоя (майка ми Стая е кръстена на нея) е
дошла в България през 1923 г. след смъртта на прадядо ми
Митрю. Най-напред живее в село Малко Брягово, а след това
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се премества заедно със семейството на дъщеря си Добра в
град Хасково. При едно отиване до Хасково по здравословни причини, мама ме заведе при нея. Седеше на леглото в
ъгъла до стената в къщата на Гого Сексенов, където делеше
една стая с дъщеря си Добра и зет си Тодор. Тя беше много
стара и слабичка. Не виждаше, затова ме извика при себе си,
хвана ме за ръката и каза: “Баби, много си слабинка, да едеш
и да порастеш.” Може би месеци след това тя почина на 96
годишна възраст.
За рода на Каракирковци, в подкрепа на историческата
истина, ще приведа и изследванията, които са направили и
публикували Мария и Кирил Бакърджиеви в трилогията “Доганхисар – Гpaдец”.
В раздела “За рода на Войводата” авторите пишат: “Родът
на войводата - Каракиркови е клон от стария род Гузгунови
на село Доганхисар. Основоположник на Каракирковия род е
бащата на войводата Кирко Каракирков. От ранни юношенски години другарите му го назовавали Каракирко, което название става фамилно и се предава на поколенията до днес.
В Сб. (“Петко Войвода”) Изд. на Тр, н . институт, С,,1954)
като резултат на критическа преценка на съществуващата историческа документация за произхода на войводата е дадена
категорична формулиравка: “Днес не може да се установи
родство с Калояновци“, с.28: “Той произхожда из сpeдата на
самия беден и трудящ се подтиснат народ. “Въпреки това
в картотеката на НБКМ - Истор. архив е записано макар и
необосновано Петко Киряков Калоянов, вместо Каракирков.”
– заключават авторите.
Първият биограф на Капитана, видният възрожденски,
църковно просветен и революционен деец – одринският книжар Георги Димитров, пише: “Той (Петко Войвода, БА) се
родил на 6-й Декемв) 1844. Няма чуждородствена фамилна
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добавка: “ А за дядо Петко Калоянов говори с възторг...” имаше един богат старец, дядо Петко Калоянов, но толкова развит човек, толкова умен.”
Само това би било достатъчно да напише първият биограф на Капитан Петко, за да отпаднат всички отчаяни
опити за причисляването му към Калояновия род, защото до
възхищението си от този богат старец, който е и защитник на
всички учители и свещеници във Ференско, той би добавил,
че Петко има родствени връзки с Калояновия род. Такова
изявление няма.
В заключение Мария и Кирил Бакърджиеви пишат: “Въобще богатата историческа документация в Сб. “Петко Войвода” от български и от турски характер, и родовата памет
на доганхисарци, сочат Петко Войвода като представител на
род Каракиркови. И още: “В огъня на тази борба (срещу османското робство) семейство Гузгунови даде свидни жертви – трима синове – братя: най-големият Матю, най-малкият Стайко, загинал в Родопите през 1879 г. и Петко, починал
преждевременно през 1900 година.”
В този ред на мисли трябва да добавим и слепотата на
брат му Митрю, ослепен в турските зандани, за да издаде
брат си Петко и мъченията, които турците прилагат над баща
им Кирко Каракирков в Одринския затвор. В затвора на Гелибол заедно с брат му Митрю лежи и мъжът на сестра му
Петра – Петко Малаков. Дъщерята Мария и бащата Кирил
пишат за Петко Малаков: “Бил снажен мъж с буйни мустаци.
Турците скубели косъм по косъм от мустаците му с въпрос:
“Къде се крие Петко?” Но той стоял мъжествено на мястото
си без да отронва дума.”
Това издевателство над Петко Малаков турците провеждат на хорището пред църквата на село Доганхисар.
На стр. 246 в раздел 14. Политическа борба срещу тур86

ско робство 1880 -1912 г., Мария и Кирил Бакърджиеви дават
сведения за участието на Каракирковия род в борбата на доганхисарци за освобождението на Беломорското им отечество от турско робство.
Haй-напред съобщават за тримата синове – Матю, Петко
и Стайко на Кирко Каракирков, които изгарят в горилото на
борбата, това, което съобщих по-горе, след това съобщават за
създаването на революционен комитет в селото с участието
на “Митрю Каракирков (брат на Петко Войвода) в дома на
Георги и Стою Сапунарови.”
На стр. 254 четем: “Към края на 1901 год. революционната борба добила голям размах. Посвещаването ставало по
общоизвестната процедура: обикновено вечер при ограничен
кръг от хора на революционния комитет и най-често в присъствието на четник, новоприетият целувал пистолет, кръст
и евангелие. Понякога посвещаването ставало при доста куриозни случаи. Йовчо Бузмата – голям шегаджия в селото,
взема със себе си един ден Кирю Деликирев и се запътват
на гости в дома на Митрю Каракирков, който му се бил похвалил, че има хубаво вино. Влезли в двора и Бузмата почнал
да лае като куче. Но вместо Митрю или жена му, на вратата
се показва въоръжен четник, препасан с патрондаш и им дал
знак да влезнат вътре. Нашите герои изтръпнали от страх, но
влезли. Насреща им излязъл друг четник, поднесъл им пистолет, кама и евангелие към лицето, а Каракирко казал: ”Айде
Бузмъ и Деликирьо, бацайте, от неска сте членове на революционната организация!” Разбира се след това са опитали и
виното на домакините.”
Революционното движение в Доганхисар добива голям
размах след Пловдивския конгрес през 1902 година, под ръководството на Гоце Делчев. В изпълнение на взетите конгресни решения в Доганхисар пристига Вълчо Антонов с
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чета от 10 души. Toй отсяда в дома на Митрю Каракирков
(брат на войводата Петко Киряков). Къщите на Митрю Каракирков и Митрю Цървенилов по време на пребиваването
му станали нещо като щаб квартири, откъдето се отправяли в
различни посоки с важни задачи куриерите: Кирю Сарджев,
Г.Абаджиев, М.Цървенилов, М. Радиков, Петко Габров и други.
От всичко цитирано до тука от Мария и Кирил Бакарджиев е видно, че свободолюбивият и революционен дух на
Каракирковци не свършва с дейността на Петко Кирков Каракирков – Капитан Петко Войвода, а продължава чрез неговия брат – Митрю и сина му Кирко Митрев Каракирков (моят
дядо), който лежи в затвора на Текирдаг и е освободен след
9 юли 1908 година, когато се обявява Хуриета. Заедно с останалите политически затворници от затвора в Дедеагач: Ивил
Калоянов, Петко Марков, Михо Яратаров, Ангел Карамитрев
и др. е посрещнат и той в село Доганхисар. Цялото село ги
посреща като герои с народно веселие.
И накрая, нека се помни, нека се предава от поколение
на поколение, както се знае от народа ни, че човек се ражда с
едно име, с единствени биологични родители и има една родна къща, че истинското име на Капитан Петко е Петко Кирков
Каракирков, с родители Груда Кокаличева от село Тахтаджик
и Кирко Матев Каракирков от село Доганхисар, а родната му
къща е на южния край под Бърцето в село Доганхисар.
.
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Д-р Красимира Узунова
ХАСКОВСКАТА ТРАКИЙСКА
ОРГАНИЗАЦИЯ ДО 1934 Г.
Берлинският договор от 1878 г. оставя почти цялата Западна (Беломорска) и Източна (Одринска) Тракия в пределите на Османската империя. Българският народ посреща с бурно недоволство вестта за откъсването на тези изконни земи
от отечеството, а върнатото под робство население заявява
готовността си да продължи борбата си за свобода. Първите
стъпки за неговото организиране са направени от братя Драгулеви и войводите П. Киряков и Георги Кондолов. На 12 май
1896 г. те полагат основите на дружество “Странджа”, с което си поставят за цел да защитават интересите на българите
от Одринска Тракия пред българското правителство и пред
Великите сили. То се изгражда като организация, целяща да
обхване цялата тракийска емиграция в страната. В резултат
на неговата активна дейност, през февруари 1897 г. в Бургас се провежда Учредителен конгрес, след който дейността
на дружеството се разраства и обхваща различни градове в
страната.1 През същата година се създава клон на организацията и в Хасково. За събитието съобщава дописка във в.
“Странджа”, която посочва за учредители учителите П.Оцев
и В.Хараланов.2 През 1900 г. дружество “Странджа” се присъединява към ВМК (Вътрешен македонски комитет), който
започва да се нарича ВМОК (Вътрешен македоно-одрински
комитет). 3
Първите бежански потоци започват да навлизат в страната след потушаване на Илинденско-Преображенското въстание през 1903 г. Нови многолюдни потоци прокудени от
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родните им места българи се насочват към пределите на България след Балканските войни и Първата световна война.
Острата борба около съдбата на Тракия, и непрекъснатият поток на бежанците от тази област, създават условия и
необходимост от тяхното организиране в новите следвоенни
условия. На 22-24 декември 1918 г. в Одрин (предградието Караагач), група емигранти свикват събор (конгрес), на
който полагат основите на Тракийската организация. Със
специално приета и изпратена до Великите сили резолюция новообразуваната организация иска признаване правото
на тракийските българи да бъдат политически господари на
родните си места, като се съединят в границите на българската държава. Създадената организация приема името “Одринска Тракия” и си поставя за задача да информира българското общество и чуждия свят по същността на тракийския
въпрос. По думите на основателите, организацията е “национална, надпартийна и далеч от политическите партии”. Тя
си поставя за задача с легални средства да брани интересите
на тракийците в България и в поробена Тракия, да настоява
пред съглашенските сили победителки да признаят правото
на тракийските българи да бъдат господари на своята съдба,
като се позволи присъединяването на Източна Тракия към
България и завръщането на бежанците по родните им места, като им се върне имуществото, заграбено от турците след
1913 г. Ръководството на организацията е оглавено от Върховен комитет от 5 души начело с Д. Михалчев, българин от
Лозенград, професор в Софийския университет.4
Вместо обединение и освобождение, за тракийските българи настъпват още по-тежки последици с отстъпването на
Западна Тракия на Гърция през 1920 г. Въпреки сключената
между нея и България конвенция за “доброволна размяна” на
малцинствата веднага се пристъпва към прогонване на бъл90

гарското население и от тази област. По-голямата част от тях
търсят спасение в България и увеличават броя на тракийските бежанци в страната.5
След като през 1920 г. Западна Тракия е завзета от Гърция, организацията включва и бежанците от тази област и се
превръща в културно-благотворително дружество “Тракия”.
Такива дружества, обединяващи тракийските бежанци започват да се появяват из цялата страна. На ІV редовен събор,
проведен през лятото на 1920 г. е изработен и приет организационният устав, в който са формулирани три постоянни
цели:
1. Да поддържа “духовното единство” и националната
солидарност между българите в Тракия и ония в царството;
2. Да организира “духовното и материално подпомагане
на българите в поробена Тракия;
3. Да работи за придобиване на “политическа независимост на Тракия”.
Уставът предвижда Върховното управление на дружество
“Тракия” да се осъществява от Върховен комитет (ВК) и Народен съвет (НС). Върховният комитет е съставен от 5 души,
избирани на ежегодно свиквани събрания. Народният съвет
се състои от 12 души, избирани от средата на ония клонове,
които имат най-много членове и се свиква на заседания от
Върховния комитет само при необходимост. По отношение
на ръководството на отделните дружества, уставът предвижда създаване на настоятелства в състав от 5-10 души с едногодишен мандат.6 На 14 януари 1921 г. излиза и първият брой
на вестник “Тракия”.7
След провеждането на четвъртия редовен събор започват да се създават тракийски организации по места. Една
от първите организации е хасковската, тъй като градът се е
превърнал в един от големите центрове на тракийските бе91

жанци. Хасковската организация обединява намиращите се
в града 1320 семейства, около 6000 души. Няма документи,
откъдето да се види точна дата на нейното създаване. Според
изследванията на проф. Ив. Филчев още през януари 1919
г. в града вече има създадена такава организация и нейните
членове се присъединяват към решенията на учредителния
конгрес от 1918 г. Те категорично заявяват своя стремеж да се
завърнат по родните си места, което подкрепят със събрания,
манифестации и тържествено отпразнуване на Деня на Тракия – 26 март. 8 Доказателство за нейното съществуване са и
сведенията за активната й дейност, които се появяват на страниците на в. “Тракия” през пролетта на 1921 г. Според тях
организацията се ръководи от Общо събрание с председател
Коста Георгиев.9 Вестникът посочва и състава на бюрото:
Коста Георгиев – председател, З. Ралев-подпредседател, К.
Кратунков - секретар и Ив.п.Андреев - касиер. Съветници са:
Д. Костов, Р. Андреев, Дичо Радичев, Киро Димитров, Пейо
п.Трендафилов, Никола Бучуков. В Контролната комисия са
избрани: Калоян Георгиев, Петко Калоянов и Стамат Христов.
Подобна информация дават и спомените на Петко Кидиков, в
която обаче той сочи по-късна дата на нейното създаване – 8
ноември 1921 г. За да се засилят организациите по места,
Върховният Тракийски комитет призовава бежанците, които още не са влезли в редовете на организацията, да сторят
това, защото с взаимно подпомагане те ще постигнат повече
за своето настаняване отколкото разединени. 10
През март 1921 г. в Държавен вестник е отпечатан списък
на окръзите и околиите, които Министерският съвет определя за заселване на бежанците. Той определя за заселване в
Хасковския район селища от Харманлийска, Свиленградска и
Хасковска околии.11 По това време през Хасково преминават
многобройни бежански групи, към които комунистическата
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партия насочва своето внимание и прави опити за привличането им. Тези стъпки създават известни притеснения сред
централното ръководство, което се опасява от попадането
на част от емигрантите под влияние на леви партийни идеи.
Според предварителния отчет на Централната емигрантска
комисия, в страната има създадени 20 емигрантски групи, които се намират под нейното влияние. 12 Те се състоят от 1663
члена, от които 1180 са македонци, 300 тракийци, 170 добруджанци и др. Вестник “Тракия” коментира по своите страници проблема, като изразява и становището на емигрантското
ръководство: ”Като се вземе предвид многочислената емиграция в царството и нейното мизерно положение, можем с
положителност да твърдим, че малкият брой на тракийцитечленове на комунистическите емигрантски групи показва, че
комунистическото учение не привлича тракийските бежанци,
и в голямата си част те отхвърлят средствата, които комунистите препоръчат за облекчаване на тяхната съдба. Нека се
надяваме че нашите клонове ще могат да привлекат в редовете си тия тракийци, които по недоразумение са попаднали в
редовете на комунистическите групи”.13
Духът на разцеплението завладява в по-голяма степен
ръководните среди, отколкото обикновените емигранти, повечето от които сигурно са нямали и представа какво става
по върховете на организацията. След ІV редовен събор на
дружество “Тракия” за членове на Върховния комитет са избрани Д. Михалчев, Д. Попниколов, Д. Ласков, Н. Колушев
и Д. Груев. Влиянието на създаденото през 1914 г. в София
дружество “Одринска Тракия”, което на ІV събор изпълнява
ролята на ЦК пада. Разцеплението най-добре се очертава по
време на V редовен събор на дружество “Тракия”, открит на
29 май 1921 г. Няколко дни преди това, на 26 май започва работа учредителен конгрес по инициатива на Софийския клон
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на дружество “Тракия”. Представен е Върховният изпълнителен съвет в състав: Ст. Шангов, Д. Груев, Д. Трендафилов,
Д. Мутафов и П. Тончев. А V-я редовен събор в същото време избира Върховен комитет в състав: проф. Д. Михалчев, Д.
Попниколов, Г. Гълъбов и членове: д-р А. Шивачев и Д. Ласков. По този начин на практика се потвърждава разделението
във върховете на тракийското движение.
Борбите за надмощие вътре в организацията не помагат, а повече пречат на обикновените бежанци да преодолеят трудностите на емигрантския живот. На 13 август 1921 г.
Началникът за бежанците изпраща окръжно до околийския
началник, в което се нарежда всички те да бъдат временно устроени, да им се дадат дворни места, работа и земя, кредити
и др. помощ, за да могат да се устроят. 14
Колкото и да се стараят властите да облекчат съдбата на
тракийските българи, на практика действията им са бавни и
незадоволителни и голяма част от решенията остават само на
документи. Затова в началото на ноември 1921 г. настанените
в Хасково тракийци телеграфират до министерството на Вътрешните работи, с копие до Върховния тракийски комитет,
в което се казва:”Сме бежанци от Тракия. От една година живеем в Хасково и се занимаваме с кираджилик. Днес реквизиционната комисия прегледа и одобри едничкия кон на Иван
Качикиров под № 8 и коня на Калоян Амалиев под № 9. Семейството на първия се състои от 4 члена, на последния от 5
члена. С реквизирането на конете ни се отнема и последното
средство за препитание нам и семействата ни. Молим в името
на хуманността да се отмени това решение”. 15
Давайки си сметка за опасностите, които крие разцеплението в средите на тракийските бежанци, централните органи скоро стигат до мисълта за необходимостта от помирение.
След една година на тежка криза за тракийската организация
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на 30 юли 1922 г. се свиква VІ редовен събор. С помощта на
специално избрана помирителна комисия се стига до споразумение и съгласие на членовете на ВИС да вземат участие
в предстоящия VІ редовен конгрес (събор), който трябва да
сплоти бежанските маси от Тракия. На 1 август с протокол се
обявява единство в организацията и нейното общо ръководство до свикването на 19 август н.г. на VІ редовен Тракийски
конгрес в гр. Пловдив. 16
Обединителният VІ редовен конгрес на Тракийската организация в България започва работа на 19 август 1922 г. в
Пловдив. На него присъстват 118 делегати, представители на
60 дружества, сред които е и хасковската организация. Конгресът се открива в деня на избухването на Преображенското
въстание и това е важен емоционален момент в неговата работа. След сериозно и задълбочено обсъждане на въпроса за
единството на организацията, делегатите избират Централно
бюро в състав от 7 души. Д. Михалчев е избран за председател, двамата – д-р П. Тончев и д-р И. Мутафов са подпредседатели, Балджиев – за секретар, д-р Н. Чилов за касиер. За
членове са избрани Д. Попниколов и Д. Трендафилов. Макар
целият този процес по върховете да не засяга пряко организациите по-места, той се отразява върху тяхната активност.
В края на юли 1923 г. Лозанската конференция завършва своята работа с подписването на договор между бившите
съглашенски държави и техните съюзници от една страна, и
кемалистка Турция – от друга. Опитите на българската делегация да привлече вниманието на участниците в конференцията към съдбата на Западна Тракия и българското население там остават без резултат. Към България продължават
да вървят потоци от бежанци, част от които се насочват към
Хасково. Тяхното настаняване и подпомагане се превръща
в най-важния въпрос пред местната тракийска организация.
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Настаняването и проблемите на новодошлите семейства са
отразени на страниците на в. ”Тракия”. Вестникът показва
информация за подадена от настанените в Хасково тракийски бежанци молба до министерството на Вътрешните
Работи. В нея се посочва, че те, след като са разкарвани от
гръцките власти от остров на остров, от село на село из стара
Гърция защото са българи, най-после са достигнали и настанени в Хасково. Но животът им не се подобрява. Те не могат
да си осигурят прехраната, макар в града да има 13-15 тютюневи склада, които поглъщат с хиляди работници, защото не
ги приемат на работа. 17
Постигнатото през лятото на 1922 г. обединяване на организацията се отразява благотворно върху тракийското
движение и въпреки настъпилото политическо напрежение
в страната, създадено с извършения преврат на 9 юни 1923
г., дейността сред емигрантите се активизира. В такава обстановка на 2 септември 1923 г. в аулата на Държавния университет се събира Седмият редовен тракийски събор. При
откриването му, в речта си, Председателят на Централното
бюро, Никола Константинов се спира на най-важните в момента за тракийските бежанци въпроси – подписването на
Лозанският договор за мир и предаването на Източна Тракия
на турците, а Западна – на гърците, без да се обърне внимание на молбата и писмото на Тракийската организация от
името на 250 хил. прогонени тракийци и тяхното настояване
за автономно управление на Тракия. 18
Хасковското дружества е съпричастно към съдбата на организацията и е едно от 60 дружества участващи в конгреса,
като проявява особена активност. Двама от представителите
на хасковската група са избрани за членове на временното
бюро на конгреса – Коста Георгиев е заместник председател,
а Калоян Георгиев е един от секретарите. По време на рабо96

тата на конгреса, на 4 септември, Коста Георгиев изнася пред
участниците голяма реч за съдбата на бежанците, забравени
и изоставени от държавата, като не пропуска да отбележи и
слабата обществена подкрепа. Като пример в това отношение
той посочва Хасково, където до този момент не е даден нито
1 дка обработваема земя на бежанците, а в същото време те
не могат да намерят квартири и работа защото, както посочва той “новодошлите в града арменци със злато в джоба си
изтикаха бежанците от жилищата, в които бяха настанени и
заеха по-добрите места в тютюневите дружества”. По тоя начин според него “Хасково приема една армено-турско-еврейска физиономия, което не стресна никого от нас”. Ораторът
посочва тъжни факти от живота на бежанците, изпаднали до
положение да не могат да изхранят добитъка си през зимата.
Като основна причина за тежката съдба на тези хора той посочва лошата работа по настаняването и подпомагането им с
пари, работа, а всичко това се дължи на слабата и неподготвена власт, в общината и в дирекциите по министерствата.
Оказва се, че държавните и обществените служби са недостатъчни за бежанците. Дори когато някои от тях отговарят
напълно на всички условия.
В своята реч К. Георгиев описва покъртителната картина
на тежкия живот на тези хора в Хасково, който не се различава от другите райони: ”Положението на последните бежанци е неописуемо – те са скелети и човешки сенки, а не хора.
Облеклото им е кръпка до кръпка, без да може да се познае
цветът му. Тяхното положение е много по-лошо не само от
това на всички други наши бежанци, но и от това на известните до сега бежанци – арменци, турци, руснаци, според свидетелствата на англичанина, който заявил, че ходил и видял
всички досегашни бежанци, но не е видял човешки същества
в по-окаяно положение от тези, които идат от Гърция.” Речта
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на хасковския делегат е безспорен документ, свидетелстващ
за тежкото състояние на тракийските бежанци в началото на
20-те години в Хасково, които не срещат помощ и подкрепа от местните и държавните власти. Затова той съобщава за
подаденото от него до министерството на Вътрешните работи изложение по положението на бежанците в града, в което
се казва: “Без съмнение болките и страданията на българите
от Източна и Западна Тракия, причинени им поради племенни интереси след различните политически промени там, ще
трябва да се изцерят поне на оня, който след като бе интерниран, малтретиран и ограбен, е намерил спасение и сигурност
на живота си в България. Безспорно той искрено вярваше в
националните чувства на българина от тук, а наред с това и
изцелението на раните си. Много жалък е, обаче, факта, че
всичко това трябвало да трае до тоя момент след идването
му – той вижда и непосредствено преживява случаи, които
го хвърлят в дълбоко разочарование като българин. Всички
изстъпления към него от чуждите власти той е понасял с невъобразим стоицизъм и гордо е отивал да мре. Но да умира от
тях и в пределите на България, да се раздава след като е платил своя кървав национален данък, от онези, които са длъжни
не само да облекчат положението му, а и да го извадят съвсем
от икономическата пропаст, в която цял е затънал, е много
тежко и низко. В Хасково има около 700 семейства български
бежанци от Източна и Западна Тракия и благодарение, че градът е един от първите търговски центрове, всички биха се настанили на работа, ако българските власти не бяха допуснали
да се заселят тук около 500 семейства арменци, които през
1919 г. и 1920 г. в Тракия, през французкия режим образуваха
митинги и крещяха по улиците на всички градове: ”Нещеме България, искаме Гърция, да живее Гърция, същите онези
арменци, които през зимата на 1922 и 1923 г., пак в Тракия,
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в услуга на гръцките власти и лични интереси, формираха
чети да ограбват, малтретират и убиват българина останал
там. Недоволен от мерките, които общинския съвет взема за
събаряне на бежанските къщи… той призовава да се помогне на 20-те семейства бежанци от Източна Тракия, построили
в “Ак бунар” къщи, да не се събарят и настоява да се даде в
този район възможност на бежанците да строят свои домове,
настоява да се изселят арменците …. Поне в България да могат тракийските бежанци да си осигурят спокойствие, дом и
работа. 19
Работата на конгреса приключва с избиране на нов състав на Върховния комитет, в който влизат: Никола Константинов – председател, подпредседатели д-р Никола Чилов и
Димитър п.Николов, секретар-касиер – Михаил Балджиев. К.
Георгиев от Хасково е избран за единият от членовете на новото ръководство. 20
Важно събитие в живота на тракийската организация
през 1923 г. е организирането на младежите-бежанци от Хасково в Младежко културно просветно дружество “Момчил
юнак”. Тракийската младежка организация се учредява на 8
ноември 1923 г. от 64 души. Председател е Стою Попов и
секретар-касиер Иван Органджиев. Дружеството започва да
развива активна културно-просветна дейност, приходите от
която отиват за подпомагане на бежанците.21 За своята дейност младежите съобщават на страниците на в. “Тракия”:
”На 24 т.м. дадохме вечеринка, която беше добре посетена и
имаме чисти приходи от 2 615 лв. Ние каним младежите тракийци да направят същото, което направихме ние, и един ден
да се поздравим с мощна тракийска младежка организация
та да можем в най-скоро време да свикаме един конгрес за
изработване на устав”. През декември дружеството се ръководи от председател Ал. Карадимов, Подпредседател - Стоил
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Димов и секретар-касиер: Калоян Г. Калоянов. В Контролната комисия влизат: Иван Кичев, Георги Кадиев и Благой
Георгиев. 22
В края на 1923 г. хасковският клон на дружество “Тракия” е една от най-големите емигрантски организации в страна и тя се стреми да работи активно в защита и подкрепа на
тракийските бежанци, настанени в града. Успешната дейност
привлича все повече бежанци като членове на организацията.
Доволни от ръководството на своята организация членовете
го преизбират. Така през следващите години ръководството продължава да се осъществява от: К. Георгиев, Зюмбюл
Ралев, Иван П. Андреев, Костадин Картунков, Васил Пулев,
Гочо Бобев, Стамат Христов, Стаю Бакърджиев, Васил Пехливанов и Георги Ставрев. Запасни членове са: Георги Чалбуров, Кузма Джамбазов, Вълчо Табаков и Руси Черкезов. 23
През май 1924 г. е изменен и допълнен гласуваният закон за заселване на бежанците и обезпечаване на поминъка
им. 24 Поправката и допълнението обаче не удовлетворяват
напълно исканията на бежанците. По този повод хасковските
членове на тракийската организация подписват резолюция, с
която настояват за някои допълнения към него. В нея се посочва: “Днес 6 май 1924 г. в гр. Хасково, бежанците от Тракия и Македония и Добруджа, временно настанени в Хасково
повече от 1200 семейства, след като изслушахме докладите
на председателите на емигрантските дружества и проучихме
промените по поставения дневен ред в камарата… Решихме:
апелираме към министър председателя де се внесе изменение
в околийската комисия за участие на всяко 100 семейство по
един делегат на бежанците.”
На VІІІ редовен Тракийски събор на 19 август в присъстват 138 делегати, които представляват 61 дружества. Хасковската организация е представена от 15 делегати, водени от
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Коста Георгиев. Те вземат активно участие в заседанията на
конгреса, а Коста Георгиев и Калоян Бобев са предложени в
новоизбраното ръководство, в което влизат съответно с 118 и
108 гласа. 25
Съборът поставя на дневен ред три основни въпроса: закона за настаняване на бежанците, разглеждане на тракийския
въпрос в новата политическа обстановка като се предлага да
се насочи вниманието към борба за създаване на автономна
тракийска държава под покровителството на Обществото на
народите, с което да се предотвратят всякакви опити за дележ
на Тракия и премахване на заплахата от насилствено прогонване на българите от Тракия.26
Едновременно с работата на Осмият събор се провежда
и Учредителният конгрес на младежката тракийска организация в Пловдив, който трябва да обедини в единна младежка
организация, съществуващите в страната 12 младежки дружества. На конгреса присъстват 58 делегати от 12-те младежки дружества, едно от които е хасковското, представено от
четирима делегати, водени от Стою Попов, който е избран за
секретар на конгресното бюро.
На 5 октомври хасковското дружество провежда събрание, на което В. Пехливанов дава отчет за работата на събора и участието на хасковските делегати. Избира се и ново
настоятелство начело с Ив.п.Андреев – председател, подпредседател е В. Пулев, Стамат Христев за секретар, и членове:
К.Георгиев, Петър Папазов, Вълчо Табаков, Васил Пехливанов, Коста Георгиев, Георги Чалбуров, Зюмбюл Ралев.
През 1925 г. ръководството на Тракийската организация
в Хасково се поверява на Г. Чалбуров, подпредседател е Костадин Кратунков, а Калоян Стамболов е секретар. За членове
на ръководството са избрани Петко Симидов, Стоян Попов,
Васил Пулев и Мирчо Карагьозов. Дружеството наема за
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клуб помещение в сградата на братя Динчеви на ул. “София”
и сковава сцена за представлeния и тържества., обзавежда и
бюфет за напитки. Членуващите в организацията младежи са
вече 195 души. Те развиват активна културно-просветна дейност като организират вечеринки и театрални представления.
Подготвят се и се представят пиесите “Хъшове”, “Балканска
комедия”, “Двама подир една фуста”, “Руска”. 27
Самочувствието на хасковската организация нараства заради броя на членовете и активността им и на Деветия редовен конгрес през август 1925 г. ръководството отчита 700
души редовни членове и годишен бюджет в размер на 99 689
лв., наето и добре подредено помещение за канцелария. В отчетния си доклад ръководството посочва добре организирани
и посещавани обществени прояви и особено активна дейност,
целяща облекчаване на трудния емигрантски живот на 85-те
бежански семейства в града, които още нито са оземлени. Заради дейността си хасковската организация е определена за
една от най-добре работещите.
Работата на конгреса минава под лозунга “Тракия на тракийци”. Върховният изпълнителен комитет успява да покаже
ясно изработена позиция по тракийския въпрос, което се изразява и в приетите на конгреса резолюции. Най-важната, от
които се отнася до живота на бежанците, затова е отправена
молба до Министерския съвет за учредяване на специална
Дирекция за бежанците и отпускане на заем от 50 хил. лв.
на всеки нуждаещ се, а също и да се създадат облекчения за
бежанците. Конгресът приема решение да се подготвят два
протеста пред ОН за поведението на Турция и Гърция, които
подлагат на системно преследване и разорение българското
население от Западна Тракия. Делегатите настояват за анкетиране на гръцките насилия при обезбългаряването на Западна Тракия и за закрила на малцинствата, протестират срещу
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Турция, която прогони българите, не им позволява да живеят
в родните си селища и да разполагат със своя имот, срещу
затварянето на българските училища в различните селища и
ограничаването на гражданските и човешките им права. 28
През октомври 1925 г. в Хасково се провежда важен тракийски форум – първият редовен конгрес на младежките
тракийски дружества, което е израз на доверие и уважение
към дейността на местната организация и нейната младежка група. В работата на конгреса участват 63 делегати, които
представляват 26 дружества в страната. Фактът, че точно Хасково е домакин на този форум подсказва, за особено силна и
авторитетна младежка тракийска организация. Конгресът се
провежда в салона на читалище “Заря”, който се помещава на
втория етаж на “чифтебаня”, председателстван от хасковския
ръководител на младежката организация Стою Попов. След
тридневна работа, кметът на града Христо Бардучков, в знак
на уважение и съпричастност към събитието, дава вечеря на
делегатите в “Белия ресторант”, известен по-късно под името
“Централ” (сградата вече не съществува и на нейно място се
издигат адвокатски контори). За председател на националното младежко дружество е избран Петко Сариев, а за секретаркасиер Петко Николов. 29
Икономическият хаос и острите социални конфликти,
които разтърсват страната след 9 юни 1923 г., четническото
движение и извънредното законодателство през 1924 г., придобиват измеренията на гражданска война. В този напрегнат,
критичен период, бежанците очакват водените след Първата
световна война преговори да върнат Одринска Тракия към
България. Но надеждата за някакви промени на Балканите и
връщане на Одринска Тракия към България или поне по-справедливо отношение към тях рухва след вестта за подписания
на 18 октомври 1925 г. в Ангора “Договор за приятелство
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между България Турция” и последвалото му ратифициране
на 27 май 1926 г. Събитието предизвиква всеобщо бурно недоволство сред тракийските бежанци. Те са съкрушени от съдържанието на документа, предвиждащ недвижимите имоти
на българите, изселили се в България след 5 октомври 1912
г. и на мюсюлманите, които са се изселили от България през
същия период да се обявят за държавна собственост.
Недоволството от приетите с Ангорския договор решения
предизвиква свикването 16 май 1926 г. в София на Десетия
извънреден събор, на който делегатите приемат Меморандум
до ХХІ обикновено народно събрание. В него се изтъкват
тежките последици за тракийската емиграция и българския
народ, произтичащи от този договор и се посочва, че с него
се узаконяват турските изстъпления над тракийските българи
от 1913 г.30
Хасковското дружество, ръководено от Георги Чалбуров
– председател и Костадин Кратунков-подпредседател, Калоян Стамболов-секретар и членове: Петко Симидов, Стоян
Попов, Васил Пулев и Мирчо Карагьозов, успява да обедини
живеещите в града и региона тракийски бежанци в сплотена
и активна организация. Тя развива оживена дейност, събира
помощи за крайно бедните от приходите от вечеринки и театрални представления, но най-важното е, че в наетото ново
клубно помещение в сградата на братя Динчеви всеки ден се
събират групи от бежанци, които обсъждат проблемите си. 31
Сложната социално-политическа обстановка, създадена
в страна при управлението на Сговора и особено след априлските събития от 1925 г. предизвикват идейна еволюция на
тракийското движение. Ръководството на Тракийската организация в лицето на Коста Георгиев, тогава приема становището, че България е допуснала трагични грешки, довели до
двете национални катастрофи. Нейните правителства отдали
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предпочитание не на държавния, а на националния принцип,
което станало причина за загубването на Тракия. Поставянето на македонския въпрос като определящ в българската
външна политика се преценява като грешка с тежки последици за страната. При новите условия интересите налагали на
България да съсредоточи всичките си усилия към Тракия.
На 26 май 1926 г. в Народното събрание започва разглеждането на Ангорския договор, който въпреки усилията на част
от народните представители и несъгласието и протестите на
хилядите тракийски бежанци е ратифициран на 27 май.
През ноември 1926 г. в гр. Ямбол се провежда поредният
единадесети редовен конгрес. Той отчита нарасналият брой
на дружествата до 151. В тяхната оживена дейност основно
място продължава да заема обсъждането и неодобрението
на Ангорския договор и неговите клаузи. В същото време се
отчита спиране на интензивния бежански поток от Западна
Тракия по силата на фаталната конвенция за “доброволно
изселване”, срещу която тракийци решително протестират
е спрял, но Ангорският договор продължава да предизвиква остро недоволство сред преселниците. Важен момент от
работата на конгреса отново са въпросите с настаняването,
оземляването, кредитирането и обезщетението. В този дух са
и приетите резолюции. 32
През 1927 г. Тракийската организация в града се ръководи от новоизбрано ръководство с председател Мирчо Карагьозов. Подпредседател е Димо Минчев, секретар- Янко
Запрянов и членове: Г. Чалбуров и Петко Симидов. Клубът
се премества на втория етаж на зданието на братя Дукови и
остава там до 1927 г. след това се връща отново в сградата на
братя Динчеви. По това време в Хасково има повече от 1500
бежански семейства, повечето от които са заети в тютюневия бранш. Голяма част от тютюневите експерти, майстори
105

и търговци са тракийци. Такива са братя Чалбурови, братя
Вулеви, братя Джамбазови, братя Карадимови, Иван Кичев,
Петър Паталов, Благой Георгиев, Асен Калцов. Някои от тях
успяват да се утвърдят като известни и богати търговци, каквито са братя Чалбурови и братя Вулеви. 33
Живеещите в Хасково тракийски бежанци, продължават
да се вълнуват от най-острите жизнено важни за тях въпроси,
чието решаване се проточва през годините почти безрезултатно. Особено недоволство предизвиква бавният процес на
селскостопанското настаняване на бежанците и последиците
от ратифицирането на Ангорския договор. Затова те с голяма
настойчивост продължават да поставят пред управляващите
въпроса за обезщетението на източнотракийци, оценките и
изплащането на имотите на западнотракийските българи. За
да се намали напрежението, управляващите вземат решението временните свидетелства да бъдат заменени с държавни
облигации, като единствени ценни книжа. Нерешените проблеми на тракийските българи стоят в центъра на дейността и на Третия редовен конгрес на младежката организация,
свикан през август 1927 г. 34
Голямото раздвижване сред тракийската емиграция се отразява и върху поредният Дванадесети редовен събор, който
се провежда в Пловдив на 25-27 септември 1927 г. и той се
превръща в един от най-посетените дотогава тракийски форуми. В него вземат участие 250 делегати, представители на
170 дружества, както и много гости. Председателят на ВИК
Коста Георгиев открива събора със заявлението :”Днес сме
по-близо до разрешаването на тракийския въпрос, отколкото
допреди Балканската война. Днес тракийският въпрос е български въпрос. И ние категорично искаме ревизия на българската политика от вчера и днес.”35
Делегатите на конгреса разглеждат най-актуалните про106

блеми на своите членове и приемат конкретна резолюция до
ОН по положението в Източна Тракия, осъждайки несправедливостта на Ангорския договор, като несъвместим с принципите на международното право и настояват да се търсят
възможности за завръщането на източнотракийци по родните
места. В резолюцията по положението в Западна Тракия се
изтъква, че Турция не спазва поетите задължение и теглото
на българите е ужасно. Напомня се, че конвенцията за доброволното изселване се използва от Гърция като възможност за
насилствено изгонване на българите от Западна Тракия.
Представителите на тракийци настояват пред българското правителство да забрани продажбите и ликвидирането
на всички турски имоти съгласно Ангорския договор, докато турското правителство не позволи на българите от Мала
Азия и Източна Тракия до влязат във владение на имотите си
и да разполагат свободно с тях.
Членовете на хасковската тракийската организация следят много внимателно преговорите по Спогодбата между
България и Гърция от 7 декември 1927 г., добила известност
като Моллов-Кафандарис, по имената на двамата финансови
министри, която уж трябва да уреди финансовите въпроси, а
всъщност узаконява гръцката денационализаторска политика
в Западна Тракия. С нея гръцката държава успява да утвърди
методичното заселване на земите, заети от гръцките войски
с гръцки преселници, предимно от Мала Азия и чрез спогодбата се постига последователното обезбългаряване на Западна Тракия. Членовете на хасковската тракийска организация,
както и останалите не могат да приемат факта, че насилието
може да дава права на гърците над една вековна българска
област и настояват да се създадат условия, които да позволяват на българските бежанци от Западна Тракия да се върнат в
родните си места и заедно с това да се възстановят владения107

та им над частните и обществените имоти и им бъдат гарантирани всички национални и религиозни права и свободи. 36
Настъпилото оживление сред тракийските бежанци, предизвикано от подписването на Ангорския договор и последвалата спогодба Моллов-Кафандарис се отразява върху дейността на Тринадесетия редовен тракийски събор, проведен
в София в началото на октомври 1928 г. Това определя и нарастването на интереса на тракийските бежанци към организацията. Броят на дружествата в страната достига 200, с
членуващи в тях 19 800 души. 37
Ръководството на хасковската тракийската организация
през 1928 г. е представено от Председател-Г. Чалбуров, Подпредседател –Димо Минчев и членове Петко Симидов, Пею
п.Трендафилов, Стамат Христов, Коста Кратунков, Дичо Радичев, Никола Кишков. Секретар е Янко Запрянов, заместен
от Стаю Грозев. Н а 1 юни клуба се премества в заведението
на Петко Шенков на ул. “Кърджалийска” на мястото на болницата. В този момент вниманието на бежанците в града изцяло е заето с все още нерешените въпроси по оземляването
и настаняването на тракийските бежанци, ликвидацията на
имотите на западнотракийските българи. Хората се вълнуват
защото три години след подписването на Ангорския договор
нямат резултати. Държавата все още не е намерила начина да
опрощава кредитите, макар че е поела собствеността върху
имотите на турските изселници. 38
По време на работата на Тринадесетия редовен тракийски събор се чувства неудовлетвореността на тракийските
бежанци от нерешените им проблеми. В същото време се
повишава интересът към тракийската организация, която ги
представлява, затова към нея се насочват надеждите на стотиците хора, което е причина нейният авторитет да нараства.
Доказателство за това е увеличеният брой на организациите
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и на техните членове. Новоизбраното ръководство на местната организация поддържа изцяло интересите на своите членове. 39
Едва през 1929 г. бежанците започват да получават облигации за имотите си, като резултат от дейността на гръцко-българската смесена комисия по спогодбата Моллов-Кафандарис. Това дава възможност на много от тракийските
бежанци в Хасково да открият търговски магазини, занаятчийски работилници, касапски дюкяни, сладкарници, ресторанти. Повечето остават дребни и средни търговци и занаятчии, но има и такива, които успяват да направят дейността си
по-печеливша каквито са тютюнотърговците Чалбурови, Гавраил Караоланов, Щилян Бояджиев и др. Някои успяват да
си закупят здания с магазини, леки и товарни коли за превоз.
Други се отдават на скотовъдство и мандраджийство. Голяма част от бежанците започват да изкупуват земите на братя
Иробалиеви в южната част на града и да издигат там своите
домове и така се оформя тракийския квартал. В края на 20-те
години, по една от най-големите изходни артерии на града –
улица “Кърджалийска” всички магазини вече са собственост
или наети под наем от новите търговци – тракийци. Отдали
се на тази дейност, голяма част от тракийските преселници
започват да губят интерес към организацията. През 1929 г.
броят на организираните тракийци се сочи от порядъка на
19 800, а броя на настанените в страната бежанци е около
200 000, т.е. едва около 10 %, което показва, че по-голямата
част от тях не членуват и не са се интересуват от дейността
на организацията. 40
През октомври 1929 г. във Варна се провежда Четиринадесетият редовен тракийски събор. Присъстват 277 делегати
на 85 дружества от всичко 205 организации. Хасковското дружество се представлява от Минчо Карагьозов, Стаю Грозев,
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Пейо п. Трендафилов, Тодор Кирев, Калоян Ямалиев, Стамат
Христов и Еню Табаков. Събора се ръководи от Г. Константинов, за един от секретарите е избран хасковският делегат М.
Карагьозов. 41 През същата година организацията пристъпва
към създаване на специален фонд, със средствата от който да
се подпомага тракийската кауза и за осъществяване на благотворителни цели. Учредителното събрание се провежда в
Пловдив и там се установява седалището на фонд “Тракийско дело”. Хасковските тракийци също се присъединяват активно към идеите на фонда.42
От 12-14 октомври 1930 г. в София се провежда петнадесетият редовен тракийски събор. Той отчита официално
увеличаване на броя на дружествата, което показва според
ръководството правилната линия. Важен момент, който се
отбелязва е приключване на оземляването и ликвидиране на
вземанията от Гърция, но ръководството призовава своите
членове да не спират живота на организациите. Този призив е
предизвикан от забелязаните прояви на пасивност сред някои
от организациите.43 Ръководството на хасковската организация, съставено от Минчо Карагьозов, Стамат Христов, Димитър Лавчиев, Коста Семерджиев и членове Ламбри Джелепов, Димитър Килфанов, Яню Табаков, Кузма Джамбазов,
Йовчо Абрашев и Илия Педев също отбелязва сериозен спад
в активността на своята членска маса. Ръководството като
отбелязва отдръпването на членовете си посочва отслабване
на организационна дейност, след като бежанците от Западна
Тракия са получили облигациите за недвижимите имоти. 44
Този процес е важен знак за необходимостта от извършване
на промяна в организацията и нейните цели, над което ръководителите започват сериозно да се замислят, но това се реализира едва след 1934 г., наложено с настъпилите промени в
статута на организациите в страната.
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Падането на Демократическия сговор от власт създава
по-благоприятни условия за разгръщане на бежанското движение. През октомври 1931 г. се провежда Шестнадесетият
редовен събор, който се открива със слово на председателя
на организацията Коста Георгиев. Присъстващите 208 делегати слушат реферати на тема “Политическите възможности
на Балканите” от К. Петканов и “Ролята на организацията за
запазване на духа и на стремежите на тракийци” от Ст. Мавродиев. По време на своята работа съборът приема “Апел
към българския народ и българските общественици”, с който
се напомня за печалната съдба на българския народ и забравените много скоро изконни български земи. В заключение
се произнася тежката присъда: “Ние не се учим от историята, а големите и зрели народи не постъпват така”.44 Съборът
протестира срещу поведението на редица автори – журналисти, академици, професори, общественици, които с лека ръка
се отказват от принадлежащото на България. А свободният
български народ заедно с тракийската емиграция трябва да
работи за тоя държавен идеал до неговото окончателно осъществяване.
Изострянето на икономическата криза в началото на 30те години създава условия за олевяване на изстрадалите бежански маси в България. Това се използва от комунистическата партия, която активизира усилията си за проникване в
тракийските организации. След смъртта на К. Георгиев през
есента на 1932 г. настъпват важни промени. Проведеният на
2 октомври 1932 г. в София Седемнадесети редовен тракийски събор работи под председателството на Христо Карамаджуков. По време на деловата работа, съборът отчита силно
спадане на интереса на членовете към живота на тракийската
организация. Една от основните причини за това състояние
е ликвидирането на Дирекцията за бежанците и проблемите
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от нейната компетентност отиват на заден план. По-напред
излиза дейността на младежките и женските организации.
В политическата дейност продължава да доминира голямата цел – завръщането на бежанците по родните места,
като по дипломатически път се постигне гаранция за техния
живот, както и за връщане на собствените имоти. Тази идея
трябва да обхване целия български народ, който никога не
трябва да се примирява с мисълта за излаз на Бяло море и
с отнемането на границата Мидия-Енос. ВИК настоява за
денонсиране на Ангорския договор, но тази идея става все
по-малко постижима и това се усеща все по-осезателно от
емигрантите. 45
През октомври 1933 г. се провежда Осемнадесетият редовен тракийски събор, който се предшества от важни политически събития на Балканите. Върховният изпълнителен комитет отчита, че тракийският въпрос стои в центъра на външната
политика на държавата, особено излаза на Бяло море. Увеличаването на броя на тракийските дружества се свързва с
надеждите за близко разрешаване на тракийския бежански
проблем. В Хасково се провежда публично събрание, както и
в другите градове, организирано от местното тракийско дружество. Отчита се активизиране на политическата дейност.
Главна роля играе вестник “Тракия”, който отразява духа на
събора и неговите решения. Върховният Изпълнителен комитет отчита приключване на оземляването и задомяването,
но преговорите с Турция за имотите на източнотракийци и
малоазийци и през тази година не дават резултати и Турция
не показва никакви намерения за поправка на протокола към
Ангорския договор. През този период Хасковската тракийска
организация показва признаци на спадане на дейността
След обединителния конгрес легалната организация на
българите от Тракия набира сили и в 1930 г. тя наброява 221
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дружества, а през 1933 г. – 255, които обхващат почти цялата
бежанска маса в България. Печатен орган е в. “Тракия”, който
излиза веднъж в седмицата. Със цел да пропагандира каузата
на тракийските българи и проучване историята на Тракия от
декември до по-ново време към Върховния комитет е създаден Тракийски научен институт. В структурата на Тракийската организация се вписват и успоредното съществуване на
Младежката организация, основана през 1924 г., Тракийският студентски съюз и тракийският женски, основан през 1933
г. през 1930 г. по инициатива на ВИК и при неговото дейно
участие е създаден фонд “Тракийско дело” със седалище в
Пловдив, с цел да се подпомага дейността на Тракийската организация
Превратът на 1 1934 г., смяната на управлението на страната и забраната на почти всички организации нанася удар
върху тракийското движение. С разпореждане на МВРНЗ от
28 февруари 1936 г., Върховният комитет е разтурен и формално е прекратена дейността на тракийската организация.
След тази дата функциите э се поемат от неофициално създаденото културно-благотворително дружество “Тракия”.
Голямата инерция, която хасковската тракийска организация
набира при своята дейност през 20-те и 30-те години обаче
я прави в значителна степен устойчива и тя запазва своето
влияние и авторитет върху по-голямата част от тракийските
преселници и през следващите години.
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ОЧЕРЦИ И РАЗКАЗИ
ЗА ИМЕНИТИ ТРАКИЙЦИ
Иван Маринов
Душевност – безкрайна като океана
					

За Георги Сапунаров

Броеницата на живота немилостиво със всеки изгрев и
залез отсича на късчета дни и месеци, години и десетилетия.
После като познато сметало ги подрежда цифра подир цифра.
И един те поздравят със скромна годишнина, но след време
осъмнеш с внушителен юбилей...
И тогава?
Идва неоспоримото, невъзвратимото...
Но за всеобщо успокоение остава паметта. Остават надиплените спомени, които също чакат най-малкия повод, за
да оживеят...
Златна есен беше тази на 1944 година.
Дойдох с каруца (знаете ли млади хора, какво е конска
каруца?). В Хасково стоварихме две-три бохчи багаж в квартирата и аз се приготвих за първия учебен ден в мъжката гимназия “Петко Каравелов”. В двора на гимназията още имаше
следи от съветските войници. Нямаше маршове, химни, нямаше духова музика. Разпределиха ни, новаците, по класове
и започнаха да влизат при нас учителите. Едни много сериозни, други разсеяни, трети само ни извикаха по списък и
колелото на гимназията се завъртя с много въпросителни...
Най-интересен като личност за мен беше учителят по география Георги Митрев. След около месец привикнахме да
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Георги Сапунаров на вр. Шейновец
вторият отляво надясно

се обръщаме към него с “другарю Митрев”. Но още от първия час го запомних с дружелюбната усмивка.
Тогава не се замислях, какво е усмивката като отличителен белег за дадена личност. Но усмивката на учителя Митрев
беше символ на естествена близост, на доброта до безкрайност, на подадена десница. В часовете по география Митрев
не само щедро раздаваше своята усмивка, но беше и интересен с образния разказ, с картинните описания на различните
географски обекти в България и по безкрайния свят.
Той, учителят по география, не ни изпитваше като следовател, не измъчваше пред дъската незнаещия. Той усещаше,
виждаше, беше снизходителен и вместо да завърти двойката,
потупваше по рамото незнаещия с пожеланието: “Другия път
да си научиш урока! Чу ли?”
Помня го, и още как, на импровизираните митинги пред
входа на гимназията през голямото междучасие. Зиме, пролет
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– нямаше значение. Събере се групичка от 3-4 ученика, в средата Митрев и митингът започва. Показалецът на дясната му
ръка винаги сочеше към Гърция, а аз, по-свитият, се опитвах
да разбера откъде идваше патосът в гневните му думи и закани, защо тълпата около него се разрастваше толкова бързо, а
той, разпаленият оратор, не спираше да призовава за свобода
на поробените земи на тракийците, за отплата срещу поруганата чест. Само след десетина минути митингът наброяваше
вече стотина души...
През следващите 3-4 години подобни митинги в мъжката гимназия бяха често явление. В техния земетръсен център
винаги беше учителят по география Георги Митрев...
Тогава далеч не ми беше ясно, откъде идва този патос,
защо се изричаха такива гневни думи срещу южната ни съседка. Но усещах, стигнах до извода, че тези разпалени хора
са преживяли огромно страдание, че нетърпима болка човъркаше душите им.
След години, вече като студент в Софийския университет, често бивах в компанията на тримата братя Германови –
Петър, Георги и Андрей. Петър философски аргументираше
преживяното като семейство на тракийски бежанци, Георги
– бъдещият професор по руска литература образно разказваше за злодеянията на окупаторите, а Андрей, великолепният
поет Андрей Германов, намираше най-силните думи, образи,
сравнения, за да опише бежанската несрета на тракийците...
След десетина-петнадесет години животът отново ме събра с моя учител по география – вече като инспектори в отдел
“Народна просвета” към Окръжния народен съвет – Хасково.
Той, инспекторът по география, беше известен като Георги
Сапунаров.
Близо десет години кръстосвахме заедно окръга, нощували сме в различни дирекции, бродили сме от село на село
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пеш, били сме на обсъждания, открити уроци, семинари. Но
и в тези години той беше усмихнатият, широко скроеният
интелектуалец и най-вече човек. Неговото умение да общува с хората – независимо в кое населено място, сред селяни
или граждани, беше неповторимо. Още при първия контакт
Сапунаров започваше разговора с подхвърлени шеги, с интересни въпроси, а след това подробен образен разказ. Обичаха го събеседниците – особено, когато влезеше в тракийски
клуб. Спомням си в Свиленград двамата с него се отбивахме
в Тракийския клуб – хем да се почерпим с вкусното малеби,
хем Сапунаров да се срещне със стари дружки. И се почваше
такъв оживен разговор – само дето нямах записващо устройство тогава. След това по пътя за гимназията той подробно
ми обясняваше, кой, кой е, спомняше си детайли от съдбата
на всеки.
Георги Сапунаров не беше само ерудит в областта на географията – той обичаше да води напътствени разговори с
директора на посетеното училище, а с колегите си географи
се държеше като близък човек.
Имало е случаи, когато пеш сме изминавали разстоянието между две съседни села и тогава той блестеше с друга
характерна черта – тихия, спокойния, драматичния разговор.
От него аз научавах толкова интересни случаи за тракийските
бежанци, идваха моменти, когато разказът му беше наситен
с драматични събития и той поспираше за малко по пътя, за
да си отдъхне.
Често съм бил заедно със Сапунаров на наши профсъюзни тържества, най-вече около 24 май. Идваше редовно със съпругата си – тиха, миловидна жена, която леко се усмихваше
при някоя шега, набързо изречена от него. Това, което винаги
ми е правело впечатление, че не обичаше пресолените шеги,
още повече циничните вицове и ругатните. Изчервяваше се
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като дете и гледаше да се отдалечи от разговарящите. Чуждо
му беше поклоничеството, твърде много не се съобразяваше
с грубоватия тон на шефовете – даже понякога спореше, без
да му мигне окото. Имах усещането, че този мъдър човек е
стъпил по поведение на стари, възрожденски позиции, държи
на традициите, на високия морал...
След пенсионирането му се срещахме по-рядко, но пак
разговорът ни протичаше леко, весело и все разпитваше за
познатите му учители и директори.
Бях извън града, когато моят учител и колега се е преселил в отвъдния свят.
Не можах да сложа едно цвете на гроба му за последно
“Сбогом”.
Но паметта ми е запазила завинаги образа на един слънчев човек с добродушна усмивка. Нищо не е в състояние –
нито отвъдният свят, нито времето да заличат чертите на този
лъчезарен учител и колега.
Такъв ще го помня до края на дните си...
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Марко Семов
МЪКАТА НА БАЛАНА
					

На Петър Баланов

Чувал бях за обич между хора и животни, пък и сам имах
такива спомени от детството си. Ала историята на Балана и
кучето му, бе преминала всякаква граница на мъка и обич.
Не зная от къде Балана го беше взел това куче. Направи
му една малка котурка до стаята, в която спеше майка му, постла я с меки стари черги, врата за големите студове като дойдат – сложи. Ако имаше как и с юрган щеше да го завива, че

Вълчо Баланов, съпругата му Милена, Марко Семов,
Елена Алекова, Димитър Шалапатов и Петър Баланов
по време на представянето на книгата на Коста Андреев
“Круша дивачка” в гр. Хасково, 08.06.2006 г.
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и в пижама да го облече. Не куче, а Симеончо, както казваха
хората едно време за всяко добре гледано дете. Че беше гледано добре, гледано беше, но че не стана Симеончо, а бая го
надмина само след две години, кучето, съмнение нямаше. Да
се чудиш и маеш откъде и защо Балана му беше турил и това
име – Ашраф... Ала първата му работа като станеше сутрин
преди да потегли на работа с камиона, беше да извика – “Ашраф, наспа ли се?”. Откъм котурката се зачуваха скимтене и
дрънкане на синджира, с който го вързваше през деня, за да
не гони кокошките из двора или недай боже да избяга. И като
чуеше скимтенето му – израз на радост от гласа на стопанина, на Балана му ставаше драго и мехлем на душата, който
го държаха цял ден, докато въртеше и сучеше кормилото из
урвите на планината.
Балана беше набит и тънтурест човек, краката му бяха направо бичмета, стъпка му отваряха тия крака. Като тръгнеха
ловците – не могат да го стигнат. Не той, а земята отпреде му,
сама бързаше към него...
Нямаше година Ашраф като го поведе на лов. Умираше
от нетърпение за ония миг, когато ще подгони прасе и да чуе
гласа му. И една сутрин, едва се беше съмнало, не бяха дето
се казва още се разставили по пусията, кучето – залая бавно, тържествено, сякаш удряше камбаната на селото... Ама
глас имаше това куче... Дан, дан, като артилерия изстрелваше
звуковете и цялата гора започна да ечи и да трепери от тях.
Околните хълмове и те се заслушаха в този непознат глас,
види се и на тях това празнично разсъмване им хареса, защото взеха да си подават гласа един на друг – и цялата гора, още
сънена и не наспала се, заеча, дърветата потръпнаха от този
плътен, вече мъжки и командваш глас. И като чу тоя бавен,
тежък лай, сърцето му блъсна, само ще хукне да гони прасето. Защото кучетата така лаят само на прасе. Е, за тоя миг си
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струваше целият му досегашен живот. Гласът на кучето се
местеше от едно място на друго, на моменти вчестяваше, в
други забавяше лая. Балана стоеше високо, до една букачка.
От тук хълмът прехвърляше нататък, където се простираше
равна поляна. Изтърват ли прасето да мине през пусията, от
там нататък по тая поляна само самолет или Бог могат да го
стигнат. Бог и Ашраф...
Кучето наближи мястото, където трябваше да са ловците, гонеше яко и настигаше прасето, чуваше се на моменти
придавяне и после пак равното и настървено лаене, издаващо
власт и самообладание. И тогава прасето изби през пусията. И
ловците, които бяха на края на гората го видяха като премина
огневата линия, където някой проспа късмета си... Прасето
беше младо и силно, младо и силно беше кучето... Картината
сега се развиваше като театро пред очите на всички. Ловците, къде ядосани на онези, дето бяха изтървали прасето, къде
любопитни как пред очите им, а не в гората ще се разиграе
по нататък битката между прасето и кучето, бяха излезнали
от прикритията си и застанали с клюмнали пушки, гледаха
битката. Щеше ли кучето да изтърве прасето? Какво друго да
направи?.. Нататък нямаше ловци, нямаше кой да се изпречи
отпреде му, още по-малко пък някой да стреля... Вълнуваше
се до немай къде Балана като гледаше дивата гонитба – едното жадно за живот – другото жадно за мъст. Сега всичките
ловци, гледаха кучето, за което знаеха, че му е голяма слабост
и още повече че днешният ден му беше първи на прасета...
Прасето бягаше направо, кучето го заобикаляше отстрани, изпреварваше го и заставаше пред него. Тогава прасето
или изкривяваше посоката или спираше. С крака забити напред, с настръхнала като пободени кибритени клечки отгоре
му четина, цялото прегърбено и озъбено... Омраза срещу омраза. Живот срещу живот. Прасето помери веднъж, дваж да
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се нахвърли върху кучето и да го дерне с глигата си, кучето
отскочи, тогава прасето пак хукваше, надявайки се, че се измъкнало, но кучето наново го настигаше. Даже по едно време
се нахвърли отгоре му и го захапа за врата, прасето побесня,
направи рязко движение и го отхвърли... Ловците трябваше
да се затичат и да наобиколят мястото, където се разиграваше
битката, ала не го направиха. После дълго се чудиха на акъла
си, защо не бяха свили обръча и отговорът беше един – този
страшен театър, който се играеше отпреде им, ги парализира
и остави на място. Да гледат и да се удивляват на силните
страсти, които дивата природа криеше в себе си...
Балана също стана неусетно център на всеобщо уважение и внимание поради качествата, които показваше Ашраф.
Изведнъж, след като прасето успя да закачи с железния си и
остър зъб кучето, чу се жаловито квичене, ала кучето не се
даде. Тогава Балана се досети и повика кучето... За миг животното вдигна глава, като да се увери откъде идва гласът и
като разбра, че в тази борба на живот и смърт то не е само,
придойдоха му сили и с още по-голяма ярост се нахвърли
срещу прасето. И го обърна в обратна посока. И то, като че ли
чак сега видя, че всъщност пред него имаше гора. И с всички
сили се впусна да стигне края й, да се потопи в дълбоките и
неизбродни храсти, където на кучето щеше да бъде по-трудно да го гони... Наближи мястото, където беше Балана. Той
се прицели и стреля. Удари го. Прасето падна. Кучето скочи
отгоре му, заби зъбите си в коравата четина, дръпна прасето
сякаш искаше да си откъсне от него и да занесе парче от своята първа победа в котурката си. Някой рече: Абе Балане, това
куче е професор станало, бе.
Какъв ти професор – рече друг. Това си е вече готов академик...
Балана мълчеше. Е, до този миг искаше да я докарат с
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Ашраф. За това рече – не е редно, ама си е правилно: това
куче от сега нататък ще е Царят на гората.
И се занизаха тъй години. Идеше ли Балана на лов, с него
вървеше и Царят. Чуеше ли се в гората царят да залае – знаеше
се, че е намерил прасе. Като истински цар, той не хвърляше
звуковете на гласа си напразно. Щом залае – значи е намерил
каквото трябва. А щом го е намерил – отърване няма.
Може да се каже, че авторитетът на Балана през тия години нарастна извънредно много. За кучето да не говорим.
То беше на най-голямо уважение, на каквото не можеше да
се радва нито шефа на местното СДС, нито даже кмета... В
кръчмата вече никакъв разговор не можеше да стане без да се
намеси името на Ашраф – наричан вече Царят... Балана пък
го кръстиха Големият... Заради кучето му... Ето Големият иде.
Големият тая вечер не се отби в кръчмата, Големият ходил до
Хасково.
Ала никое добро не е само добро, както и никое добро не
трае вечно... Разнесе му се славата на Ашраф. Тръгна подир
гласа му, мина през селата около Хасково и Харманли, прескочи оттатък границата...
За такова куче хората пара броят. Минаваха разни мераклии, Балана и дума не даваше да се обели. Ще си продаде
кучето! Та то му беше всичката наслада и радост от живота.
Стигаше му да чуе неговата равна, отсечена и мъжка реч в
гората – насита имаше за цялата седмица. Никой през живота му не беше го дарявал с толкова големство, както това
правеше Ашраф. Наддаването за кучето стигна до цената на
една нова кола. Какво да иска повече човек – самолет ли да
му предложат. Запъна се Балана и самолет да му дадат, той
кучето си не продава.
- Все едно – викаше – да си продам сърцето.
Сутрин Балана тръгваше с камиона, мине и потупа по
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гърба Царя, вечер се върне – пак тъй.
Една вечер се върна, котурката беше празна... Резна го
него, смъдна го...
- Мамо, мамо, къде е Ашраф?
Старата жена седеше под навеса на къщата, трябва да
знаеше къде е кучето. Ала за негова изненада тя го изгледа
зачудена и бавно и глухо отвърна – Че къде ще е, в котурката
си е...
- Абе каква котурка – кучето го няма...
Хукна из махалата, заразправя, че кучето го няма...
Едни го успокояваха – отвързало се е и е подгонило някое
прасе – до довечера ще си дойде, къде ще иде... Ала не си дойде Ашраф нито вечерта, нито на другия ден. Тогава в селото
се яви друга приказка – цигани се въртяли него ден из селото,
няма кой друг – те са... Други пък видели непознати хора да
минават през селото, били с чуждоземска кола, повъртяли се
и изчезнали... Тръгна Балана от село на село – и наблизо, и по
надалеч. Тъй и тъй – да сте чували за едно едро ловджийско
куче, да сте видели някакви хора да го водят... Прехвърли и
границата. С триста зора обиколи и близките села в Гръцко –
не от кучето нямаше следа. Цял месец трая издирването. Балана все не вярваше и не вярваше, че кучето няма да намери
начин да се отскубне от новите си чорбаджии, дето го бяха
откраднали – толкова години обич помежду им... Щеше не да
се изскубне ами и кола, от който е вързано ще довлече, ако ще
не в Гръцко, ами в Мала Азия да е отвлечено...
Отслабна... Умаля Балана... С майка си не приказваше
нито дума, мислеше, че тя е виновна, гдето е проспала изчезването на кучето. Престана да ходи и в кръчмата. Отмиля му
животът...
Всяка сутрин котурката зееше като една отворена рана
отпреде му един ден не се стърпя и в мъката си отиде и я сри126

та, трополакът се чу чак в долния край на селото.
Хвърли с е в камиона и отпраши за Пет рич. Право при Ванга.
Прие го светицата. И му позна – Ти – рече – не си дошъл за човек. Тук идват за церове, за болни, за други дертове,
ти си дошъл за куче... Няма го кучето, няма да го намериш.
Отпиши го, търси друго... Айде, че виж какъв народ изпатил
чака вънка...
Повлече се назад, едва се натовари на камиона и омърлушено подкара... Ново куче не си купи... И на лов никога не
излезе... Двайсет години от тогава всяка година, в чест на кучето, Балана подновява билета си. Но кракът му нито веднъж
не стъпи в гората, пушката му не гръмна и на сврака. Той
искаше да остане верен на Ашраф, тъй както му беше верен
Ашраф, докато бяха заедно.
Кучетата живеят до петнадесетина години. От тогава са
минали двайсет. Където и да е бил Ашраф, професорът, академикът или Царят – отдавна от кокалите му не е останало
нищо. Балана е жив и здрав, но душата му все тъй се губи и
страда за кучето. И кракът му не само двайсет години не е
стъпвал на лов, но и докато е жив, както казва Балана, няма
да стъпи – И като го познаваха хората, бяха сигурни, че туй
ще е той завинаги неговият ловджалък.
Едно куче обърна живота на човека!
София, 14 декември 2004 год.
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Ангел Бонев
Скъп приятел от първата ми
младост
					

За Коста Андреев

Приятелството ни с Коста Андреев е такова, за което народът казва, че ръжда не хваща. То води началото си от далечната 1947 г. Това, което ни срещна и обедини за целия ни
съзнателен живот, беше Харманлийската младежка организация и най-вече съвместната ни работа в околийския комитет
на РМС.
Преди нас, непосредствено след 9 септември 1944 г.,
околийският комитет на РМС се оглави от младежи, осъдени преди това за комунистическа дейност. Това бяха Христо
Костов, Господин Петков, Петър Касабов, Генчо Стоев, Георги Димов и др. Така че ние се явявахме като кадри от „втори
ешелон”, привлечени най-напред като доброволни сътрудници, а по-късно и като щатни работници.
През май 1947 г. аз бях бригадир в младежката бригада на
линията Перник – Волуяк. След завръщането си от бригадата
бях привлечен на работа в ОК на СНМ като завеждащ сектор
„Кадри”. По това време Коста Андреев и нашият общ приятел Янчо Несторов бяха ученици в харманлийската гимназия
и оглавяваха ученическата младежка организация. Коста и
Янчо бяха не само отличници на гимназията. Те имаха голям
авторитет сред учащата се младеж, а и сред учителския състав на гимназията се ползваха с голямо уважение.
Трябва да подчертая, че гимназията в Харманли беше авторитетно учебно заведение, повечето от завършващите уче128

Отляво надясно прави Софка Баланова, Коста Андреев,
Петър Баланов, Вълчо Баланов, Костадин Карамитрев, Марко
Семов, Красин Кръстев, Красимир Манолов - зет на Петър
Баланов, Ангел Бонев, клекнали Миглена Баланова, синът й
Иван и Вели Чаушев в двора на къщата на Петър Баланов
в с. Долни Главанак, 09.06.2006 г.

ници успяваха да продължат образованието си. Така че Коста
беше наследник на най-добрите традиции на Харманлийската гимназия. След завършване на гимназията и Коста, и Янчо
бяха приети на работа в околийския комитет на младежката
организация. Но нашата съвместна работа бе започнала, както казах, като доброволни сътрудници.
___
Съществуваше практика в дейността на комитета новите
сътрудници и работници да получават „бойното си кръщение” в най-трудния район на околията – Балканския, в полите на Южните Родопи. Теренът там е труден, пресечен,
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селищата са малки, отдалечени, с труднопроходими пътища.
Този район беше близо до границата, а през онези години там
преминаваха често нарушители, които тогава наричахме диверсанти. На нас не ни се случи да се срещнем с такива хора,
но по това време често ставаха произшествия, включително
и убийства. Поради тези съображения ние имахме право да
носим оръжие.
Искам да разкажа за някои от нашите преживелици по
време на командировки в района. Главната ни задача беше
да набираме младежи за бригадирските обекти. През 1948 г.
възникна нова извънредна задача. Трябваше да разясняваме
защо Тито – ръководител на Югославската федерация, беше
изключен от социалистическия лагер.
Спомням си една командировка с Коста и Янчо. Тръгнахме от Харманли сутринта и до обяд изминахме 25 километра.
Между селата Славяново и Малък извор работеше младежка
бригада под ръководството на Кольо Джуров, който по-късно
стана доктор и бе един от най-известните лекари в окръжния
град, сега пенсионер. Направихме кратък отдих в бригадата,
там за първи път ядохме тахан. Следобед изминахме още 25
километра. И стигнахме до река Арда. Носехме си одеало и
спахме на открито. Когато се събудих сутринта, видях Коста
да гази реката и със саморъчно направен лък да лови риба.
Трябваше да си разпределим селата. На мен дадоха българските села, а Коста взе селата с турско население. Направи
ми впечатление, че младежите от Малко Брягово, селото на
Коста, бяха будни, любознателни, задаваха много въпроси.
По-късно някои станаха бригадири в Димитровград и останаха да живеят там, заеха отговорни места в стопанския и
политическия живот.
В други наши командировки аз поемах селата с турско
население. Тогава за първи път опознах тези хора и техни130

те традиции, тогава научих, че има Рамазан байрам. В едно
от селата нямаше младежки клуб, събранието направихме в
джамията. Но основен познавач на района, селата и хората
там беше Коста Андреев, който остана привързан към този
край до края на живота си.
___
След като доказаха своите организационни способности
като доброволни сътрудници, Коста Андреев и Янчо Несторов преминаха на редовна работа в младежкия комитет след
завършване на гимназиалното си образование. Коста стана
завеждащ отдел „Пропаганда и агитация”, а Янчо Несторов –
завеждащ отдел „Учащи”. По същото това време на мен беше
възложено да бъда секретар на градската младежка организация в Харманли. Очевидно работа ни в Балканския район е
била призната за положителна.
Трябва да подчертая, че по онова време отдел „Пропаганда” в младежкия комитет имаше водеща роля. По същото време секретар по пропагандата в Околийския комитет на БКП
– Харманли, беше Георги Петров, който за комунистическата
си дейност преди 9 септември 1944 г. е имал доживотна присъда. Той беше с голяма политическа подготовка и организационни способности, един от най-уважаваните ръководители
на околията. Посочвам този факт като важно условие за професионалното израстване на Коста Андреев.
По-късно Георги Петров дълги години беше партиен ръководител на окръжната организация в Кърджали. Докато
Коста Андреев беше жив, семейството на Георги Петров се
отнасяше с любов и уважение към него.
Способностите на Коста напълно съответстваха на функциите на отдел „Пропаганда и агитация”, чрез който се извършваше огромна възпитателна работа сред младежта. В
околийската организация имаше големи младежки органи131

зации с будни, активни, образовани младежи и девойки, големи ученически организации. Коста трябваше да представя
Околийския комитет на митинги, събрания, тържества. Той
умееше да държи речи, да отправя приветствия, така ставаше
популярен и авторитетен в очите на младежите от околията.
Отношенията, изградени между нас от времето на „балканския период”, ни направиха неразделни при новите условия. Квартирите ни бяха наблизо и общуването ни беше непрекъснато. Аз и друг наш приятел, Ангел Деликиров, бяхме
на квартира у д-р Касабов, а Коста и Янчо живееха до гимназията, в къщата на един от богаташите на Харманли – Хаджи
Банев.
Това ни даваше възможност често да се събираме след командировки и да обсъждаме своите „приключения” и впечатления. Коста винаги се връщаше от селата с нещо написано
– я разказче, я стихчета, в сериозен или хумористичен стил.
Не помня тогава да сме говорили за богатство, за къщи, вили
или коли. С нашите възгледи тогава ние мразехме богатите.
Нашият девиз беше „Пролетариатът няма какво да загуби в
революцията освен оковите си”.
Наскоро след това аз заминах на школа в Пловдив. Имах
възможност да слушам лекции от подготвени лектори, станали по-късно професори и академици, като Кирил Василев,
Гаврил Георгиев, Берковски и др. Бяхме все младежи, жадни
за знания, с голямо внимание и интерес изучавахме марксизма, който стана основа на нашия възглед и мироглед за живота, за обществото и неговите проблеми. След завръщането
си от школата бях включен в групата на лекторите, които пропагандираха марксизма сред младежта, а идеен ръководител
на всички беше Коста Андреев.
Всички ние бяхме влюбени в работата, която вършехме,
и вярвахме, че вършим нещо изключително важно за общест132

веното развитие и напредъка на България. Искахме да сме
достойни за тези, които са загинали в борбата, за тези, които са страдали по затворите за комунистическата си дейност.
Гордея се, че в годините на младежкия ни ентусиазъм имах за
приятел и другар човек като Коста Андреев.
___
Бързо и неусетно отмина времето на този романтичен период на първата ни младост. Древните философи казват, че не
можеш да преминеш през една и съща течаща вода два пъти.
Настъпи времето на нашата раздяла и всеки пое своя път на
развитие. Коста замина за Съветския съюз да учи журналистика, Янчо се записа да следва правни науки, а аз отидох в
казармата да отбивам военната си служба. По-нататъшното
професионално развитие на Коста Андреев показа, че той е
попаднал точно на своето място, на което беше най-полезен
за обществото. За съжаление, Янчо Несторов по-късно се
разболя и не можа да се реализира професионално.
Години наред нямахме пряка връзка с Коста, но живяхме
със спомените от харманлийския период на нашето приятелство. След завръщането си от казармата аз преминах на работа през Окръжния комитет на ДСНМ в Хасково, после през
Околийския комитет в Харманли и по-късно заминах да уча
във Висшата партийна школа на ЦК на БКП в София.
През това време Коста завърши образованието си в Москва, завърна се в България и постъпи на работа във в. „Труд”
като завеждащ международния отдел. При новите условия
вече имахме възможност отново да се виждаме, да разговаряме, да обсъждаме различни теми от политиката и обществения живот. Няма да забравя, че Коста ме посъветва
тогава – щом си започнал, карай по-нататък. Ставаше дума
да продължа образованието си след завършване на Висшата партийна школа. Така и направих. Записах се във Висшия
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икономически институт „Карл Маркс” в София. Завърших
специалността „Икономика на вътрешната търговия” и когато по-късно бях избран за зам.-председател на ОНС в Хасково, разбрах, че съм постъпил правилно. Образованието
ми помагаше успешно да изпълнявам възложената ми работа
като ресорен по търговията и инвестициите в окръга. Вършех
работата си с желание и удовлетворение. Престоях около седемнайсет години на работа в Окръжния народен съвет.
Службата ми налагаше често да бъда в София и така имах
възможност да се срещам с моя верен приятел от младежките
години Коста Андреев. Той вече беше главен редактор на в.
„Труд”, после зам. главен редактор на „Работническо дело”,
по-късно зам.-председател на Българските професионални
съюзи.
___
Интересни са спомените ми от времето, когато заедно
сме били на лов в нашия край. Най-често това беше пак в
този балкански район, където е родното село на Коста. Баш
ловджията беше Петър Баланов.
По време на ловуването Коста често се отбиваше в тяхната голяма нива, дадена им при оземляването на бежанците от Беломорска Тракия. Сега си мисля, че може и на
тази нива да е имало някоя круша дивачка, с която е свързано детството на Коста.
По време на ловуването Балана правеше разпределение
кой къде да застане да дебне дивеча. Той знаеше, че с Коста
се обичаме като приятели, и ни слагаше един до друг. Аз не
бях запален ловджия и често напусках моето място и отивах при Коста да се наприказваме. Балана забеляза това наше
„нарушение” и без да ни обижда, при следващото разпределение ни разделяше.
Връщайки се от лов, веднъж се отбихме в дома на мои134

те родители. Баща ми беше трудолюбив човек и освен нова
къща имаше и хубаво лозе, правеше всяка година много хубаво вино. Майка ми ни покани в хола, но ние с Коста предпочетохме да сме в мазето, при виното. Взехме си хляба и мезето,
седнахме на малките дървени столчета, там си похапвахме и
направо от бурето пиехме вино с паницата. В стила на своята
шегаджийска духовитост Коста рече:
– Ангеле, сега вече пролетариатът има какво да загуби в
революцията!
Така беше, повечето хора, може би 90 на сто, бяха се замогнали по време на социализма, надскочиха своята бедност
и имаха нови, съвременни жилища, лозя или градини, мазета,
пълни с продукти и по някое буре вино. Пък и мезе си имаха
предостатъчно, голяма част притежаваха и коли.
И в други райони на окръга сме били на лов, не само в нашия любим район в балкана. Веднъж ловувахме в землището
на Минерални бани. Там ни посрещна Цоньо Белчев, който
беше зам.-кмет. Аз представих Коста Андреев на Цоньо и поясних, че е родом от с. Малко Брягово. Той с учудване каза
как от това малко село е израснал такъв „голям човек”. С нас
беше Мирон Иванов, известен със своята шеговитост, който
каза:
– А представяте ли си, ако Коста беше от Голямо Брягово,
какъв човек щеше да е?
Всички се засмяхме от сърце.
___
Няма да пропусна да спомена за един случай, показателен
за доверието между нас с Коста. Кореспондент на в. „Труд”
беше подготвил материал, в който се критикуваше един служител от системата на търговията, но косвено критиката беше
насочена към мен. Знаех, че Коста държи на своите сътрудници, но в този случай, за който му се обадих, ми каза:
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– Ангеле, доверявам се на теб и спирам статията.
Когато окръжен секретар на Хасково стана Румен Сербезов, аз бях върнат в Харманли за първи секретар на партийния комитет. Тогава Коста, като зам.главен редактор на
„Работническо дело” отделяше достатъчно внимание на дейността на Харманли и отразяваше по страниците на вестника
постиженията. А имаше за какво да се пише – предприятията
в града разшириха своето производство, построиха се нови
заводски сгради, разшири се търговската дейност, добри резултати имаше и в селското стопанство. Така че Коста отново
прояви своя приятелски жест. Спомням си заглавието на един
от материалите по страниците на вестника – „Преди да искаш
– трябва да дадеш”.
___
Друг спомен, който ме свързва с Коста, е участието ни в
един от конгресите на БКП. Ако не ме лъже паметта, беше
около 1985 г. Когато раздадоха проектолистата за състава на
Централния комитет, видяхме, че Коста не е включен, а другите му колеги от ръководството на Българските профсъюзи
бяха в списъка. Той не беше изненадан, не даде вид на обиден, очевидно знаеше кой му е „подлял вода”, това без съмнение е бил Милко Балев. Дейците на профсъюза знаеха, че
Коста е главният двигател на дейността на организацията, и
по-скоро се чувстваха неудобно, че те са включени в състава,
а той – не. Предполагам, че Петър Дюлгеров е информирал
Тодор Живков за това ощетяване на Коста и в скоро време
грешката беше поправена. Коста Андреев беше издигнат за
народен представител в Старозагорски окръг, в района на
Чирпан. Чирпанлии и досега тачат и уважават Коста за това,
което е направил за тях като народен представител.
___
Промените в Съветския съюз засегнаха всички страни,
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които ние наричахме социалистически. Събитията най-напред и доста по-рано засегнаха Полша. Спомням си, че Коста
Андреев беше един от първите български журналисти, който
посети Полша и направи анализ на обстановката и събитията
там.
Дойде „време разделно” и за нашата страна. Смяната на
Тодор Живков като ръководител на комунистическата партия
и държавата отвори пътя за „промяната”, както тогава наричахме тези процеси. Като всички нормални хора и ние подкрепяхме промяната с надеждата, че ще се случи нещо по-добро за държавата и за трудовите хора. Ние, кадрите от нашата
„кръвна група”, в която включвам и моя приятел Коста,
вярвахме в новите политици и управници на държавата. Но
нещата се развиха бързо и драматично. Случиха необратими събития като разтурването на Варшавския договор и найвече разпускането на Съвета за икономическа взаимопомощ
(СИВ). Внезапното дезинтегриране на нашата икономика я
постави в невъзможност за по-нататъшно нормално функциониране. Хаосът в икономическия живот блокира и дейността на държавата, тя изгуби контрол над процесите. Жестокият
разстрел на румънския ръководител Чаушеску даде тласък на
антикомунистическата насоченост на т.нар. промени. Заговори се за „смяна на системата”, за „мирен преход от тоталитаризъм към демокрация”, но всеки влагаше свой смисъл в тези
нови понятия в политическия речник. Събитията окуражиха
наследниците на бившата буржоазия, които искаха реванш.
Настъпи криза, а в кризата всеки се проявява такъв, какъвто е в действителност. Много хора се „пребоядисаха” в
новите партии, други побързаха да станат богати при създадения хаос и условия за спекула. Малко са тези от ранга на
моя приятел Коста Андреев, останали верни на себе си, на
идеалите си, които не се отрекоха от своите дела. Освен всич137

ко друго доказателство за това е дейността му като народен
представител най-напред във Великото, а след това в Обикновеното народно събрание.
___
Искам да разкажа как отстоявахме кандидатурата на
Коста Андреев за народен представител от нашия окръг.
Предстоеше избор на Велико народно събрание за промяна
на Конституцията. Партийните структури вече бяха разтурени, беше останал един представител на БКП-БСП – Йордан
Костадинов. Единствени представители в областния съвет
от бившите ръководни кадри бяхме аз и Иван Драганов и заедно с Йордан Костадинов обсъждахме партийните задачи.
Имаше немалко достойни за народни представители хора с
местен произход, които бяха на отговорни постове в столицата. Обсъждаха се различни варианти, но аз лично отстоявах
кандидатурата на Коста Андреев. Той имаше подкрепата и на
бившия областен първи секретар Минчо Йовчев. На срещата
ни с Румен Сербезов, който беше станал секретар на ЦК, той
се противопостави на кандидатурата на Коста.
Наскоро след това се състоя предизборен митинг в Харманли и заедно с Добри Джуров, Коста произнесе реч със
същия патос и вдъхновение, както в младежките години – на
същия площад, но при нови, много драматични условия. С
тази реч моят приятел Коста защити достойно кандидатурата
си за народен представител. Той и Стела Бачийска бяха нашето достойно представителство във Великото народно събрание. По това време неведнъж сме се срещали с тях и с тревога
и вълнение сме споделяли и обсъждали тежките проблеми,
пред които ни изправи нашето съвремие. И в следващия мандат Коста пак бе народен представител от нашия окръг – район Харманли и Тополовград. През всичките тези години той
се открояваше със своята активност, държавническо отноше138

ние и гражданска позиция в Народното събрание.
Спомням си няколко впечатляващи негови изказвания.
По повод на многобройните критики и заклинания на нашите противници срещу комунистическата и после социалистическата партия Коста каза следното: „Вярно е, за всичко е
виновна комунистическата партия, но най-виновна е за това,
че създаде такива кадри като Александър Йорданов. Той е
бил някога младежки деятел, а стана един от най-ревностните седесари”.
Друг впечатляващ момент беше по времето, когато
действаха ликвидационните съвети. Коста употреби цялата
си енергия за запазване на кооперациите в селското стопанство, след като се върне земята на кооператорите. По повод
на оплюването на кооперативните стопанства като едва ли не
престъпно дело на комунистите, обръщайки се към представителите на СДС, Коста каза: „Господа, разбирам, че мразите
комунистите, но защо мразите животните, какво са виновни
кравите!”. Това беше и си остана голямата болка на Коста –
защо заедно с разтурването на АПК и ТКЗС трябваше да се
унищожи самото производство, да се изколи добитъка, да се
потрошат напоителни системи, да се засушат поливни площи, да се унищожат трайни насаждения… Изобщо да се допусне поразия, по-лоша от последиците след война.
Когато хората за втори път през 1994 г. гласуваха за социалистическата партия, те вероятно са се надявали на някакъв
социалистически вариант на прехода, но това се оказа невъзможно. Реституционните закони върнаха не само това, което
беше национализирано от бившите собственици, а и всички подобрения, извършени по време на социалистическото
строителство. Бившите маслобойни, мелници, предачници,
дърводелници, тютюневи складове и пр. бяха се превърнали в напълно обновени, съвременни модерни индустриални
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предприятия, но държавата вече нехаеше за своята собственост. Държавата със своята политика и законодателство демонстрира отношение към държавната собственост като към
ничия собственост. Това отприщи апетита на спекулативния
капитал, грабенето на общественото богатство се превърна в
правило.
___
Ще ми се да разкажа и за нашето съпреживяване с Коста
Андреев за съдбата на едно от най-големите предприятия от
времето на социализма в нашия район. Става дума за свинекомплекс с капацитет за 32 хиляди прасета за месо, отглеждани при най-нови съвременни методи. Със съдействието на
Коста аз станах член на борда на директорите на предприятието – с надеждата да помогна за неговото укрепване и финансово стабилизиране. Ръководител на комплекса беше Николай Павлов, който беше и председател на Общинския съвет
на БСП в Харманли. Беше време на зърнена криза и недостиг
на фуражи поради спекулативна политика. Твърде скоро разбрах, че предприятието изпада в чужда зависимост и скоро ще
иде в ръцете на един търговец на зърно и фуражи. Тръгнахме заедно с Коста Андреев да спасяваме предприятието, като
знаем с какви мъки е изграждано и колко много хора намират
препитанието си там. Дни наред продължиха нашите усилия,
обиколихме страната – София, Русе, Стара Загора. Намерихме подкрепа от едно от последните държавни предприятия за
фураж, което подаде ръка на комплекса и се съгласи на разсрочено плащане. Намериха се и добронамерени клиенти, които помогнаха с финанси. Предприятието се издължи на търговеца спекулант и се освободи от неговата зависимост. Но
спасяването на предприятието беше временно, то, като всички други държавни предприятия, беше обречено. Държавата
вече беше наложила своята грешна политика на „оттегляне
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от икономиката”. Малко бяха хората като моя приятел Коста,
които се противопоставяха на разрушителната политика на
опропастяване на общественото богатство. Харманлийският
свинекомплекс наскоро след това беше продаден на „Мел-инвест” – една нова структура, рожба на погрешната политика
на прехода. Готовата продукция беше набързо присвоена, а
предприятието – захвърлено заедно с хората, работещи там.
Отдавна там всичко е пусто. Но само там ли!
Моят приятел Коста Андреев продължи от своите неизменни позиции на политик, журналист, патриот, гражданин
да води борбата против опустошително грешния модел на
прехода в България със силата на писателското слово. Във
втория си роман „Круша дивачка”, за който получи различни награди, моят приятел Коста в горчиви редове изобразява
нашата тревожна, грозна, потъпкваща истината действителност. Образите в неговата книга са живи герои от неговата
младост, зрялост и днешната съвременност на сблъсък между добро и зло, истина и измама, почтеност и непочтеност,
достойнство и падение…
Юни 2006–2010 г., Хасково
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Димитър Шалапатов

главен секретар на Съюза на
тракийските дружества в България

Последни дни в родния край
					

За Коста Андреев

Първият ми по-конкретен спомен за Коста Андреев е от
1990 г., по време на предизборната кампания за Велико Народно събрание. Бях в Бориславци, моето родно село, и баща
ми каза, че ще има среща с кандидат-депутата от Харманлийския мажоритарен избирателен район Коста Андреев, роден
в съседното село Малко Брягово.
На тази среща видях за пръв път Коста. Разбрах, че и неговото семейство е бежанско, като почти всички в този граничен край на България, но го почувствах някак си по-близък и
защото неговите родители бяха от Доганхисар, родното село
на дядо ми. Направи ми впечатление като силно ерудиран,
високообразован човек, който знае какво иска и как да го постигне. Съвсем логично кандидат с тракийски корени, издигнат в този район, да има големи шансове да спечели. Това и
стана. Коста влезна във Великото Народно събрание не само
като представител на БСП, но и като пратеник на измъчените
тракийски бежанци. По-късно го наблюдавах по телевизията,
когато се излъчваха заседанията по Българската национална
телевизия. Той вземаше често думата. В неговите изказвания
личеше компетентност и увереност в познаване на материята, по която се дискутираше.
Същинското ми запознаване с Коста Андреев стана след
2000 г., когато бях избран за председател на Хасковското тракийско дружество. Тогава като член на Върховния комитет на
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Отляво надясно Недялко Комнев /клекнал/, Димитър Пантелеев,
Димитър Шалапатов, Хубен Стефанов, Тодор Кирев, Тодор Каваков, Десислава Костова, Дима Христова, Мара Браянова, Пенка Генева, Петра Мечева, Ангел Петров, Неделчо Цветков, Костадин Карамитрев, Трендафил Черкезов, Никола Илчев, Щилян
Петков, Ана Атанасова, Клара Методиева, Михо Михов, Коста
Андреев, Кирил Сексенов, Елена Костова - делегати от Хасковски регион на ХХII Тракийски конгрес в гр. Бургас, м. май 2006 г.

СТДБ ми се налагаше да ходя на заседания в София. На тези
заседания като тракийски деятел присъстваше и главният редактор на вестник „Земя” Коста Андреев. Там съвсем естествено стана и личното ми запознанство с него.
Коста беше верен на идеите на БКП, а след промяната – и
на БСП, но това не му пречеше да защитава позиции, различни от ръководството на партията. По време на местните
избори в Хасково през 1999 и 2003 г., той открито се обяви
против неподходящите кандидатури на Коалиция за Бълга143

рия. Застана с името и авторитета си зад млади и способни
хора, които биха могли да спечелят изборите.
Такава кандидатура беше тази на Ангел Петров, по произход тракийски бежанец, който през 2003 г. имаше големи
шансове да бъде избран, ако беше подкрепен от БСП като
кандидат-кмет на Коалиция за България в Хасково. Спомням
си тогава, че Коста при среща на коалиционните партньори
в Хасково повдигна въпроса за кандидат-кмета от Коалиция
за България пред Сергей Станишев. Отговорът на партийния
лидер за критериите, по които трябва да бъде избран кандидатът, не беше убедителен. В крайна сметка се стигна до
кандидатура, която се класира на четвърто място при първия
тур.
Когато излезе от ръководството на в. „Земя”, Коста започна да отделя повече време за тракийските дела. Тогава,
при проявите, които провеждаше СТДБ , успях да го опозная
по-добре.
Спомням си, през есента на 2004 г. бяхме в Маджарово
за ежегодните чествания на трагичните събития, станали там
през 1913 г. На вечерята, дадена от кмета на града Атанас
Димитров, аз видях истинския Коста. Може би одухотворен
от това, че тук наблизо се е родил, той ни разказваше спомени
от своето детство, от своята младост. След това с поетесата
Елена Алекова ни изнесоха хубав импровизиран концерт от
родопски песни.
Бях много впечатлен от богатата душевност на Коста Андреев и се зарекох, че при следващата ни среща ще нося записващо устройство, за да могат тези мигове на откровения
да се запечатат. Но, уви. Тази вечер повече не се повтори.
Болестта, която го бе настигнала, започна да разяжда неговото тяло.
През 2004 г. излезе от печат книгата му „Есента на Пър144

вия”. Маргарита Минчева, бивш зам.-председател на Окръжния народен съвет – Хасково, ме срещна веднъж на площад
„Свобода” и ми предложи да направим представяне на книгата, но тази идея не се осъществи. Може би са повлияли
първоначалните пристъпи на болестта на Коста или пък се
е разколебал от нееднозначната позиция на голяма част от
съидейниците му спрямо личността на Тодор Живков, а сигурно си е казала думата и ангажираността му с издаването
на романа „Круша дивачка”, който излезе през 2005 г.
С Ангел Бонев, съратник на Коста Андреев от младежките години, по-късно зам.-председател на Окръжния народен
съвет – Хасково, решихме да организираме творческа вечер
на Коста Андреев по случай неговата 75-годишнина, като се
акцентира върху последната му книга „Круша дивачка”. Това
наше начинание се реализира от организационен комитет, в
който влизаха тракийско дружество „Георги Сапунаров”, Научно-техническият съюз, Клубът на културните дейци, Славянското дружество в Хасково и приятелите на Коста – Ангел
Бонев, Радан Чолаков, Петър Баланов, д-р Али ел Кадри, Хубен Стефанов и Димитър Назъров.
Творческата вечер се проведе на 8 юли (четвъртък) 2006
г. в залите на НТС. За среща с юбиляря в препълнената зала
бяха дошли приятели, съидейници, земляци. Тук беше и
председателят на СТДБ Костадин Карамитрев, кметовете на
Маджарово – Атанас Димитров, на Харманли – Михаил Лисков, на Ивайловград – Стефан Танев и на Свиленград - Георги Манолов. Срещата се водеше от моя милост като член на
организационния комитет, представляващ тракийското дружество в Хасково.
Д-р Елена Алекова представи романа на Коста. По-късно
бе дадена думата и на проф. Марко Семов. (Това негово слово
по една случайност съм го запазил, записано на касетофон,
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и сега ще види бял свят при издаването на тези спомени за
Коста. Да си припомним, че месец след смъртта на Коста почина и неговият приятел Марко Семов.) Думата бе дадена и
на издателя Красин Кръстев. Откъс от книгата прочете актьорът Вели Чаушев.
Накрая думата бе предоставена на човека, станал причина да се съберат толкова много хора в залата. Коста говори
за идеята да „допише” романа си, пое ангажимент, че това,
което не е успял да ни каже, ще бъде написано в следваща
книга. Гласът му звучеше оптимистично, но очите му изразяваха нещо съвсем друго. Те шареха тъжно из залата. Коста
много добре осъзнаваше, че това бе последната му среща с
повечето от хората тук. Той се прощаваше с тях. Това прощаване продължи и във фоайето на залата, където множеството
напираше за автограф от автора на книгите, изложени там.
На вечерята в ресторант „Веста”, дадена от организационния комитет, на масата бях седнал срещу Коста и Марко
Семов. Стана въпрос и за тогавашния кмет на Хасково. Преди два месеца, по време на литературния конкурс „Южна
пролет”, в театъра бе представено творчеството на проф.
Марко Семов. Актьорът Васил Михайлов четеше откъс от
една от книгите му. В залата започна да се чува шепот. След
като четенето завърши, Марко Семов се обърна към кмета и
каза: Господин кмете, това не се отнася за вас, – визирайки
току-що прочетения текст. Аз припомних този случай, като
отбелязах, че с тази си „защита” Марко Семов е затвърдил
убеждението на публиката, че героят от книгата и градоначалникът се припокриват, макар това да е станало без самият
автор да е имал предвид конкретния случай. Но нали силата
на словото е точно за това, определени типажи ние да ги откриваме сред нас самите.
Тогава Коста се обърна към Марко Семов и му каза: „Ти
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наистина, без да познаваш този човек, си го обрисувал много
точно. Трябва да знаеш, че той ще остави сериозни проблеми
на бъдещите управници на Хасково. Местната партийна организация води борба срещу него. По този въпрос непрекъснато ме осведомяват тукашните ми приятели. За съжаление
някои от нашите горе го вардят”.
На вечерята беше и Петър Баланов–Балана, който отправи покана да го посетим в Долни Главанак. На другия ден
Коста, Марко Семов, Костадин Карамитрев, Елена Алекова,
Вели Чаушев, Ангел Бонев и Красин Кръстев, посетихме
дома на Балана в Долни Главанак. Домакинът ни посрещна и
ни настани под старата черница, която помни доста височайши гости като Андрей Луканов и Александър Авдеев. Балана
се беше приготвил така, както винаги, с печено агне и найизящни мезета, но този път беше по-различно. Той знаеше,
че това посещение на Коста е последно и няма повече да му
гостува, няма да ходят на лов, няма да се отбива да го види,
когато дойде по работа в този край. Затова цялото семейство
на Балана – жена му Софка, синът му Вълчо, дъщеря му Миглена, снаха му Милена, зет му Красимир, внучките му Софинка и Петя и внука му Иван – се беше събрало.
След като обядвахме Вели Чаушев прочете разказа на
Марко Семов „Мъката на Балана”. Освен насълзените очи на
Балана и семейството му, насълзени бяха очите и на Коста.
Той също осъзнаваше, че няма повече да се върне в този тъй
свиден нему роден край, няма да може повече да отхапва от
вкусното чеверме, да отпива от червеното вино, направено
лично от Балана. Преди тръгване семейство Баланови си направи снимки с Коста и останалите гости. Никой от нас не
предполагаше тогава, че освен с Коста в скоро време ще се
разделим завинаги и с Марко Семов, и с Балана, а по-късно и
с Красин Кръстев и Костадин Карамитрев.
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Проф. Делчо Порязов

председател на Съюза на
икономистите в България

Със слово за едно по-хуманно
общество
					

За Коста Андреев

Тръгнеш ли от Горно поле, моето родно село, през Фурнажика и пребродиш ли бързоструйното Улу-дере, веднага
ще се окажеш на отсрещния бряг, където са накацали бели
еднокатни къщурки.
Има-няма повече от 4-5 километра. А викнеш ли в Чала с
пълно гърло по стадото овце и кози, ще те чуе цялото селце.
Тук е родното място на Коста Андреев – село Малко Брягово,
община Маджарово. Историческо място за всички тракийци.
Сгушено в пазвите на Югоизточните Родопи, селото дава
подслон през 1920 година на бежанци от Западна Тракия. Тук
се заселват и родителите на Коста Андреев. Мястото е с широк простор на юг към бреговете на Бяло море. Пък и не е
много далеч, „ден пешеходен път” до старото гнездо на семейството – Доганхисар. Бързо се извървява. Защото, както
всички тракийци, така и те винаги са живели с надеждата, че
един ден ще се завърнат в своята „каматна” (хубава) Тракия.
Детските години на Коста Андреев са орисани от трагичната съдба на тракийските българи. В неговата люлка жриците не са поставили нито едно цвете. Тя е изтъкана от груба
козя вълна и не е покрита с бели постелки. Материално семейството се бори, за да оцелее физически. Духовно живее
с християнската вяра и моралните ценности на старите бъл148

Последната среща на Коста Андреев
с хасковлии, 08.06.2006 г.

гарски родове.
В замяна на материалните несгоди, които формират физиката на човека, в духовно отношение природата е била
щедра към Коста Андреев. Тя го е надарила с големи умствени възможности. Родителите му внушавали духовни добродетели, любов към труда и учението. Вроденият интелект и
втълпеното трудолюбие допринасят за бързото изграждане
на бъдещия интелектуален деец. И всичко това сякаш за да се
компенсира бедността, в която е израснал.
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Първоначално образование (до 4-ти клас) малкият Коста
получава в родното си село, но тъй като тук няма школо с погорни класове, той завършва прогимназиално образование
като частен ученик в съседните села. Родителите му са доволни, защото през цялото време помага на семейството – труди
се на нивата или пасе дребния добитък в гората, а в края на
учебната година полага годишен изпит за завършен прогимназиален клас. Средно образование Коста Андреев получава
в реномираната гимназия „Неофит Рилски” в Харманли, която впрочем дава образование на много видни интелектуалци.
Висше образование по журналистика той получава в Московския държавен университет, където по това време – петдесетте години на миналия век, се изпращаха най-талантливите
български младежи.
Житейските пътища на хората са различни. И нашите с
Коста въпреки териториалната близост на родните ни места
не бяха в една и съща посока. Всъщност аз с него се срещнах
за първи път през есента на 1949 г. в Харманли. Той беше
завършил средното си образование и работеше в околийския
комитет на младежкия съюз. Аз дойдох от Крумовград, за
да завърша последния клас, тъй като там гимназията беше
непълна. Еднаквата бежанска и земляческа съдба ни сближи
бързо. За това съдействаше единомислието ни по развитието
на обществото, което почувствахме веднага и двамата, но за
кратко. Коста замина за Москва, а аз отидох да учителствам
по родните места. След две години и моя милост пое пътя
към висшето образование – завърших Финанси в Стопанската академия в Свищов. Разделихме се. И всеки тръгна по своя
път. За да се съберем отново в София в зрялата ни възраст.
___
Да се разказва за Коста Андреев е много трудно. Първо, защото той беше майстор на литературния израз и сло150

вата по негов адрес трябва да подхождат на неговите думи
за другите. Иначе, макар и в отвъдното, няма да го уважим
по достойнство. И второ, тъй като неговото жизнено дело е
толкова многостранно и значимо, че всеки не без основание
се страхува дали ще го представи цялостно. Въпреки всичко
това да се пише за Коста Андреев е вълнуващо. Той е творец
и голям българин.
Разлиствайки житейските страници на Коста Андреев,
читателят непременно ще открие, че той „воюва” с едноединствено оръжие, чието име е „Слово”. Той беше щастлив,
че неговото оръжие не убива никого, а само убеждава и възпитава. Със слово Коста Андреев внушаваше добродетели и
морални ценности. Събуждаше чувства на патриотизъм. Държеше буден духа на българина, съдействаше да се изгражда
една друга – нова България.
През целия си живот Коста Андреев се труди на културния фронт. Той беше КНИЖОВНИК в истинския смисъл
на думата. И ако търсим физическо олицетворение на тази
дума, непременно ще го намерим в неговия образ. Близо три
десетилетия Коста Андреев работи във в. „Труд”, през едно
от които е негов главен редактор. Немалко време е зам. главен редактор на официоза „Работническо дело”. След 1989
г. основа левия вестник „Земя”. И още нещо – работи като
секретар на Международната организация на журналистите
със седалище в Прага. Приет е за член на Съюза на българските писатели.
Словото на Коста Андреев е във формата на пламенна
публицистика или художествена проза. Множество са неговите статии в периодичния печат и най-вече изданията, които
сам оглавява. Трудно е да се изброят. Дано един ден бъдат
подредени в самостоятелно томче. Но в това отношение поважна е една друга подробност. Той е автор на повече от 15
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книги, посветени на публицистиката. От респект към неговото творчество не мога да не спомена заглавията на поне три
от тях. „Греховно време”, „О, миг, не спирай” и „Отглас от
едно крушение”.
Дарованието и творческата продуктивност на Коста Андреев намират продължение и в другото направление – художествената проза. Той е майстор на късите разкази. Остави
на идващите след него и немалко повести и романи. И пак от
уважение към неговата личност и памет ще посоча най-важните – „Вода от тракийските врисове”, „Гласове от близо и
далеч”, „Жития” и др. На края на живота си написа и политическия роман „Круша дивачка”. В него с горчивина коментира, че българската държава вместо към по-голяма хуманност
и цивилизованост се връща към примитивните остатъци на
Запада. И в алегоричен смисъл по адрес на новите филизи –
израстъци на крушата дивачка, заяви чрез един от главните
си герои: „И тя е като държавата ни. Прави, струва, но все
диви ги ражда”.
В тематично отношение словесното творчество на Коста
Андреев е ориентирано в две посоки: за по-голяма хуманност
в отношенията между хората в обществения живот и за силната привързаност към род и родина. С други думи, за човеколюбието и за трудолюбието. Неговите философски мисли
и в двете направления носят белезите на социалистическия
идеал, който той защитава до края на дните си и не само с
писмено слово, но и като депутат в парламента и като един от
творците на новата българска Конституция.
___
За човечността на Коста Андреев към хората може да се
говори с часове. И е лесно обяснимо. То произтича от корените на бежанските неволи на рода му. Бедността, в която се
изнизват неговите детски и младежки години, го кара да раз152

бира по-добре хората и да чувства тяхната болка като своя.
Но човеколюбието на Коста има и друг оттенък. То се проявява тогава, когато негови братя по перо са допускали поради
една или друга причина някакъв политически пропуск. Знам
догматически настроените блюстители на марксизма-ленинизма и социализма колко безпощадни бяха по онова време,
припознавайки в това идеологическа враждебност. С риск за
себе си, но с вяра в човека Коста бранеше колегите си. И никога не сбърка. Спечели любовта на цялата пишеща гилдия.
Човеколюбието на Коста прерасна в родолюбие. За него
„всичко българско и родно / любя, тача и милея” не е поза, а
израз на вродената му носталгия към родната Тракия. Заедно
с майчиното мляко той е закърмен с приказките за белокаменните къщи в полите на Южна Тракия, за ухаещите цветове на бадемовите градини, за тучните планински пасбища,
огласяни от чановете на многобройните кози и овчи стада.
И най-вече – за топлите води на Бяло море и тракийските
врисове. Коста е роден в полите на Югоизточните Родопи, но
огнището на родителите си в Беломорска Тракия той приема
и като свое родно място. Пък и защо не, след като тези земи
българите са отвоювали за себе си още преди хилядолетия.
Своето родно място и това на родителите си – едното сега
в пределите на България, а другото в съседна Гърция, Коста
обичаше с цялото си сърце. Ярък е споменът ми за идването
му при мен в Министерството на финансите с молба да се
отпуснат средства за асфалтиране на пътя до Малко Брягово,
защото иначе селото си отивало в небитието, а му било мило
за него. Спомням си и за трогателните благодарности след
положителното решение, съпроводени с шеги, че ще може да
захвърли гумените цървули, с които досега е отивал до родното място. Разказват как при последното си отиване, облян
целия в сълзи, целувал родната земя и прегръщал останките
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на бащината си къща. Видимо добре е осъзнавал, че краят
наближава и раздялата става неизбежна.
Със същата сила на чувствата Коста Андреев обичаше и
родните места на родителите си. Той никога не забрави Доганхисар и цялата китна Тракия. Написа и книги за нея. А
заговореше ли за хубостите й, думите се ронеха като медоносни капки от устата му. Погромът над тракийци през 1913
г. пълнеше очите му със сълзи. Остави ни и завет:
„Да се мълчи за историческите права на бежанците от
страх да не разсърдим някого е недостойно национално поведение. Няма да ни простят мъртвите.
Няма да ни простят и живите.
И днешните, и утрешните.”
Знаменити думи. Не може да прибавиш нищо. Звучат не
само поетично. От тях бликат и патриотизъм, и родолюбие.
Такъв беше човекът Коста Андреев. Когато с тези редове
напомням за неговата личност, правя го, защото сме връстници, орисани сме с еднаква бежанска съдба и най-вече защото
сме земляци. Земляци от две почти неизвестни селца, захвърлени в последните скатове на Източните Родопи, забравени
от Бога и незапомнени от последните български царе. Между
другото – тяхната фамилия е виновна за трагедията на тракийския ни род в началото на миналото столетие.
Извървяхме дълъг път. Коста ме изпревари няколко години още при раждането си. Изпревари ме и с делата си за една
по-добра България. Не му завиждах. Напротив, радвах се. Изпревари ме и със смъртта си. Той все бързаше... бързаше...
Немирствата на моите мисли, идващи от неговото житие,
ме водят до извода: човек става по-човечен, когато лично е
преживял несгодите на живота, когато изпитва състрадание
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към болките на другите и когато негодува срещу безумията,
които се ширят в моралния и политическия живот на обществото. Особено типични за България през последните двайсет години.
Поколението на Коста Андреев живя в бурно време. Човешкото общество обираше плодовете на прогреса, донесени
от капиталистическата система, но и все по-ясно осъзнаваше нейните недъзи. Епохата започна все по-настойчиво да
търси нова социално-икономическа организация на човешката общност. Затова ХХ столетие бе изпълнено с въстания,
революции и нечувани до този момент световни войни. В
резултат на всичко това се появи социалистическата система. Коста я възприе с възторг. Изписа много редове в нейна
подкрепа. Много скоро обаче се проявиха недостатъците на
социалистическото общество, изградено по съветски аналог.
Особено в неговата политическа структура и тоталитарното
управление на държавата.
А Коста вече бе в зряла възраст и от неговия проницателен поглед не можеше да избегне недоволството на широките народни маси. Трябва да призная, че той положи много
усилия, за да се отстранят видимите пороци и да се направи
обществото в България по-хуманно.
___
Коста Андреев дойде на този свят без нищо. Влезе в елита на българската нация без ничия закрила, не получи и подкрепа от никого. Стоеше гордо сам зад себе си. Написаното
собствено от него слово за човешката хуманност и родолюбие остана единствената препоръка в аспирацията за място в
културната история на България. Той даде много за цивилизацията на българското общество и не поиска нищо от него.
Справедливо ще бъде да го помним. Греховно ще е, ако го
забравим!
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Д-р Елена Алекова
МОЕТО КЪСНО ПРИЯТЕЛСТВО С КОСТА
					

За Коста Андреев

Коста Андреев е един от късните ми приятели. И тъкмо докато тези дни прехвърлях в главата си откъслеците
спомени за наши срещи и разговори, осъзнах значението на
„късните” приятелства. „Късни” – в кавички, защото не съм
сигурна дали точно така трябва да ги нарека. Всичко, което
ни се случва, всъщност е навреме и се случва точно когато
трябва да ни се случи. Но как иначе да нарека приятелствата,
които идваха, когато приятелите ми разговаряха повече със
смъртта, нежели с живота? И дали да проклинам съдбата за
това, че ме срещна с тях толкова късно? Или да я благославям, че все пак ме срещна? Защото можеше и да не ме срещне
изобщо. И тогава бих останала по-бедна с един човек, с една
протегната ръка, с едно съпричастие – защото ние бяхме на
всичко отгоре и съмишленици в делото, както и в обречеността на словото... Георги Джагаров, Николай Хайтов, Александър Геров, Дамян П. Дамянов, Слав. Хр. Караславов, Марко
Семов, Красин Кръстев, Коста Андреев...
Понякога съжалявам, че се появих в литературните среди
толкова късно – в средата на 90-те години на миналия век.
Но какво да се прави, фактът, че съм се родила и израснала
далече от столичната суетня, както и седемте години студентстване и аспирантстване в Москва, си казаха своето. В света
на писателите се пръкнах изневиделица – тогава, когато той
се променяше главоломно, когато обществото се беше разделило и продължаваше да се разделя на два непримирими,
гневни лагера, когато се кръстосваха шпаги, когато хвърчаха
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глави, искри, партийни книжки, съвести, когато умираха мечти и се раждаха предателства. Не познавах Коста Андреев. И
най-малко допусках, че той е забелязал моето появяване. А го
е забелязал. При това – не като сухичка констатация: „Мммда, още едно непознато име на хоризонта...”. В негова статия
от 2006-а прочетох за себе си неочаквани думи:
„След промените през 1989 г. тя не се стъписа, не се поко
леба по кой път да върви. Знаем, че тогава борбата за умовете
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на хората се разгорещи и на сцената се появиха чуждозем
ни купувачи на съвести. Тези купувачи най-първо опънаха
сергиите си пред българските писатели. По техните щандове
имаше много лъскаво опаковани идеи, които, в крайна смет
ка, водеха до отродяване на българската литература, до из
тръгване на нейната българска душа и замяната э с космо
политични образци, така щедро рекламирани от г-н Сорос и
неговата идеологическа шпиц-команда.
Срещу тази инвазия на безотечествениците се опълчи
най-първо с великанската си духовна снага Николай Хайтов.
Много скоро до него се появ и едно момиче с бретонче, което
начаса се превърна в някакъв символ или по-точно в емблема
на битката за отстояване на българското в България.
Цитирам го, за да изтъкна доброто сърце, добрата помисъл на Коста Андреев. Изумлението ми от него е безгранично!
Тъкмо по това време новоприетите членове на писателския
съюз бивахме окачествявани от тогавашни „елитни” писатели (така се бяха самонарекли) като „озъбена и бездарна паплач”, „изроди”, „пияни самураи, които страдат от творчески
стерилитет”, „пънове”, „литературни сервитьорки” и т.н. И
ни наричаха така не защото ни познаваха или защото бяха
чели нещо от нас, а само защото точно тогава бяхме станали членове на съюза – нещо, вероятно, като „Добре дошли
в СБП!”... И в същото това време Коста Андреев е забелязал моето появяване в писателските среди. Забелязал го е не
просто като констатация, а с внимателно и съпричастно око.
Без да знам, без дори да предполагам, аз съм имала в негово
лице още оттогава такъв съмишленик и такъв приятел! Да
би допуснал той колко гладна бях него време за искреност,
доброжелателство и подкрепа...
___
Години наред се познавахме с Коста Андреев само отдале158

че. Делникът не ни срещаше. Обстоятелства не ни сблъскваха. Присъствах от време на време на негови творчески вечери
тук и там, на които само си кимахме като... родопчани. Тези
вечери неизменно завършваха с родопска песен в изпълнение
на самия Коста. Възхищавах му се, че пее така, че въобще се
осмелява да пее – нали все пак това бяха литературни вечери. А ето, вече подобно на него и мен понякога ме канят да
попея. И аз не отказвам. И ми е светло на душата и широко.
И едва сега разбирам защо Коста не е отказвал такава покана
и разбирам, че е истина това, дето народът казва: „Който пее
зло не мисли”. Защото Коста не мислеше зло. Мислеше добро. Мислеше за съзидание, за градеж в епохата на разлом, на
разруха, на „всичко е позволено”, на безсърдечие, на духовна
изпосталялост.
Възхищавах се на Коста Андреев и за това, че след 10
ноември 1989 година не се обърна – за разлика от мнозина
свои колеги – на сто и осемдесет градуса в политическите си
пристрастия. Остана верен на идеалите, които бе изповядвал
в младостта си. И му се възхищавах не само защото и аз изповядвам лявата идея, а най-вече заради верността. Не измени
на себе си. Не заламтя за високи постове и за много пари с
цената на предателство. Не тръгна след високи обещания и
кухи лъжи. Не взе да се доказва като мъченик на тоталитаризма, като таен дисидент, като прикрит гробокопач на оня
строй. Все в духа на съзидателството и градежа той пишеше
своите стойностни, уравновесени, мъдри книги – с възторг
от всичко, което носи любов, човещина, добро; с критически привкус за всичко, което разрушава, опустошава, убива.
Без значение дали става дума за събития от времето преди
1989-а, или иде реч за събития от днешно време.
Истинският писател не съди. Не присъди са неговите
думи, а свидетелства за живот, който вече е минало, който
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вече го няма и няма да се повтори. Така и думите на Коста
Андреев.
___
Още една знаменателна, макар и мимолетна среща имахме с него. И двамата сме я запомнили, щом след време по
разни поводи сме писали за нея.
На 5 април 2005 г. в София бе проведен поредният митинг
шествие срещу войната в Ирак. Бяха ме поканили да произнеса слово. Въпреки страха, че това е голяма отговорност, се
бях съгласила. След време в статия за това споменах Коста:
„Беше първият мразовит ден на април. Помамени от няколкото предишни слънчеви дни, повечето хора бяха облечени леко. Но никой не чувстваше студа. След минути дъждът
спря. Чадърите изчезнаха. Появиха се лицата. Ведри, красиви лица на хора, дошли да протестират срещу смъртта на
невинни и които лошото време не уплаши. Виждах познати
приятели, колеги. Но ми се струваше, че и непознатите, които този ден крачеха до мене, с мене, са ми приятели. „Като
гледам – чух познат глас, – аз тук май съм най-възрастният!”
Коста Андреев.”
Тази неочаквана среща, внезапната му реплика ме освободиха от страха и вълнението. Вече бях спокойна, защото
знаех, че някъде сред множеството хора има едно сърце, което ме подкрепя.
Ето, това беше Коста Андреев. Той някак умееше да бъде
до човека, когато човекът имаше нужда от подкрепа – да бъде
до него ненатрапчиво, ала неизменно, твърдо и добронамерено.
___
Минаха години. Кръговратите на сезони, дни, човешки
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взаимоотношения и съдби ни събраха с Коста Андреев през
февруари 2003 г. Костадин Карамитрев, председател на Съюза на тракийските дружества в България, го беше поканил
да сътрудничи на в. „Тракия”, където работех и аз като отговорен редактор. Не бих казала, че се сближихме особено.
Виждахме се на редакционните сбирки. Те се провеждаха два
пъти в месеца, а в края им директорът на вестника Никола
Инджов черпеше с хубава домашна ракия. И въпреки това с
Коста разговаряхме повече служебно. По това време той ме
помоли да прочета в ръкопис романа му „Есента на Първия”,
който впоследствие (2004 г.), излезе в КК„Труд”.
През 2005-а Коста Андреев предложи на Красин Кръстев,
генерален директор и собственик на ИК „Христо Ботев”, новия си роман „Круша дивачка”, а на мен се падна честта да
бъда негов редактор. Сам писателят ме беше помолил и още
преди това го бях вече прочела. Поначало редактирам много
внимателно и само когато се налага, така че Коста прие всичките ми предложения.
Доколкото бях и редактор в издателството, и отговорен
редактор на вестника на тракийската организация, внезапно
ми хрумна идеята да започнем в ИК „Христо Ботев” съвместно със СТДБ издаването на Библиотека „Тракия без граници”.
Книгата на Коста Андреев беше първата от тази библиотека.
Идеята, за съжаление, не се разви по-нататък. А и от 2006-а
се заех да водя Литературната гостоприемница към Народно
читалище „Д-р Петър Берон”, както и с основаването и издаването на в. „Съвременно читалище”. Но преди това...
В началото на март 2006-а се състоя премиерата на „Круша дивачка”. Ето и информацията, която публикувахме във в.
„Тракия” под заглавие „Коста Андреев събра министри, об
щественици и писатели”:
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„Конферентната зала на „София прес” беше малка да
побере присъстващите при представянето на новия роман
„Круша дивачка” от тракийският деятел, писател и публи
цист Коста Андреев. Премиер ата се състоя на 9 март т.г. и бе
едновременно честв ане на 75-годишнината на автора, която
той навърши в края на м.г. Юбилярът бе почетен от министъ
ра на културата проф. Стефан Данаилов и министъра на ико
номиката и енергетиката Румен Овчаров, които му поднесоха
огромни букети от червени рози.
Водещият вечерта писателят Красин Кръстев, генерален
директор на ИК „Христо Ботев”, където „Круша дивачка” бе
издадена, в кратко експ
 озе подчерта достойнствата на рома
на. Откъси от него прочете актьорът Иван Налбантов, а сло
вото бе от д-р Елена Алекова, коят о е и редактор на книга
та. Писателят народопсихолог проф. Марко Семов изтъкна:
„Бях сигурен, че Коста ще намери отговор на въпросите, ко
ито постави пред нас животът през последните години. Това
са въпроси, от които не можем да избягаме. Не можем да не
си отговорим кой и защо разруши държавата, кой предизвика
хаоса и нагнети омразата в обществ ото”. Министър Данаи
лов сподели, че е готов да превъплъти на екрана някой от ге
роите на романа, като подчерта, че в нашето бурно и оскъдно
на човечност време Коста Андреев ни връща вярата в духов
ните устои. Изказаха се още публицистът и общественикът
Ивелин Николов, зам.-председател на Висшия съвет на БСП,
който и връчи от името на социалистическата партия награда
на писателя, литературният критик Ивайло Христов, актри
сата Искра Радева. Подаръци, придружени с грамоти, под
несоха кметът на Маджарово Атанас Димитров и кметът на
Харманли Михаил Лисков. Сред присъстващите бяха пред
седателят на СТДБ Костадин Карамитрев, председателят на
Съюза на българските писатели Николай Петев, Наташа Ма
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нолова, Анжел Вагенщайн и други писатели, общественици,
приятели и почитатели на Коста Андреев, който благодари на
всички за вниманието и обеща да ни зарадва с нови белетрис
тични творби.
„Круша дивачка” е първа от новата библиотечна поредица
на издателството „Тракия без граници”, за чието учредяване
се споразумяха м.г. ръководителите на тракийската организа
ция и издателството Костадин Карамитрев и Красин Кръстев.
Традиция в СТДБ е да се издават научно-изследователски
трудове за тракийската история и тракийското културно нас
ледство, както и за значими събития в наше време, проблеми
и нови виждания, свързани с тракийското движение.
Новата инициатива е свързана със съвременната стратегия
на СТДБ за интеграция на Тракия в рамките на Европейския
съюз за реализацият а на стратегическия му лозунг „Тракия
без граници”. Така и ще бъде популяризирано национално
то тракийско движение, като наред със защитата на богатото
културно и историческо наследств о ще се озвучат и съвре
менните аспекти на тракийската кауза. В библиотека „Тракия
без граници” ще бъдат издавани творби на видни тракийски
деятели и писатели от миналото, сред които акад. Любомир
Милетич, проф. Димитър Михалчев, писателят Константин
Петканов и др., със свой принос в богатото ни духовно, кул
турно и литературно наследство, така и произведения на съв
ременни творци, сред които е и Коста Андреев. Целта е като
членове на ЕС да съхраняваме националната си идентичност
в общото европейско семейств о”.
Коста Андреев не пя на премиерата. Но пя след това – в
полите на Витоша, където ни покани у свои близки на чеверме, за да почерпи по случай юбилея си. За първи път бях
почетена така и се почувствах като един от приятелите на
Коста. Поканените не бяха кой знае колко.
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___
През април 2006-а в Харманли организираха тържество,
посветено на Коста Андреев. Поканиха ме да го представя.
Това пътуване за мен бе особено значимо и всичко се врязваше остро в съзнанието ми. Компанията си заслужаваше
вълнението: освен Коста и Красин Кръстев, бяха още Марко
Семов и Никола Радев.
Кметът на Харманли Михаил Лисков, по чиято покана
бяхме там, откри творческата вечер и предостави думата на
Красин Кръстев. Той, от своя страна, даде думата на мен.
Марко Семов очерта значението на книгата в контекста на
съвременното общество и особеностите на националния ни
характер. Никола Радев открои една от важните теми, засегната от автора и разнищвана така мащабно за първи път в
българската литература – темата за отчуждаването на селянина от земята, или, както той, съвсем точно, емоционално
и талантливо я определи като „темата за разлюбената земя”.
Водещ бе поетът Георги Николов. Очарователното на тази вечер бе, че в залата на харманлийското читалище присъстваха
почти всички прототипи на героите от „Круша дивачка”.
Последва една изключително приятна вечеря в покрайнините на Харманли, на която сладките приказки, наздравиците, песните и спомените, ловджийски и всякакви, не секнаха
до ранни зори.
На другия ден съдбата бе изключително ласкава към мен.
Имах щастието да бъда с часове в компанията на тези големи
мъже и... ловци. Беше невероятно весело и забавно още от сутринта да гледам как Никола Радев „съблазни” Марко Семов
с едно патронче водка, което извади от вътрешния си джоб.
Е, Марко Семов, разбира се, отказваше под предлог „как ще
започваме от сутринта!”, докато не му хрумна спасителната
мисъл: „Ако Елена пийне една глътка, мога и аз да се жерт164

вам”. При това положение как да откажа? Коста предпочете
домашна ракия от снощната. Все в тоя дух продължихме, докато не се появи Красин Кръстев, който беше настроен делово и за пътуване. Наличните обстоятелства обаче наложиха
промяна на плановете му. Той не се съблазни от чашката, защото не се чувствал добре, а и трябвало да работи. Но нямаше как да не се съгласи с предложението на големите да хапнем шкембе чорба в ресторантче на хасковския пазар, където,
междувпрочем, преди време бях яла най-вкусното шкембе.
Там все още го правели най-вкусно.
Преди това Коста пожела да видим къде е живял в младостта си – нали е учил в Харманлийската гимназия... Моста...
Квартирата... Гимназията... Вървяхме... А Коста разказваше и
очите му се пълнеха със сълзи. Не ги виждах – чувствах ги.
Беше ми подарил наскоро сборника с разкази „Жития” и ми
обърна внимание на „Слугинята” – трябвало непременно да
го прочета след пътуването.
В ресторантчето в Хасково историята със „съблазняването” продължи. Дори нямаше думи. Бяха по-скоро междуметия, жестове. И докато разбера за какво става дума и се усетя,
Красин Кръстев поръча водките, но самият той отново отказа
да пие. Продължиха и лакърдиите за ловджийските подвизи
на нашите герои. И с увеличаващия се брой на пресушените
чаши водка тези подвизи ставаха все по-големи и по-големи.
Тръгнахме по обяд. Марко Семов обеща да спрем по магистралата и да продължим приказката. Погледнах го недоверчиво – нямаше как нашето такси трошка да гони по магистралата тяхната бърза кола. Той каза да оставя на него, само
трябвало да караме след тях и да не изоставаме много-много.
Тъй или иначе, Марко Семов спази обещанието си – приказката продължи в едно от заведенията край магистралата. Не
помня кое. Красин Кръстев се беше вече също предал, но
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случайно се видя в огледало и се отказа. Действително не изглеждаше добре. А другите... другите сякаш не бяха близвали
и капчица алкохол. За първи път ми се случваше да общувам
с хора, за които водката бе все едно вода.
Когато се върнах, веднага прочетох „Слугинята”. Разбрах
защо Коста държеше да го направя. Този ден ние бяхме минали стъпка по стъпка по местата, където разказаното се е случвало в действителност. На корицата отзад прочетох и думите
на Николай Хайтов за „Жития:
„Допаднаха ми разказите на Коста Андреев, защото са
наситени с чисти и високи пориви, с болка за човека. И всичко това е стъкмено с такава майстория, че преживяванията на
героите, описани в тези разкази, стават наши преживявания.
Леят се като приказките от устата на мама или дядо и те въвеждат в един облъхнат от човещината и никак нелесен за
изтърпяване, ала все пак човешки свят”.
И тогава разбрах, че Коста Андреев ми бе подарил един
от чудните дни, които съм имала в живота си. Преживяванията на Елена от разказа някак неусетно бяха станали и мои
преживявания – там, край дома със зеления чемширен плет,
обявен в последствие за паметник на културата.
___
Откога Коста бе научил, че е болен, не знам. По време на
нашето по-близко познанство вече бе наясно. Но аз дълго не
приемах това. Не че физически не му личеше. Просто с поведението си той по никакъв начин не показваше, че е така. Не
се вайкаше. Не се отчайваше. Въобще държанието му беше
на човек, който знае какво иска от живота и накъде върви, без
никаква предателска мисъл или издайническа емоция да го
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отклони от набелязаното.
Не знам какво е изпитвал насаме, сам със себе си. Не
знам как се е държал сам пред себе си. Как се е примирявал
с болестта, как е преодолявал страха, как е приемал неизбежното. Пред нас нищо от тази борба на човека със себе си не
му личеше. Имаше мечти за съзидание. Споделяше ги.
Спомням си веднъж обсъждахме новата концепция за
„Тракия” и той представи картина, която далеч надхвърляше нашите представи – виждаше вестника обновен, с много
повече страници, преодолял съобразно новата стратегия на
СТДБ границите на България и превърнал се в трибуна на
всички тракийци от Одринска, Беломорска и нашата, в днешните български граници, Тракия. Тогава подобна идея ми се
струваше фантастика. А сега си мисля, че в нея има много
хляб и много бъдеще – нужни са само способни и предприемчиви хора, финансови средства и воля за осъществяване.
Междувременно му бях дала да чете току-що довършения от мен ръкопис на „Отвъд думите”. И му предложих да
бъде гост на Литературната гостоприемница в читалище „Д-р
Петър Берон”. Той се съгласи.
Гостуването му беше насрочено за 12 юни 2006 г. Но, за
съжаление, Коста беше на легло и не можа да дойде. Въпреки това вечерта се състоя. Извиних го пред многобройната
публика, препълнила салона. Говорихме за него и неговото
творчество. Четохме откъси от „Круша дивачка”. А после му
се обадих, за да му кажа, че хората го обичат и че вечерта се
получи сърдечна и хубава.
___
И друго едно вълшебно пътуване през юни 2006-а ни се
случи с Коста Андреев. Подари му го Костадин Карамитрев.
Той дори ми бе казал, че организира всичко това специално
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заради Коста – искал да го зарадва, може би ще е последното
му пътуване по родните места и едва ли сам би си го позволил... В този жест на председателя на тракийците имаше
нещо дълбоко благородно и човечно.
Ето материала за в. „Тракия” под заглавие „Светлина от
родната стряха”, който носи съвсем автентичната атмосфера
на всичко, което ни се случи тогава:
„Съюзът на тракийските дружеств а в България, хасков
ското тракийско дружеств о „Георги Сапунаров” и приятели
на Коста Андреев организираха в Хасково прекрасна литера
турно-творческа вечер на писателя, който в последните дни
на м.г. навърши 75 години. Залата беше препълнена от при
ятели и почитатели на юбиляра, от прототипи на неговите
романи, от писатели и ценители на българската литература,
сред които Костадин Карамитрев, председател на Съюза на
тракийските дружества в България, Господин Георгиев, зам.областен управител на Хасково, Атанас Димитров, кмет на
Маджарово, Михаил Лисков, кмет на Харманли, Тодор Каваков, председател на тракийското дружество в Димитровград,
Ангел Бонев, Димитър Добрев, поетите Петър Василев, Ели
Видева, Хубен Стефанов и др.
Стилно и с нескрито вълнение водещият Димитър Ша
лапатов, общински съветник, председател на тракийското
дружество в града, откри вечерта, откроявайки значимите
периоди от обществ ената, журналистическата и литератур
ната дейност на Коста Андреев. Страници от новия роман
на писателя „Круша дивачка”, издаден специално за юбилея
в библиотека „Тракия без граници”, прочете актьорът Ве
ли Чаушев, който не скри, че тъкмо хасковлии са дали полет на първите му мечти и изяви на актьорското поприще.
Присъстващите оцениха с подобаваща възхита изпълнението
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на любимия си актьор, като го възнаградиха с бурни овации.
А най-добър показател за талантливата му изява бяха сълзите
в очите на Коста Андреев, коит о той просто не можеше нито
да спре, нито да скрие.
Д-р Елена Алекова сподели размисли за “Круша дивачка”.(...)
Изтъкнатият народопсихолог и писател чл. кор. Марко
Семов прикова вниманиет о на публиката, отбелязвайки поважните етапи от жизненото, гражданск ото и творческото из
растване на Коста Андреев през годините на обучението в
Москва, през закалката на журналистическата живожарица
(„Работническо дело”, „Труд”, „Земя”), в дейността му като
депутат във Великото народно събрание. Подчерта сполуки
те му като писател в извайването на образа на съвременния
българин, най-вече в романите „Есента на Първия” и „Круша
дивачка”. Не отмина темата за женските образи на Коста Ан
дреев, особено на онези свободни, разкрепостени жени, беля
зани от Господ с фатална красота, разбиваща живота им, като
изрази огромното си съжаление, че не познава прототипите
им. Разказа спомени за своя прият ел.
Междувпрочем... Истинска наслада за душата е да хва
неш приятелите Коста Андреев, Марко Семов и Никола Ра
дев на чаша водка и да заслушаш историит е за ловджийски
те им подвизи, при това всеки изтъква не себе си, а другите
двама, и все не можеш да разбереш кой от тях е по-добрият
ловец! (Дончо Цончев не влиза в класацията...)
За романа и за Коста говориха още писателят Петър Анге
лов, Иван Станчев, председател на БСП в Хасково, поетесата
Ели Видева, издателят Красин Кръстев, колеги журналисти,
приятели и земляци на писателя. През цялото време авторът
не криеше своет о вълнение и сълзите си. Беше видимо раз
вълнуван и когато благодари на всички, подарили му този
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празник; и когато сподели новите тревоги за нашето време и
нашето общество; и когато обеща да напише нов роман като
продължение на първите два, като отговор на въпросите, ко
ито е поставил в тях, като изход – нещо, за което горещо го
подканяха всички изказали се.
Разговорите продължиха в уютната обстановка на ресто
рант „Веста” – на чаша ивайловгр адск о вино и чеверме, при
готвено специално и с много любов за Коста Андреев и не
говите гости на родна земя. Да си призная, в компанията на
загадъчния Коста, умния Марко, темпераментния Вели, бе
зупречния домакин Димитър Шалапатов и привлекателните
хасковлии една жена може само да съжали, че не изповядва
философията на „ловеца на спомени”...
Вели Чаушев беше неуморим и на другия ден. Още от
сутринта започна да разказва едни красиви истории от своя
живот. Но не разказва, а ги играе. И те сякаш наистина се
случват в същия този момент. Предстоеш
 е ни вълнуващо пре
живяване в село Долни Главанак. Петър Баланов, приятелят
на Коста Андреев и компанията от стари времена, ни е по
канил на гости под черницата, разперила клони над неговия
двор. Посреща ни със стопанката на къщата София, красива,
скромна българка, която някак незабележимо, но перфектно
обслужваше многолюдната, суетлива компания, опустошава
ща с видимо удоволств ие чевермето. Тъй и се слави Балана
– с гостоприемството си и чевермето под черницата. (Винаги
съм се чудила дали черницата прави толкова вкусно пустото
чеверме на Балана, че то винаги изчезва от масата за броени
минути!... Чак пръстите си да изядеш...)
Оказа се, че Марко Семов е написал покъртителен разказ
за Балана и неговото куче Ашраф. Мъжки разказ. От който
косите настръхват. Този път беше ред на Балана да плаче. Да
ли за кучето, дали за отлетелите години, дали заради писател
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ското майсторство или майсторския прочит на Вели... Никой
не разбр а...
Марко Семов, Вели Чаушев и Красин Кръстев си тръгнаха, а ние – Коста, Костадин Карамитрев и аз – потеглихме за
Маджарово. Там се настанихме в хотел „Рай” – едно действително райско кътче.
На другия ден, 10 юни 2006 година, в Малко Брягово, Маджаровско, имаше събор. Представителната група на СТДБ
заедно с родения там Коста бяхме гости на това родолюбиво
събитие. Костадин Карамитрев връчи на писателя официално
юбилейния златен медал „160 години Капитан Петко Войво
да” за неговите заслуги в отстояването на тракийската кауза
и развитието на тракийската идея. Има особен смисъл в това
човек да получи признание за делата и живота си тъкмо сред
свои близки и прият ели от детств ото, на родна земя.
А съборът – като всеки събор: „Ти кой беше...” „Чий бе
ше...”, „Помниш ли това...”, „Помниш ли онова...”. Най-въл
нуващата бе срещата на Коста с първата му любов Марина.
Червена роза от райския двор на хотела, запазила все още
капчиците роса, блеснали от радост и сълзи очи, напираща
нежност, ръка в ръка, любов... Беше истинска красота да гле
даш как Коста поведе хорото – бавно, тежко, достолепно. И
до него Маринка – същата оная, само че след шейсет годи
ни...
От родната къща на Коста Андреев в Малко Брягово не е
останало нищо, камъче дори. Буренясала ливада, бунар... „Ту
ка беше къщата... Тука беше плевникът... Тука пояхме доби
тъка... Тука беше чешмата... Тука идваше Маринка за вода...”
Говори Коста и в очите му – сълзи и... радост – от нахлулите
спомени. По едно време легна на земята по корем с разпере
ни ръце, сякаш че я прегърна, и зарида...
В съседст во – същия буренак, полуразрушена къща. Била
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е на родственици на Костадин Карамитрев. Тук като деца по
неведомите бежански пътища на семействата им (бежанци от
Беломорска Тракия) са се запознали двамата с Коста. Оттук е
тръгнало приятелството им, продължило и до днес. Разказва
ми Костадин Карамитрев, а Коста, прегърнал земята, ридае.
С цялото си тяло. С цялата си душа. Не му пречим. Оставяме
го насаме. С мъката и радостта.
После отидохме и на гробището, където е погребан баща
му. Запалихме свещ. Помълчахме. Беше Черешова задушни
ца.
Замислих се след това – Задушница и събор! Как да ги
съвместиш? Отговорът дойде от самосебеси. Когато се раж
дало дете, траките плачели; когато човек си отивал от тоя
свят, се веселели. Съборът събира живите от всички краища
на света, а в този ден, на Задушница, той събра и живите с
мъртвите – в онази съобщн
 ост на живота, тленен и безсмър
тен, която някои наричат СЪБОРНОСТ.
Ще запомним прекрасните мигове, които ни подари Коста
Андреев.
Чувствах се особено щастлива, когато в Малко Брягово
почти насила накарах Коста Андреев да се хване на хорото
до мен, след което го оставих да го поведе. Че в хорото има
магическа сила, сила, която лекува тялото и възражда душата, знам отдавна. Затова и „насилих” Коста да поиграе. Но за
първи път ми се случи да видя с очите си преображението,
което то прави с човека. Макар очите на Коста да бяха пълни
с тъга и сълзи, лицето му се усмихваше и светеше. Нещо като
в онази, родопската, песен: „оти ти плачат очинки, / пък ти се
смее лицено”...
На обратния път се случи нещо, за което винаги си бях
мечтала – с Коста Андреев, провокирани от Костадин Карамитрев, се надпявахме. Ама истинско надпяване – с часове.
172

И, струва ми се, точно в тези часове Коста забрави за болестта и болката.
___
Следват мъчителните спомени.
Коста Андреев ми се обади, за да ми каже, че е иска среща с мен. Къде, къде... Решихме да е в Съюза на българските
журналисти.
И се срещнахме. След общите приказки за едно, за друго
той ми подаде един тефтер и каза, че е написал портрет за
мен, но на ръка, понеже вече му е трудно да работи на компютъра – ръцете вече не го слушат, ето, дава ми да го набера
и каквото искам, това да правя с него.
Беше статия („Елена Алекова – един цялостен човек”).
Тъкмо от нея по-горе си позволих да цитирам нещо, за да
изтъкна съпричастието на Коста Андреев към всичко, което
се случваше в литературния ни живот (и не само в литературния!). Съпричастие със сърце. Съпричастие с вълнение
душевно. А и ми се искаше да откроя черти от характера му,
които при личности от такъв ранг като неговия често остават
спрямо другите им качества, доблести, заслуги на заден план.
Невероятно тънкото му усещане например за приемствеността, за това, че... „не всичко започва и свършва с мен” – и в
литературата, и в политиката, и въобще в живота. Всеки от
нас е единствен, внушаваше той с думите и делата си, всеки от нас е ценен и трябва взаимно да се уважаваме, да сме
внимателни един към друг. Тази реална грижа, тази реална
съпричастност, тази конкретна любов към конкретния човек,
а не някаква отвлечено-мъглява любов към цялото човечество изграждаха у Коста Андреев човеколюбие, което нищо
на света не можеше да поколебае, нито да отмени. Затова и
крачеше той заедно с младите на митингите срещу войната в
Ирак, за да защити невинните э жертви. Затова и с немощна
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вече ръка в края на живота си бе взел химикалката, за да окрили човек, който имаше нужда от това.
Естествено бе, докато набирах неговите добри думи, да
поизменя нещо – в смисъл да поизсуша одобрението, възторга на Коста. Когато му предавах набраното и му признах това,
той прочете статията и ми я върна, за да я направя точно така,
както я беше написал. Дори ме накара да върна фразата „едно
момиче с бретонче”, по-точно това „бретонче”. Бях го махнала, защото никога не съм се възприемала като момиче с бретонче и все ми се струва, че никога не съм имала бретонче.
Не знам защо Коста държеше дори „бретончето” да остане.
И го върнах.
После той постъпи в Първа градска болница. После книгата ми „Отвъд думите” излезе. И поисках да му я дам, защото го споменавах в нея, а и исках да го посетя. Затова отидох
в болницата. Попитах къде мога да го намеря. Казаха ми стаята. Мисля, че беше четвърта.
Влизам в стаята. Неколцина болни. Спят. Търся Коста.
Няма го. Излизам и отново питам. Казват ми същата стая. Отново влизам. Търся Коста. Не го виждам. И тогава лекарката,
която междувременно, озадачена от повторното ми питане, бе
влезнала след мен, ми го показа. Коста спеше. Но това беше
той и... не точно той. Беше човек, когото не познавам, който
само смътно напомняше за него.
Дадох книгата на лекарката с молба да му я предаде и с
още по-голяма молба да не му казва, че съм била в стаята и
че съм го видяла.
После написах думите за поклонението му от името на
СТДБ, в което се подчертаваше:
„...Загубихме един светъл, мъдър и честен човек, виден
общественик, публицист и журналист, талантлив писател.
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Трудно е да се примирим с този факт. Трудно е да приемем
неизбежното. Тъгата е по-силна от думите, които говорим
днес. И свършеното от Коста Андреев е по-голямо от всичко,
което днес ще кажем за него.
Роден в с. Малко Брягово, община Маджарово, в семейството на бежанци от Беломорска Тракия, Коста Андреев никога не забрави тракийския си корен. Ще го запомним като
неуморен деятел на тракийската организация, който дори последните месеци от живота си посвети на осъществяването
на нейната кауза в съвременните условия. По страниците на
в. „Тракия” той до последно публикуваше своите послания
до нас, проникнати от ведра вяра в доброто бъдеще на обединена и единна Тракия – Тракия без граници. Той до последно
беше с нас на всички общонационални тракийски форуми и
празници. Беше пълен с идеи. Мечтаеше, зареден с оптимизъм и сила.
Коста Андреев владееше едно изумително, рядко качество, което малцина притежават. Като човек на словото, той
не просто пишеше своите статии, своите разкази и романи,
а вграждаше себе си в тях. Беше се посветил на думите и
им служеше почтено и мъжествено – и като редови репортер,
и като зам.-главен редактор на „Работническо дело”, и като
главен редактор на в. „Труд”, и като основател и главен редактор на в. „Земя”, и като автор на редица емблематични книги,
сред които публицистичните сборници „О, миг, не спирай”,
„Книга за справедливостта”, „Греховно време”, „Отглас от
едно крушение” и др.; сборниците с разкази, повести и романи „Вода от тракийски врисове”, „Гласове от близо и далеч”,
„Жития”, „Сполай ти, Господи, за любовта и хляба”, „Сладък
живот няма”, „Есента на Първия”, „Круша дивачка” и др.
Като човек на делото, той не просто работеше за България, за хората, за нас. Той вграждаше себе си в историята на
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България, в душите на хората, в сърцата ни – и като секретар
на Централния съвет на Българския професионален съюз, и
като един от творците на новата ни Конституция в 7-ото велико народно събрание, и като депутат в 36-ото и 37-ото народно събрание, и като член на Висшия съвет на БСП. И като
наш приятел. И като човек, който умееше да уважава другите
и да ги обича.
Неслучайно Коста Андреев е носител на престижни награди на Съюза на българските писатели и Съюза на българските журналисти. Миналата година в навечерието на 24 май
той получи наградата на Министерството на културата за принос в областта на културата и изкуството. А навръх неговия
рожден ден президентът Георги Първанов му връчи Почетен
знак на Президента на Република България. Отличието му бе
дадено за значителен принос към българската журналистика,
за създаването и утвърждаването на издания от национално
значение и по повод 75 години от неговото рождение.
Един светъл, мъдър и честен човек, зареден с вяра, оптимизъм и сила, си отиде от нас. Така той вгради себе си в земята българска, която обичаше. А на нас завеща светлината,
мъдростта, пословичната си честност. Завеща ни своята вяра,
своя оптимизъм и своята сила. Дано сме достойни за обичта
му.
Почивай в мир, Коста, приятелю!
Светла ти памет!”.
Това написах тогава. Под това се подписвам и сега.
По-късно за една публикация от него във в. „Тракия” през
2007 г. изразих отново и отново възхитата си от неговата невероятна личност:
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„На 21 декември т.г. Коста Андреев щеше да навърши 77
години. Журналист, който винаги беше на крачка пред събитието. Страстен публицист. Писател човеколюбец. Виден общественик. Полемист. Голям човек. Тракиец с широко, щедро
сърце. Знаеше цената на истината и на това – да я защитиш.
Знаеше цената на илюзиите и на това – да ги загубиш. Знаеше
цената на хляба. Знаеше цената на живота и на смъртта. Обичаше да пее. Ценеше красивото и го пазеше от злото. Притежаваше онази невероятна дарба да се радва не само на своите
успехи, но и на чуждата сполука...
Нека си спомним за него с обич”.
___
Трудно ми беше да споделя тези спомени. Спираше ме
най-вече фактът, че с Коста Андреев не сме били приятели в
оня смисъл, в който обикновено се тълкува и признава приятелството. Но когато започнах да пиша още от първото изречение ме изпълни особен трепет, усещането, че всичко проживяно с Коста Андреев в края на живота му и преди това, не
е случайно. Че е много истинско. И много съществено. Поне
за мен.
И проумях... Приятелството не се измерва с количеството
проживени заедно мигове, макар че нищо лошо в това, ако
е продължавало дълги години. Приятелството се измерва с
концентрацията на енергия в сплитъка от чувства, жестове,
добри думи (и гневни думи!), усмивки, докосване, топлота.
Измерва се с интензивността на сърдечното излъчване. И
няма никакво значение дали е било дълги години или само
няколко години, няколко дни, няколко мига. Защото понякога
дори само няколко мига са достатъчни, за да бъде то пълноценно и завинаги.
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Костадин Карамитрев

председател на СТДБ

Големият тракиец
					

За Коста Андреев

Беше далечната 1945 г. Само месеци бяха изминали, откакто родът Карамитреви за трети път насилствено бе прогонен от Беломорска Тракия. През 1944 г. десетки хиляди
тракийци отново поеха бежанската съдба, оставяйки на гърците богатството си овце, кози, гори, земеделска земя, къщи
и какво ли не друго. За много милиони долари. Бях свидетел
на това прогонване и сам пострадал участник. Чист бежанец!
Защото от 1941 до 1944 г. семейството ни живееше в Дедеагач. И баща ми остави огромно имущество. Със съдружника
си Иван Карасанов успя през Родопите да докара в с. Долни
Главанак, сега в община Маджарово, около 250-300 овце. И
нищо повече!
Именно това обстоятелство през лятото на 1945 г., по време на ученическата ваканция, ме доведе в с. Долни Главанак,
където баща ми се грижеше за овцете от Беломорска Тракия.
Казано по-точно, беше им овчар.
В съседното село Малко Брягово живееха родът на
майка ми, Тодор Чакалов. Естествено бе да му гостуваме.
И така през лятото на 1945 г. за първи път бях в това закътано планинско село. И за първи път видях Коста Андреев. Защото къщата на Чакалови бе в съседство с къщата
на Дрянкови (това е фамилията на рода на Коста Андреев). Видяхме се с адаша Коста, запознахме се и... веднага
станахме приятели. Нищо, че той бе две години по-голям
от мен и вече се заглеждаше по момите на селото. Близо
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трийсет дни бяхме неразделни. Бродехме по горите и ливадите. Гонехме птици и змии. Изобщо  щастливи детски
години, които помня и до ден-днешен с умиление.
___
Следващите години пътищата ни се разделиха. Той учи в
Харманли, аз  в Хасково. Той следва в Москва, аз  в Харков.
Той завърши журналистика, аз строително инженерство.
После отново съдбата пожела да бъдем разделени в житейския си път. И така до 1984 г., когато Коста Андреев беше
вече изграден общественик, политик, депутат, издател, публицист. Моя милост по това време беше зам.-министър на
строежите. Новата сграда на министерството на ул. ”Кирил
и Методий” бе само на 400 метра от редакцията на в. ”Кооперативно село”, чийто основател и главен редактор бе Коста
Андреев. И тук, в сградата на ”Кооперативно село” съдбата
отново ни събра.
Започнаха много и дълги срещи на откровения. Обсъждахме ситуацията в България, в Съветския съюз. Но най-вече
говорехме за Тракия и съвременните измерения на тракийската кауза.
По това време Политбюро на БКП бе закрило тракийската организация. Тя мъждукаше като клубове към Отечествения фронт в 15-20 окръжни града, в т.ч. и в София.
В един от разговорите ни с Коста през 1988 г. споделих,
че ми се предлага да възглавя клуб ”Тракия” в София (останките от голямото Софийско тракийско дружество). Той изцяло подкрепи тази идея и ме посъветва, че основната ми цел
трябва да бъде възстановяването на тракийската организация
и възраждането на тракийската кауза.
Избраха ме за председател на Софийския клуб ”Тракия”
през 1989 г. и на 10 януари 1990 г. заедно с представителите
на 18 оцелели тракийски дружества възстановихме органи179

зацията под името Съюз на тракийските културно-просветни
дружества. Аз бях избран за негов председател.
___
С Коста Андреев продължихме да се срещаме. И отново
основната тема на разговорите ни бе Тракия, тракийската организация, тракийската кауза. Стотици бяха въпросите, върху
които разсъждавахме. Не всички се помнят вече. Но има някои от съществено значение за развитието на организацията.
Те не се забравят. Ще спомена някои от тях, в които Коста
се изявяваше като истински тракиец патриот и ръководител
родолюбец.
Беше трудната 1992 г. ”Демократите” бяха на власт. Тяхната цел бе да превземат всички структури в страната и държавни, и обществени, в т.ч. и СТКПД. Ние не се поддадохме
на провокациите им. И те започнаха яростна кампания срещу
ръководителите на съюза и нейния председател. Във в. ”Демокрация” се пишеха какви ли не измишльотини за организацията. Пишеха, публикуваха и предаваха на... прокуратурата!
Срещу председателя бяха заведени 12 досъдебни преписки
и ако беше признат за виновен, щеше да получи сумарно 80
години затвор. Но ние бяхме невинни и честни! И ”синият”
балон се спука! Следствието ни призна за невинни и всички
преписки бяха прекратени.
”Демократите” не мирясаха. Искаха да постигнат своето.
И техни представители, депутати, се появиха на конгреса на
тракийската организация в Хасково през 1992 г., когато я преименувахме в Съюз на тракийските дружества в България.
Дойдоха, макар и неканени. Преди това бяха обърнали на своя
страна председателя на Контролната комисия и главен редактор на в. ”Тракия”. Дадохме им думата. Говореха нелепости и
делегатите ги освиркаха и те напуснаха конгреса. Тракийци
вече бяхме по-сплотени, по-единни. Трябваше след конгреса
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да продължим без прекъсване издаването на в. ”Тракия”. (На
конгреса предишният главен редактор на вестника бе изгонен
от тракийската организация.)
Коста Андреев се притече на помощ и в тази трудна ситуация. Той заяви, че става редовен сътрудник на вестника
и предложи за главен редактор Никола Инджов. Поредният
брой на вестника излезе съгласно графика. Вестникът продължи без прекъсване и по-нататък. Така Никола Инджов
стъпи за първи път в тракийската организация. Коста удържа
на думата си и стана редовен сътрудник на вестника. По страниците му се появиха негови статии, есета, разкази, посветени на Тракия.
___
Нашите срещи не просто продължиха, а и станаха по-чести. Обсъждахме приоритетни цели, бъдещето на организацията. Една от главните ни теми бе каква да бъде организацията
- само бежанска или съвременна патриотична? Решихме, че
тя трябва и да запази бежанския си характер, и да защитава
богатото тракийско историческо и културно наследство, но
бяхме единодушни, че организацията трябва да има и съвременни цели и идеали с поглед към бъдещето. Това можеше да
се постигне чрез развиване и укрепване на добросъседските
отношения на Балканския полуостров и главно със славянските и християнски народи, с които да се живее в мир, доверие и добросъседство, без промяна на границите; както и чрез
приобщаване на България към европейските структури, чрез
приемането и в Европейската общност, чиито цели и принципи в това отношение са близки до нашите въжделения. Ето
защо бе важно тракийската организация да подкрепя всички
действия и управляващи среди, които работят за приемането
на България в Европейския съюз.
Постепенно, въпреки съпротивата на възрастното поко181

ление, тези идеи и за съвременен облик на организацията
ставаха близки на много тракийци. Така се стигна до приемането им като стратегически цели на конгресите през 1995 г. в
Стара Загора и най-вече на конгреса във Варна през 1998 г.
___
Във връзка с европейската ориентация на СТДБ ще спомена много важна среща през 1992 г., на която присъстваха
и Коста Андреев, и тогавашният главен секретар на съюза
Георги Димитров. Обсъждахме честването на 80-годишнината от разорението на тракийските българи през 1913 г. и мащабна реконструкция на паметника край Маджарово. Искахме да изградим стойностен мемориал. Решихме (естествено
след много срещи и обсъждания преди това) паметникът да
се доизгради като пантеон. Да се построи параклис в памет
на избитите от турците на това място близо 2 хиляди жени,
деца и старци.
На една от тези срещи, на която бяхме с Коста Андреев,
присъстваше и Марин Делчев, журналист от Хасково. Той ни
представи българина Иван Добромир, скулптор в Австрия.
Скулпторът пък, от своя страна, ни показа проекти (всичките
авангардни) за паметници на Капитан Петко Войвода и други
тракийски герои. В разговора ни възникна идеята за съвременен паметник на територията на мемориала в Маджарово  в духа на идеите за мир, доверие и добросъседство, без
промяна на границите, но за свободно движение на хората
в разпокъсана Тракия. Марин Делчев неочаквано предложи
Иван Добромир да направи паметник ”Тракия без граници”.
Страхотна идея! С Коста я подкрепихме веднага.
Така пред 1992 г. за първи път прозвучаха думите ”Тракия
без граници”. И през 1993 г. в реконструирания и разширен
мемориал край Маджарово вече се появи нов паметник. На
челната му фасада стои надписът ”Тракия без граници”.
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С други думи, построихме паметник ”Тракия без граници”,
без конгресът още да е приел тази идея за стратегическа цел.
Тъй или иначе, в разговорите ни с Коста Андреев. тя се утвърди като такава. Но си оставаше все още само политически
лозунг във въздуха. Предложих му да разработим конкретна
програма с конкретни идеи и предложения за нейното практическо реализиране. Коста подкрепи изцяло идеята, която
според него представляваше развитие на съвременния облик
на тракийската организация. По-късно с Националния център за териториално развитие разработихме проекта ”Интеграция на Тракия в рамките на ЕС”. Обсъдихме го на уникален форум в Стара Загора през 2006 г. заедно българи, гърци
и турци с участието на президента Георги Първанов. Прие
се единодушно предложението на гръцкия представител,
ръководителя на Асоциацията на общините в Западна Тракия, разработката да се допълни и с ”Еврорегион ”Тракия”.
Пълната разработка бе утвърдена през 2006 г. на конгреса на
СТДБ в Бургас. После и бе записана в Устава на СТДБ като
стратегическа цел на тракийската организация. Коста Андреев присъства и на конференцията в Стара Загора, и на конгреса в Бургас.
___
През 2006 г. предстояха президентски избори. Обсъждахме ги задълбочено. И тогава се роди идеята Съюзът на тракийските дружества в България да издигне кандидатурата на
президента Георги Първанов за втори мандат. Заедно с Петра
Мечева убедихме делегатите на конференцията в Стара Загора да приемат такова решение. Разбира се, това стана и чрез
аргументираните изказвания на Коста Андреев и Петра Мечева от трибуната на форума.
Твърде много са срещите и разговорите ни с Коста Андреев, които имат съществен принос за развитието на На183

ционалното тракийско движение. Искам обаче да спомена
и за друго голямо тракийско дело на Коста Андреев  неговите романи и разкази, посветени на Тракия, на тракийци и
тракийската кауза. С Коста и Елена Алекова измислихме и
библиотека ”Тракия без граници” като съвместно издание на
СТДБ и ИК ”Христо Ботев”, чийто управител по това време
беше Красин Кръстев, също потомък на тракийски бежанци.
Първата книга в тази поредица бе романът на Коста Андреев
”Круша дивачка” (2005 г.).
___
Животът, уви, е жесток. Страшната и коварна болест поваляше снажното тяло на Коста Андреев. Нашите срещи продължаваха. Но на тях се чуваше и вопълът на Коста: ”Боли,
много боли!”. И отново болкоуспокоителните хапчета...
Неговите близки чувствахме наближаващия край. И тогава с Елена Алекова решихме да поведем Коста по неговите места  Хасково, Харманли, Долни Главанак и естествено
Малко Брягово, където имаше голяма земляческа среща и събор. В Малко Брягово Коста срещна първата си любов. Там
и го наградих със златния медал ”Капитан Петко Войвода”.
Там Коста игра и последното хоро в живота си.
Това, което никога няма да забравя, е неговото прощаване
с родната земя, с родния дом, макар и несъществуващ вече.
Няма да забравя и песните, които той и Елена пяха от родното му село до София.
Величав, несломим дух!
Така в с. Малко Брягово бе последната ми среща с Коста
Андреев, както и първата през далечната 1945 г.
Отиде си от нас, но и остана с нас един голям тракиец, родолюбец, патриот, защитник на тракийската кауза, съзидател
и крепител на Националното тракийско движение и тракийската организация. И един голям човек!
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Проф. Марко Семов
писател

Дойде с мисия
					

За Коста Андреев

Стана така, че в рамките на месец и половина се срещаме
с някои от вас за втори път. Когато видях колко много хора
сме се събрали тук по повод честването на 75 години от раждането на Коста Андреев, си спомних, че някога Иисус Христос е казал: никой не е светец в родния си край.
Но според моите дълбоки и трайни впечатления от срещата ни в Харманли, а и сега тук мисля, че Коста си остава
човек, когото вие обичате. Това ще рече две неща. Първо, че
Коста не е предал родния си край, не е застанал над него, а
е до него във всички тия години, които в книгата си „Круша
дивачка” е описал, и че той е бил добър пратеник на своя край
в София. На второ място, това означава, че и вие сте добри
хора. Тая симбиоза между две добри страни ни е събрала на
едно дело, на една оценка, в един момент, когато, без Коста да
се усети, без да се усетим всички, той е станал на 75 години.
___
Откога се познавам с Коста? От далечната 1968 г., когато
бяха приключили събитията в Чехословакия. Там Международният съюз на журналистите беше организирал среща, на
която имаше и българска делегация. В състава на делегацията бяхме двамата с Коста и още един човек, когото упорито се
опитвахме да си спомним със сигурност, но не успяхме. Явно
е бил човек, пратен с нас, за да записва какво си говорим. С
Коста дотогава не се познавахме, но времето след събитията
през 1968 г. не беше нито кой знае колко весело, нито опти185
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мистично. Много подозрително време. Аз даже се питах как
да се държа с Коста, тъй като не го познавах добре. Той беше
тогава или зам. главен или главен редактор на в. „Труд”.
Още от първите ни разговори обаче се оказа, че мислим
доста еднакво за онова, което е станало в Чехословакия, което става в нашите тогава социалистически страни. И оттук
с Коста пътищата ни почти се събраха. И е така вече почти
40 години. През тези 40 години работихме и заедно, и на различни места, но по един или друг повод участвахме в редица
прояви, свързани с българската журналистика, с българския
политически живот, почти един до друг. Приятно ми е, че
Коста е станал на 75 години, но никога не съм си и помислял,
че той е с 10 години по-голям от мен.
Забелязвал съм, разбира се, че е по-мъдър, по-уравно186

весен в преценките си за хора и за неща, че мисли, преди
да говори, докато аз не винаги мисля, преди да кажа нещо,
понякога говоря и после мисля, след което съжалявам. Това
означава, че той е взел от вашата земя нейната дълбока мъдрост и я е съхранявал през тия години. Тази мъдрост му беше
полезна изключително много в професията му на журналист,
на главен редактор.
Спомням си, в края на 70-те години на миналия век (някои
от вас може би помнят) по телевизията течеше едно вечерно
предаване „Диалози”. То беше доста критично. Там идваха
различни представители на българската интелигенция. Но
един от тях беше винаги участник – Коста Андреев. Между
тези представители на българската интелигенция имаше някои, както напоследък се наричат, „елитни” писатели. Няма
да им споменавам имената. С тях сме разговаряли, преди да
влезем в студиото на живо, за това как горе-долу ще се развие разговорът. Те казваха едно, докато влезнем в студиото, а
когато започнеше разговорът на живо, говореха точно обратното. Коста никога не постъпи така. И аз отново разбрах, че
на Коста Андреев може да му се има пълно човешко и политическо доверие.
Като казвам политическо, не влагам политическия смисъл на казионност, а смисъла на разговор между хора, които
оценяват по еднакъв начин едно или друго явление, една или
друга страна на политическия живот и не се предават един
друг за това кой как е мислил и как е приказвал. Днес използвам случая да ви кажа, че от тези предавания „Диалози”,
сигурен съм, вече няма нито едно предаване, останало в телевизията. Те са унищожени, за да не може някой да каже, че
и преди е имало хора, които са мислили с главите си и не са
били съгласни с едно или друго, че промените на българите
и на България са започнали не след 10 ноември 1989 година.
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Това е поводът да ви кажа тези неща, които няма как и няма
откъде да ги знаете.
___
Известно ви е, че Коста е страстен ловец. Благодарение
на него аз познавам вашия край. Тук сме ловували неведнъж
и всичките ни срещи с вас са били много, много приятни.
Но веднъж се случи да бъдем в Благоевградския край.
Ловувахме през деня. Вечерта се върнахме. Не помня имаше ли, нямаше ли слука. То и нямаше значение. По-интересно е, че това беше 1989 година. Сигурно е било август или
септември, дори октомври, когато е разрешен лова на едрия
дивеч. Минахме моста на Струма. Коста спря колата. Бяхме
четирима души. Каза: „Имам да свърша една работа. Ако искате, елате с мен, ако искате, стойте в колата”. И отиде към
багажника, отключи го, извади нещо квадратно, увито в бяла
хартия, и тръгна към средата на моста. Тръгнах с него да видя
какво тайнство извършва, по какъв повод, защо бяхме спрели там. Когато стигнахме до средата на моста, Коста разгъна
хартията и аз видях портрета на Живков, след което той го
хвърли в реката. Това беше, повтарям, преди 10 ноември, месец или два, време съвсем не безопасно и съвсем не толкова
невинно.
___
От онова време ме свързва с Коста още един изключително силен спомен, за който много накратко ще кажа. Тогава
моят син, като войник в ШЗО в Плевен, беше арестуван за
това, че се беше опитал доста наивно да създава организация,
която да парира армията, ако тя спре процесите на преустройството. Бяха го арестували и по два члена му искаха смъртна
присъда. Първият човек, на когото казах какво се е случило,
беше Коста. Другият беше Николай Хайтов. Можете ли да си
представите какво доверие съм изпитвал и към двамата, за да
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отида при тях и да приплача какво става и как гори и животът
ми, и домът ми. Коста ми каза, че следи как се развиват нещата и че всичко това може да се окаже и за добро. Подобна
мисъл изрече и Хайтов. Не знам дали се оказа за добро или
за зло. Не беше чак толкова добро, защото преживяхме тежки месеци, дори година имаше още след това, но Коста през
цялото време остана до мен като близък приятел и не се уплаши, както направи и Николай Хайтов.
___
Много ми се иска да споделя и това, че с Коста прекарахме във в. „Работническо дело” две години и половина. Това
бяха годините непосредствено преди 10 ноември 1989 година.
Малцина от вас знаят, че сигналите за някакво преустройство започнаха от в. „Работническо дело”, от едно писмо на
една жена – не помня точно името й. Това писмо – писмо,
пълно с тревога и недоволство от живота, в който навлизаме,
говорещо за нуждата от промени в живота ни, предизвикало
много, различни и нееднозначни реакции както в редакцията,
така и извън нея, видя бял свят тъкмо благодарение на Коста
Андреев. Така че, както виждате, той е знаел някои неща или
ги е усещал и не остана равнодушен, а активизираше процесите, които вече се извършваха в България и преди това в
Съветския съюз.
Спомням си, една вечер седнахме с него в Клуба на кинодейците в София. Попитах: „Коста, какво става?”. „Нали
виждаш какво става – каза, – важно е сега кораба спокойно
да го спуснем на вода.” Вярно е, че кораба го спуснахме спокойно на вода. Не станаха събитията, които станаха в другите страни, като в Румъния например. Това спокойствие за
съжаление сега ни излиза през носа, струва ни много скъпо.
Онзи ден с болка чух, че на погребението на един наш общ
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познат някой казал: „И на този му върнаха земята в реални
граници”.
Тогава започнаха процеси, които не бяха предвидени,
процеси, които БСП не можа да овладее и да насочи в път,
който бе потребен на България, за разлика от това, което направиха в Унгария и, за моя изненада, в Полша. У нас хаосът продължава вече толкова години. Живеем във време безпътно, объркано, непочтено, което ни мрази и което и ние
мразим. Омразата се настани и в отношенията между хората.
Партиите завладяха територии. Между тях също няма никаква толерантност и близост.
През цялото това време Коста се запази като журналист,
запази позициите си на нормално мислещ и почтен човек.
Ние нямаме друг жив журналист, публицист като Коста, прекарал толкова много години във всекидневник. Трябва да ви
кажа, че да работиш във всекидневник е изключително изтощителна работа и особено когато дежурствата бяха през вечер, през две до 1 часа през нощта. Чудил съм се много пъти
откъде Коста намира тая енергия, тези сили. Преди това той
работеше във в. „Труд”, в голям период – като ръководител.
По негово време вестникът беше доблестен, почтен вестник.
Мисля, че и досега следите на Коста Андреев се поддържат
във в. „Труд” и в това, което той остави там като наследство,
като традиция, като отношение към хората в България, които работят, и в кадрите. Една негова неотменима заслуга е,
че той пишеше много и често без подпис. При това винаги по въпроси, които не са трето- или четвъртостепенни.
По въпроси, които изразяват болката на хората, болката на
България. Поради това той остана и ще остане като една
безусловно силна фигура, която дойде в българската журналистика с мисия и излезе от нея с мисия.
Никой не може и не се е опитвал да оспорва Коста Ан190

дреев нито като журналист, нито като човек, още по-малко
или никак като ловец. Единствен Дончо Цончев се опитва да
оспорва неговите ловни завоевания, но това са доста несериозни усилия. Според мен бъдещите изследователи тепърва ще се връщат към това, което Коста Андреев е оставил
като създател на вестници и като ръководител, и като творец, и съм убеден, че при всяко такова завръщане Коста ще
впечатлява младите изследователи с онази своя почтеност и
обич към човека, с онова спокойствие и в същото време гняв
срещу глупостта, срещу непочтеността в живота ни. Затова
Коста ще продължи да съществува като една от големите и
ярки фигури на българската журналистика. Една от най-ярките фигури, бих казал.
___
След оттеглянето си Коста ни изненада по един изключително приятен начин. Аз зная колко трудно се преминава
от журналистиката в литературата. Това е един много мъчителен, труден и най-често невъзможен път. Защото, докато е
във всекидневник, във вестник, човек работи с 400-500 думи
най-много. С толкова се списва един вестник. Тоест, щеш не
щеш, ако 40-50 години работиш с клишета, най-често с фрази, които са заучени, които времето понякога изисква от автора, те се забиват, клишират в ума, в мозъка на твореца. И да
излезеш, да се отскубнеш от тях, да разчупиш тия щампи, тия
схеми, тази еднозначност на словото и да му предадеш многозначност, каквато то най-често носи в литературата, това е
един изключително мъчителен и труден процес.
Коста го направи. Коста успя да излезе от клишетата и
да напише само за две години много силни книги: „Есента
на Първия” и „Круша дивачка”. Последната беше добре анализирана и дискутирана тук. Тая книга обхваща практически
целия ми живот. Всичко в нея ми изглежда познато. Анализът
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е коректен, почтен. Истините са казани ясно, болезнено. Хората, които са описани – едни познаваме, други не познаваме,
за някои от тях съм питал Коста.
Жените, с които Коста ни запознава, са изключително интересни. Те приличат твърде много на жените на Димитър
Димов. Лаская се, че познавам някои от тях, но ги познавам
не така, както ги е познавал Коста, за което му завиждам.
Ще ми се да кажа по повод книгата, че тя е незавършена.
Ние имаме още какво да искаме от Коста, защото той е един
от хората, които твърде много знаят за това, което е ставало и
сигурно все още става в България. Тази книга има нужда от
продължение, защото ние всички искаме отговори на много
от въпросите, които ни изправиха до... гроба с реални граници. Как стана така, защо стана така, кой позволяваше, кой
печелеше от износа на жито от гладуваща България през 1989
и 1990 година? Кой е виновник за изгонването на децата ни
от България?
Преди две седмици се върнах от Чикаго, където се проведе среща на журналисти от цял свят. Само в Чикаго има 100
хиляди българи и, забележете, те продължават да живеят като
българи. Искат да живеят като българи, много от тях искат да
се върнат в България. И отново – нашите български номера.
Имат проблем. На много от тях децата са в трето-четвърто
отделение, пети, шести и седми клас. Родителите искат да се
приберат, напечелили се, колкото се напечелили, напатили
се, колкото се напатили, и се оказва, че децата им не могат
да учат в България, тъй като имало разминаване в учебните
програми. И така ние насила държим толкова хиляди души,
които искат да дойдат тук, да внесат спечелените пари тук, да
внесат опита, който са натрупали там, и не могат да го направят, защото не искат да посегнат на бъдещето на децата си.
Не мога да си представя, че в образованието ни няма гъвкава
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система, която да не може да реши въпроса за постепенното
изравняване на образователните класове на началното, прогимназиалното и средното училище.
В Чикаго между другото видях как се гласува единодушно учредяването на награда на името на Алеко Константинов за защита и съхраняване на чистотата на българския език
в изданията, които излизат в чужбина за българите. Нещо,
което в България го нямаме и срещу което се възправя целокупната ни журналистика винаги когато стане дума да пазим езика от опошляване. Езикът е опаковката на мисълта.
Лошият език означава лоша мисъл. Коста съумя да работи
за чистотата на българския език през целия си живот, поради което аз искам да му пожелая не само да напише втора
част на „Круша дивачка”, защото дивото в нравите ни има и
своите добри страни. Страхът, че можем много скоро да бъдем изравнени, вкарани в европейската култура с опасността
да загубим своята култура, ни подсказва, че тук-там нещо у
нас трябва да си остане българско. Разбира се, не като сечем
крушите дивачки по тоя варварски начин, но да знаем и познаваме онова, което е наше, българско, и да не си го даваме,
защото ние сме народ, който не трябва да бъде раздаван на
никого по никакъв начин по света. Ние не сме народът, който
трябва да „спонсорира” Съединените щати с най-кадърното,
което той може да отгледа – своите млади и подготвени хора,
а в момента точно това правим.
И така, Коста, аз ти желая две неща – да доживееш до
дълбоки старини и да бъдеш толкова обичан от твоите земляци и от всички, които те познават в България! Да имаш сили,
настроение и смелост, защото ти вече няма какво да губиш,
за да кажеш цялата истина, от която всички ние се нуждаем!
Да бъде дълъг твоят път и в живота, и в творчеството ти!
Хасково, 8 юни 2006 г.
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Никола Инджов
СЪРАТНИК И СЪМИШЛЕНИК
В ТРАКИЙСКАТА КАУЗА
					

За Коста Андреев

Висок и строен, Коста Андреев с осанка и походка внушаваше, че е планинец, това впечатление се налагаше още
повече, когато се случваше да запее родопска песен. Виждаше се, че не е като другите, може би приближените до живота
му съзнаваха по-ясно смисъла на оная поговорка, че равнината ражда жито, а планината – хора...
Неговата планина е оная Родопа, която не е толкова прочута с халища и гайди, колкото с една местност – Орлово
гнездилище, и с едно събитие от есента на 1913 година, определило завинаги психологията на тракийските бежанци.
Това е погромът на тракийските българи при завоя на
Арда до днешния град Маджарово. Там в края на септември,
след като царската дипломация губи спечелената с подвизи
и саможертва Балканска война, пристига керван бежанци от
Беломорието. Тръгнали от Дедеагач към свободна България,
подгонени от ятагана хора биват застигнати на брега на Отечеството – и подложени на зверска сеч. Между малцината
оцелели са предшествениците на Коста Андреев, обитатели
дотогава на хубавото село Доганхисар, пак родопско.
Така че впечатлението на планинец, което Коста Андреев правеше на познати и непознати, е свързано с трагичното
разорение на тракийските българи, вдъхнали живот по-късно на бежанските села покрай скалните гробници, каменния римски път, загадъчния кромлех – Българско поле, Горен
и Долен Главанак, Бориславци, Малки Воден, Дъбовец, Ка194

милски дол, Хухла... И Брягово, от което потомъкът на прокудените от Тракия българи Коста Андреев тръгна по широкия
свят. Моята родова история е сходна с Костаандреевата, защото и аз съм потомък на бежанци от беломорските склонове
на Родопа, пък и мои предшественици са посечени от ятагана при същия завой на Арда и в местността Мъгленик край
Аврен. Но нашите пътища се сляха в един доста късно, тъй
като на млади години съдбата ни бе разпиляла в различни
посоки. Него – към Москва, а после към Прага, мене – към
Хавана, после към Мексико. Събра ни, естествено, тракийската ни кръв, бежанската ни орис. И най-важното –общата
ни идея за Тракия.
Тази идея бе формулирана с редица мои публикации в последните години на двадесети век в рубриката “Тракия без
граници” във в. “Тракия”, на който бях главен редактор. В
началото идеята срещна неразбиране и дори отпор, особено
заради неизяснените все още условия за членството на България в Европейския съюз, което изглеждаше далечно и нереално. Остро на моята идея реагира дори един уважаван от
мене тракийски историк, но точно тогава пролича личността
Коста Андреев. Като член на редколегията на вестника той ме
защити, в неговите думи аз почувствах колко широко скроена
личност е той. Тогава наистина пътищата през границата към
Тракия още не бяха отворени, но се отхлупваха главите и на
най-ретроградните властници. Хората с друг поглед оглеждаха Тракийския свят на Европа и усещаха с горчивина колко
несправедливи са били великите сили, когато са разсичали
Тракия с изкуствени граници. Например Ньойският договор
Въпреки някои популистки искания за отмяната му, този договор като почти всички международни съглашения остава
такъв, какъвто е. Не може да бъде отменен, но могат да бъде
коригирани неговите последствия. Моята идея за “Тракия без
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граници” бе именно в този дух – че е дошло време за нови по
смисъл международни договори в тракийския свят на Европа. Животът ме подкрепи, възникна рамковото споразумение
за създаване на Еврорегион Тракия, който обхваща българската Районна асоциация на общините “Тракия”, гръцката
Асоциация на общините “Полис” и турската Териториална
общност “Тракия Кент” . Вече съществува реална форма на
пряко взаимодействие – Координационният съвет за българо-гръцко-турско трансгранично сътрудничество с участието на областните управители на Смолян, Ксанти, Еврос и
Одрин. Но безспорно най-крупният икономически проекти,
който очаква реализация в тракийския свят на Европа е петролопроводът Бургас – Дедеагач (Александрополис). Възможно е също така в наше време да се прокара замисления
още от предшествениците коридор за излаз на България на
Бяло море. И така нататък...
Коста Андреев схващаше, че тракийският свят на Европа променя облика на континента и навярно ще направи
живота на тракийците по-добър и по-спорен. Като ръководител на вестници той даде място на идеята “Тракия без граници” и тя днес влияе силно върху гражданското поведение
и обществената активност на тракийските българи, където
и да се намират те. Тогава почувствах Коста Андреев като
надежден съратник в общата ни тракийска кауза, усетих, че
тракийският интелектуален потенциал е наистина неизтощим, че във времената след философа Димитър Михалчев
и писателя Константин Петканов има и други потомци на
тракийските бежанци, които принадлежат въобще към творческия елит на България. Защото е много важно да се осъзнае, че тракийската кауза е част от българския национален
въпрос. Падането на границите е единственото възможно
решение, благоприятно за всички страни, на чиято терито196

рия днес се намира Тракия.
... Известно време живях на бул. “Патриарх Евтимий”,
недалече от квартирата на Коста Андреев на бул. “Витоша”.
Понякога се срещахме на разходка с нашите кучета в градината на НДК. Той имаше смолисточерен кралски пудел, куче
с видимо самочувствие, особено в присъствието на моя златист дакел. Веднъж Коста ме помоли да наглеждам пудела
му за три-четири дни, тъй като трябвало да пътува за Гърция
с жена си, а нямало на кого да го остави. Доведе го в къщи
и пред мене и нашето куче някак си инструктира пудела да
бъде послушен, кучетата разбират какво им се говори. Няма
да забравя с какъв примирен, но натъжен поглед пуделът му
го изпрати. Остана у нас и се държа наистина в духа на указанията на стопанина си. Една сутрин задраска по врата на
спалнята, отворих му, пуделът скимтеше и подскачаше в някаква възбуда, въртеше опашка. Така цял ден... Вечерта Коста
се завърна от пътуването си и пристигна направо у нас. А
пуделът бе усетил кога той преминава границата – на почти
200 километра разстояние...
Коста Андреев излъчваше душевна енергия, нея бе доловило кучето му. Но я долавяха и хората, които в различни моменти бяха около забележителния журналист във вестниците
“Труд”, “Дума”, “Земя”. Случвало ми се е да обикаляме с него
маджаровския регион заедно с верния му приятел Балана, да
бъдем в Хасково или Харманли на литературни срещи. В последните години на живота си той се отдаде с повече страст
на литературата, написа няколко книги с разкази и два романа, и те от народен представител го превърнаха в писател на
оня край, в пространството разположен върху Беломорието и
Родопите, а във времето – между разорението на тракийските българи при завоя на Арда и подема на България, на която
Коста Андреев бе виден и знаен строител.
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Калина Георгиева
ЛЕТОПИСЕЦ НА БЕЛОМОРСКА ТРАКИЯ
				

За д-р Кирил Бакърджиев

Д-р Кирил Бакърджиев е един от хилядите тракийци, преживели бежанството, носещи в сърцето си свидния спомен за
родната Тракия. Той приема като мисия съхранението и предаването на много хора истината за тракийския въпрос, тема,
която за литературата и учебниците беше табу, а историческата наука премълчаваше в продължение на десетилетия. В
продължение на шестдесет години, съзнателно, с чувство за
дълг, проучва историята, географията, етнологията, народното творчество на родния Доганхисар, инвестира много време и
енергия, за да изгради надежден щит против игнорирането на
тракийската кауза, против избледняването на спомена в хода
на времето. Превратностите на съдбата често са безмилостни
към историческото наследство. Енергичен по природа, той
дълги години е в ръководството на тракийската организация.
Има принос за изграждането на Тракийския дом и паметника на Капитан Петко Войвода в Хасково. Най-съществената
част от неговата мисия, обаче, представлява събирателската
му дейност – с касетофон в ръка той влиза в почти всеки тракийски дом, за да запише личните спомени на стотици хора.
Въпреки че тези тракийци вече не са между живите, техните
потомци разполагат с разказите им. Тези съхранени спомени
представляват исторически доказателства, за това, което се е
случило реално в Беломорска Тракия през 1913 г. и по-късно
през 1920-25 година. Те са бъдещо градиво за исторически
изследвания. Д-р К. Бакърджиев е потомък на голям тракийски род. Изследванията на родословното дърво връщат към
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Д-р Кирил Бакърджиев със съпругата си Калина

19 –ти век. Родоначалникът на рода Митрю Стаев Бакърджиев е роден в с. Доганхисар, Беломорска Тракия, през 1843 г.
Занимава се със скотовъдство, земеделие и калайджийство.
Обработва различни предмети от мед за домашно ползване.
Митрю и потомците му са известни с активната си революционна дейност и съпротива по време на османското робство.
Мъжете са често интернирани, поради укриване на комитски въоръжени групи по време на гръцко-турските, българогръцките и българо-турските междуособни войни в началото
на 20-ти век. Митрю и съпругата му имат две дъщери и шест
сина: Петко, Янко, Тодор, Мара, Христо, Стана, Георги, Стоян. Митрю умира през 1915 г. Синът Георги (1866 – 1906) със
съпругата си Стоя Петкова Инджова имат шест деца, първото от които е синът Стаю (1886 – 1960) със съпруга Стана
Цървенилова, баща на д-р Кирил Бакърджиев. Поминъкът
на дядо му е земеделие и скотовъдство. Баща му продължава
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традицията като я разширява с търговия на земеделски продукти и занаятчийство в гр. Дедеагач след разрастването му
в резултат на построяването на Барон-Хиршовата железница. Стаю Бакърджиев е един от малкото високообразовани
за времето си доганхисарци. Той чете, пише и говори български, турски, гръцки и френски език и е в управата на с.
Доганхисар, където изпълнява функциите на писар. Съпругата му Стана Митрева Цървенилова-Бакърджиева има първа в селото шевна машина. Шиейки, тя подпомага семейния
бюджет за отглеждането на десетте им деца: Георги, Митко
(почива на осем години), Петко, Кирил, Мата, Калина, Ирина, Стоя, Крум (почива на три години през 1935 г.) и Добра.
До петата си година Кирил Бакърджиев расте щастливо в
родния Доганхисар сред многолюдното си семейство. Там, в
църквата „Света Богородица”, която съществува и днес, той е
кръстен. После тръгват слуховете, че населението на цялото
село Доганхисар ще бъде интернирано в стара Гърция. Идва
утринта, когато група въоръжени гръцки войници приканват
хората да се отправят към църквата и манастира „Св. Никола”, заедно с децата, хляб за из път, стоката. Подкарват ги към
Дедеагач. Все още надежда се прокрадва в сърцата им, защото там са консулите, които обещават сигурност. С всеки изминат ден, обаче, искрицата гасне. По-късно, в разказите си,
Стаю Бакърджиев многократно повтаря тревожните думи на
служител от общината в Дедеагач. ”Гърците товарят стоката
ни на корабите, а също и нашите ...Вие, с тия дребни деца
няма да издържите. Тръгвайте за България.” Бягството през
Балкана е съпътствано от преследвания, страх, студ, глад.
През дъжд и сняг преминават през връх Коджаеле и се насочват към българската граница. Пресичат я при селата Горно и
Долно Луково. Утеха за семейството е, че успява да опази децата. Установяват се в Хасково. Тютюневите складове поемат
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на работа бежанците, но битовите условия са много тежки.
Стана, майката на Кирил, е категорична в желанието си да
се върнат на село. Тя е сигурна, че там е по-добре, защото
сами ще осигуряват препитанието за челядта си. По-късно,
дядо Стаю разказва на внуците си, как вместо веднъж, както
е нормално, му се наложило три пъти да сади лозя в живота
си. Заселват се в с. Ефрем. На мястото на къщата им в селото сега се издига сградата на кметството. По-големият брат
на Кирил, Георги става свещеник и служи в селската църква. В църковния двор, недалеч от входа на светата обител,
днес се намира гроба му. Впечатлен от разказите на брат си,
че в духовната семинария, където се изучават над четиридесет предмета, се дава добро образование, през 1934 г. Кирил
Бакърджиев потегля за Пловдив. Записва се в семинарията,
завършва я с отличие и си спечелва много приятели сред будните си съученици. Събиранията на бившите семинаристи,
станали по-късно лекари, адвокати, художници, оперни певци
всяка пролет, продължават до 1998 г., а кореспонденция помежду си поддържат до края на живота си. Всички те, освен
професионалисти, са творци в живота. Писмата на един от
тях – Васил Резачев – адвокат от Трявна, който умира в същата година като Кирил Бакърджиев са изключителни по стил,
мъдрост, поетичност. След учителстване в с. Чорбаджийско,
Кирил Бакърджиев постъпва във Ветеринарния факултет в
гр. София. През 1948 г. специализира в Чехословакия. След
дипломирането му е разпределен да служи за укрепването на
Българската армия в поделение в гр. Кърджали, като достига до чин полковник във военната йерархия. По това време
започва изследванията си за родния Доганхисар: география,
материална култура, духовна култура, история. Отправна точка са личните му спомени и разказите на близките му. После
задълбава в темата и въпреки че едва през 1975 г., след 52 го201

дини от бягството им от Западна Тракия, е имал възможност
да посети Гърция на професионален конгрес в Атина, а после
да обиколи Тракия, той познава родния си край така добре,
сякаш винаги е живял там.
През 1949 г. след няколко годишна дружба, той сключва
брак с Калина Георгиева Бакърджиева – тракийка от Доганхисар по майчина и бащина линия. Раждат им се две деца
– син и дъщеря. Калина и Кирил живеят сговорно, в обич и
уважение 57 години. Този брак е като слънчев лъч и връщане
към живота за Калина и майка й Злата Бакърджиева, които
до този момент споделят по неволя съдбата на светици. Злата
Бакърджиева, майката на Калина, е омъжена за Георги Бакърджиев – син на Стоян Митрев Бакърджиев (1870-1943 г.),
който със съпругата си Калинка Куртева Гарева-Бакърджиева има шест деца: трима сина и три дъщери. Най-големият
син е Георги Стоянов Бакърджиев, бащата на Калина, който
произхожда от същия род като Стаю Георгиев Бакърджиев,
бащата на Кирил. Стоян и Георги, дядовците на Калина и Кирил, са синове на родоначалника Митрю Стаев Бакърджиев.
Семейството на Георги Стоянов споделя същата историческа
съдба като хилядите тракийски семейства от Западна Тракия
през периода 1923-25 година. Изселва се в България - в гр.
Хасково. Част от имотите си в Дедеагач, Стоян заменя, макар
и неизгодно, срещу имоти в Бургас на гърци, които емигрират от България. В края на тридесетте години на двадесети
век, с лоялност и трудолюбие, Георги Стоянов Бакърджиев
става сериозен конкурент сред търговските среди в града.
Печели поредица от търгове с добитък. Завистта, несполуките на конкурентни търговци ги подтикват към коварното
му убийство, на връщане от търг. Злата остава вдовица със
Стоян на една година и Калина – на три години. Обсебването
на търговията от Илия Педев, вуйчо на Злата, брат на Стаю
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Педев и Мата Педева, замогването му след смъртта на Георги
Бакърджиев, предизвикват подозрения за поръчково убийство от Илия Педев. Това става удобен повод семейството
на Георги да се отърве от снахата Злата и децата, с цел да ги
лишат от бащиния им дял. За Злата и потомците на Георги настъпва непосилно време. Нещастието се оказва пълно поради
смъртта на Мата, сестра на Стаю и Илия Педеви и майка на
Злата. Започва хитра политика от страна на снахата Калина,
която е знаела за престоя на срико Стаю в лазарета в Макри и
последвалата бездетност, и със сина си Стоян Педев, адвокат,
лишава останалите наследници от законното им наследство
в полза единствено на наследниците на Илия Педев. Енергичността на Кирил Бакърджиев и страха от възмездие, респектира двата заможни рода, станали причина за проваления
млад живот на Злата, Калина и Стоян. Последният, едва на 24
години, става жертва на алчността на чичо си Калоян Бакърджиев. През 1953 г. излиза постановление на МС за укрепване
на селското стопанство. Д-р Кирил Бакърджиев се премества
в Хасково и работи като ветеринарен лекар. Става директор
на Ветеринарния медицински център в града. Развитието и
съхранението на животновъдството в граничен район е изключително отговорна работа. Кирил Бакърджиев превръща
практическите си наблюдения в научни разработки. Защитава степените младши, старши научен сътрудник, за да стигне
до изработването на докторската си дисертация. Той е първия
доктор на ветеринарно-медицинските науки в Южна България. Успоредно с научните изследвания, той се занимава с
краеведски проучвания и участва активно в живота на тракийци. Към младежите далновидно се проявява загриженост
и внимание. Организират се вечеринки и честване на празници. Именно по инициатива на Хасковското тракийско младежко благотворително дружество „Момчил юнак”, създаде203

но през 1923 г., на 15 юни 1941 г., голяма група доганхисарци
посещават родните си къщи в Доганхисар. Между тях са Стоян Бакърджиев и Мавер Радиков, дядовци на Калина Бакърджиева. През пролетта на следващата година, българското
правителство разработва план за настаняване на тракийските
бежанци в Беломорска Тракия. Безплатно се превозват хора,
покъщнина и земеделски инвентар. Предприемчиви по природа Стоян Бакърджиев и Мавер Радиков започват търговия.
Дюкянът на М. Радиков се намира на крайбрежната улица,
в близост до фара на Дедеагач. От прозорците на къщата му
се виждали пристигащите и заминаващи влакове на гарата
в Дедеагач. Сега там е построен жилищен блок. Животът
продължава така до септември 1944 г. Парижката мирна конференция връща България в границите и преди войната. Напразни остават усилията на представителите на тракийската
организация – Никола Спиров, Димитър Маджаров, Ламби
Данаилов. Техните становища въобще не са зачетени от страните-победители във Втората световна война.
Д-р К. Бакърджиев работи над класифициране на родовете, произлизащи от Доганхисар и тези, които полагат начало на нови тракийски селища в Западна Тракия. Той проучва
движението на всички тези над 850 фамилии, които насила са
прокудени от родния си край и тяхното установяване в България. Той е сред инициаторите - доганхисарци, в града да бъде
изграден паметник на Капитан Петко Войвода. През 1955 г.
паметникът е направен и положен на предварително подбрано място в центъра на града, в близост до автогарата, така че
всички, които пристигат в града и заминават го виждат. Обмисля се изграждането на дом – средище за тракийци. Домът
става реалност през 1959 г. По това време д-р К.Бакърджиев е
събрал над 400 песни от с. Доганхисар. През 1960 г. се създава Ансамбъл за тракийски песни и танци, гр. Хасково. След204

ващите три десетилетия Д-р Кирил Бакърджиев посвещава
на записване на разказите на очевидци на събитията през
1913, 1920-25 г. Те са отразени в книгите „Република Доганхисар – Градец: защита и разгром” и „Доганхисар - Градец
по чужди брегове”. Записаните разкази са предадени такива,
каквито са, без изменения. Книгите са илюстрирани с богат снимков материал. Те са извор на сведения за съдбата на
почти всички фамилии от Доганхисар и околните селища. На
картите на кориците може да се проследи пътя на интернираните тракийски семейства, както и този на мобилизираните в гръцката война българи. Образът на родината превръща
низът от спомени в искрени, дълбоки, разтърсващи изповеди
– документални отрязъци от националната ни съдба. Книгите
са силно внушение за устойчивия корен на българския дух на
човека от Тракия, за неговата особена, необикновена душа,
неподражаем вътрешен свят, които се вписват трайно и дълбоко в пластовете на човешката цивилизация.
ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА
1. БАКЪРДЖИЕВ, Кирил, Мария Бакърджиева. Република
доганхисар – Градец: защита и разгром (Кирил Бакърджиев, Мария Бакърджиева. – Хасково: Тракийска фондация „Капитан Петко
Войвода”, 1992. -296 с.
2. БАКЪРДЖИЕВ, Кирил, Мария Бакърджиева, Родното село
на Капитан Петко Войвода Доганхисар – Градец (Кирил Бакърджиев, Мария Бакърджиева) – Хасково: ”Тракийска фондация Капитан
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Златка Михайлова
С ТРАКИЯ В СЪРЦЕТО
СИМЕОН ЛАЗАРОВ СТОЙКОВ
(1896 – 1976)
					

За Симеон Лазаров

Големият родолюбец Симеон Лазаров е роден в Ениджия,
Лозенградско – едно от най-големите някога български села
в Източна Тракия. Въпреки тежките материални затруднения
родителите поощряват силното желание на Симеон и брат му
Стойко да се изучат. След като завършва прогимназията в Лозенград, Симеон прекарва една година в Духовната семинария в Цариград, пише приживе синът му Людмил Симеонов
Лазаров. Започналата Балканска война през 1912 г. принуждава Симеон да напусне семинарията. През злокобната есен
на същата година заедно със семейството си и други българи
от Ениджия е прокуден от родния край. „Сбогом, наше скъпо
родно село! Сбогом, бащино огнище! Може би ние никога
вече няма да те видим, наш мил и незабравим роден край!
Разделяйки се с тебе, неизразима тъга притиска сърцата ни.
В тоя скръбен час ние мислим само за теб, носим те в сърцата
си, в безбройните спомени на нашето детство и юношество,
запечатани дълбоко и завинаги в паметта ни.” Тези редове
записва в автобиографичните си бележки Симеон Лазаров,
издадени преди 5 години.
Симеон Лазаров завършва гимназия в Бургас, където живее неговата леля. От бургаския му период са останали негови стихове на тема вечната борба между доброто и злото:
О, виждам аз свещений идеал
на правдата, на истината свяга,
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но власт ти, Боже, в мен не си създал
геройски да се боря със лъжата.
Лазаров отбива военната си служба в радиотелеграфна
рота във Варна. През 1920 г. е назначен е за волнонаемен учител в прогимназията в Свиленград, където са се установили
неговите родители. Преподава обща и българска история,
свещена история, български и френски език, гражданско учение. Участва
в
любителския театрален състав на
учителите, които пресъздават на сцената
„Пленникът
от Трикери”
от Константин Мутафов,
„Разбойници”
от
Шилер.
„Тези пет години са найхубавото
в
моя живот”,
отбелязва той
по-късно
в
автобиографичните си
записки.
А
години
покъсно дъщеря му Златка
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Симеонова Милушева, също учителка в Свиленград, пише:
”Строг, но никога несправедлив – така са го запомнили неговите бивши ученици”.
През 1920 г. Симеон Лазаров става един от основателите
на дружество “Тракия” в Свиленград и дългогодишен негов
председател. От 1931 до 1935 г. работи като щатен организатор на Висшия изпълнителен комитет на Тракийската организация за цялата страна.
Симеон Лазаров е член е на Тракийския научен институт,
сътрудник на бюлетина-списание на Съюза на тракийските
дружества в България. В този бюлетин излиза и неговият
очерк за родения в Ениджия Филчо войвода и неговата
храбра чета.
На 15 октомври 1972 г. по инициатива на бургазлии се
организира първата земляческа среща на ениджийци. Присъстват групи от Поморие, Стара Загора, Варна, Свиленград
и др. Събралите се изслушват откъс от историята за родното
им село, събрана от Симеон Лазаров Ето какво пише до автора Стоян Йорданов от Стара Загора: „Ние всички ениджийци
сме задължени на теб за големия научен труд, който работи
дълги години с голяма любов и който, нека се надяваме, ще
бъде издаден в най-близко време. Целувам работливата, упорита и веща ръка, която написа тази ценна книга за нашата
Ениджия”. Книгата на Лазаров „Ениджия – една България,
останала в миналото” е издадена от Фондация „Башклисе” в
Свиленград чак през 2002 г.
Ръкописът му „Из миналото на село Башклисе, Димотишка околия”, писан през 50-те години на миналия век, е
отпечатан през 2003 г отново от едноименната фондация .
По повод 110 годишнината от рождението на Симеон Лазаров и с подкрепата на община Свиленград през 2007 г. излизат автобиографичните му бележки със заглавие ”Слово за
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следовници”, 26 години след смъртта му. „Запомнила съм
дядо зад писалищната маса с перодръжка в ръка. От едната
му страна - купчина папки, от другата – още неизписани карирани листа и тетрадки, а пред него мастилница”, пише в
предисловието неговата внучка Мариана Стойкова Александрова,
Симеон Лазаров пише и малка книжка за живота и дейността на своя именит вуйчо Стоян Стойков Шангов, който
фигурира в учебниците по журналистика като издател и главен редактор на вестник “Вечерна поща”, един от най-значимите български вестници от първата половина на 20 век.
До последните си дни през 1976 г. Симеон Лазаров се
вълнува от проблемите на тракийските дружества в България. Въпреки влошеното си зрение упорито продължава
проучванията си, води оживена кореспонденция с тракийци
от цялата страна.
За приноса му в развитието на тракийското движение в
България през 1973 г е награден с възпоменателен медал
„Капитан Петко Войвода” – златен.
Свободомислещ, всеотдаен, честен, скромен и трудолюбив – такъв спомен оставя Симеон Лазаров за всички, които
живеят с Тракия в сърцето.
Използвани източници:
1. Стойков Симеон Л., „Ениджия – една България, останала в
миналото, Фондация “Баш клисе”, Свиленград, 2002 г.
2. „Спомени за Башклисе”, сборник, ,Фондация “Баш клисе”,
Свиленград, 2003 г.
3. Лазаров Симеон, „Слово за следовници”, ИИА ”Дебора –
МарБи”, гр. Дупница, 2007 г.
4. В. „Струма”, Благоевград, 19 май 2011 г.
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РЕЦЕНЗИИ
Стоян Райчевски
БЪЛГАРСКИТЕ ХРИСТИЯНСКИ СЕЛИЩА
В ЗАПАДНА (БЕЛОМОРСКА) ТРАКИЯ1
С новата си книга „Българските християнски селища в
Западна (Беломорска) Тракия” Димитър Шалапатов, самият
той потомък по бащина и по майчина линия на бежанци от
Тракия, се нарежда до имената на такива изтъкнати тракийски книжовници, като Анастас и Спас Разбойникови, Христо
Караманджуков, Георги п. Аянов и др., оставили трайна следа в книжнината за Беломорска Тракия и то след един продължил повече от половин век период на почти пълно мълчание за този някога български южен край. Една от големите
заслуги на тази книга е, че тя запълва една зейнала празнота
в историографията ни за Западна Тракия, за периода от средата на четиридесетте години на миналия век до началото на
нашия двадесет и първи век. До нейната поява през 2011 г.
българските историци и краеведи можеха само да изказват
предположения за промените, настъпили в тази част на Тракия от есента на 1944 г. насам, когато присъединената към
България през 1941 г. Ксантийска област бе отново предадена на Гърция и българската администрация, заедно с българската войска и възвърналите се по старите си бащини огнища
тракийски българи, както и дошлите там нови заселници от
стара България, отново поемат пътя на бежанството.
За Западна Тракия през този продължителен период се
1
Шалапатов, Димитър „Българските християнски селища в Западна
(Беломорска) Тракия, Изд. „Български писател”, Велико Търново, 2011,
254.
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говори обикновено във връзка с коментариите върху Балканската война, временната э реокупация от турски части през
1913 г., опитите за създаване на автономна т.н. Гюмюрджинска република, и най-вече – когато се говори за клаузите на
несправедливия Ньойски договор от 1919 г., който я отнема
и предава на Гърция, но предвижда икономически излаз за
България на Бяло море, който излаз следваше да се договори
между двете заинтересовани страни, но така и не стана реалност. Вместо това, следват нови години на тежко изпитание
за останалите по родните си места тракийски българи. Те биват масово интернирвани от гръцките власти по беломорските острови, подлагани са на системни насилия и преследвания, докато най-после бъдат принудени се изселят.
В книгата на Димитър Шалапатов могат да се видят ясно
резултатите от провежданата от страна на гръцката държава
през 20-те години на миналия век политика на прогонване
на местното българско население, която се прикрива зад циничната спогодба за „доброволна размяна на малцинствата”
между правителствата на Гърция и България.
„Ето какъв е резултатът – казва Шалапатов след прегледа
на тези драматични за българите в Западна Тракия събития
– Тракия се обезбългарява, Едно население, което е успяло
да потвърди своята национална идентичност в многобройни
борби с гръцката църква, нежелаещо да остане под гръцка
власт с променена идентичност, е принудено да напусне територията, в която е живяло хилядолетие. В същото време
друго българско население, живеещо в България с позамъглено национално съзнание, но говорещо езика ни, е принудено да се засели в Тракия.” И тук авторът се позовава на още
една тъжна констатация, която много ясно и точно говори,
че при тези обстоятелства България губи два пъти – веднъж
с отнетата э територия и втори път с изселването от нея на
население, чието българско съзнание е било започнало вече
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да се възвръща.
Според официалната гръцка статистика в Беломорието
няма вече останало българско население, но авторът на тази
великолепна книга ни съобщава за много случаи на чута лично от него звучна българска реч и за често срещани признания на някой местен човек, че има български произход, т.е.
че майка му и баща му са били българи и дори си спомня и
произнася по някоя българска дума.
Установено е и нещо още много важно – съхраненото
българско културно-историческо наследство, стари църкви,
параклиси, манастири, аязми, артефакти, некрополи, сгради
на училища – някои от които са запазени, а за други свидетелстват руини или се помнят само местата им, посочени от
тамошните хора. Локализират се местности, свързани с исторически събития и особено със драматичната 1913 г., независимо че наименованията на някои са променени или силно
изменени. Това не можеше да стане само по справки в историческата и краеведската литература. За да се стигне до така
детайлно събрана и прецизно подредена информация авторът
бе извършил огромна изследователска работа на терена. За
написването на тази книга той бе посетил всяко едно от споменатите в нея села, а някои по два и три пъти, за да набере
необходимата му информация. С този забележителен изследователски труд той е допълнил сведенията от по-старите
автори и на всички писали преди него по темата за Западна
Тракия. В редица случаи Шалапатов коригира и някои допуснати от тях неточности и несъответствия, защото част от
информацията, въз основа на която те са написали трудовете
си, е била събирана опосредствено – от трети лица или от
непроверени на място сведения. Личи и голямата подготовка,
която авторът Димитър Шалапатов е извършил преди още да
тръгне по терена. Запознал се е добре с цялата литература,
посетил е много селища в България, където има бежанци от
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Западна Тракия, за да събере от тях допълнителна информация, която не може да се открие само в наличната краеведска
литература. Едва след това, въоръжен с познанията на всичките му предшествениците, които са писали за Тракия, проверени и допълнени от разказите на бежанците и на техните
потомци, Димитър Шалапатов потегля към земята на дедите,
за да продължи на място в продължение на няколко години
своето родолюбиво дело.
Структурата на книгата следва изискванията на едно добросъвестно научно изследване с използване и позоваване на
наличната специализирана литература, сравняване на данните от писмените източници с тези от терена, със съответния
анализ, запълването на празноти и изправяне на неточности.
Същевременно тя е своеобразна енциклопедия за българските християнски селища и за етнодемографската характеристика на Западна Тракия.
С въвеждащия раздел авторът обяснява появата на понятието Западна Тракия, добило гражданственост след края на
Първата световна война, наричана преди това от всички българи Беломорска Тракия, а от тракийските българи – гальовно и с любов Беломорието. Основната част от изследването е
много добре организирана по околии и представлява корпус
от исторически, демографски и културологични справки за
всяко едно от тези селища. Включени са българските християнски селища в петте околии на областта – Гюмюрджинска,
Дедеагачка, Димотишка, Ксантийска, Суфлийска и на Караагачки окръг.
Съществен принос в книгата е разделът „Огагаузените
българи”, в който авторът въз основа на сведенията на Анастас Разбойников и на свои наблюдения дава едно вярно тълкувание на произхода на това родолюбиво българско население и разсейва някои произволни интерпретации, които не се
съобразяват със сложните процеси в този район и с истори213

ческата съдба на тракийските българи, особено в околиите
Бабаескийска, Хавсенска и Одринска.
Още едно голямо достойнство на тази книга са нейните
цветни илюстрации, показващи съвременното състояние на
селищата, култовите и обществени сгради в тях, забележителни и исторически местности, останали трайно в паметта
на бежанците. И тези снимки са също негово дело. Те дават
нов колорит и нов облик на представата ни за Тракия, показвана досега в книжнината само със стари фотографии и
снимки от преди близо век. Този нов съвременен поглед към
бащиния край дава нови надежди, че не всичко е изгубено.
А това, което заслужава особени адмирации към автора
на тази изключително полезна книга, Димитър Шалапатов,
са установените нови имена на селищата. Колко пъти любознателни граждани, включително и потомци на прокудените
българи са задавали напразно въпрос към чиновници, включително и към автори на исторически изследвания върху отнетото българско землище и не са получавали отговор от тях,
как е новото име на бащиното огнище, останало извън пределите на родината и не даващо покой на душите му, че не
могат да го открият на съвременната карта, посетят и прелеят
с вино земята, в която почиват костите на дедите им. Сега
този проблем е решен за Западна Тракия. Вярвам, че Димитър Шалапатов ще намери неговото най-добро решение и за
Източна Тракия. Така потомците на тракийските бежанци ще
възстановят скъсаната връзка със земята на дедите си и ще
проправят отново буренясалата пътека към бащините огнища.
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Д-р Мария Бакърджиева
ДOБРЕ ДОШЛИ НА БОРДА
НА БЕЛОМОРСКА ТРАКИЯ!
Нова книга, под надслов „Българските християнски селища в Западна Тракия” с автор Димитър Шалапатов се
появи на книжния пазар. Външният й вид, художественото оформление очароват, обаче вълнението нараства десетократно, когато я разгърнем. От страниците и, в над 300
фотографии оживяват стари къщи в Беломорска Тракия, останали от българско време, църкви, параклиси, манастири,
местности , които ние, българите-потомци считаме за светини: Пеюв скок, където нашите родители са се къпали, Гелим
мезар, внушителният проход край с. Дервент, Дервеня, както
го наричали нашите предци, скалната църква „Свети Тодор”,
местността Солуккая и скалния параклис „Свети Никола”,
Голямата чука, наречена още Тъпаня, защото с биенето на тъпан са известявали на керваните, че пътят е чист...
Самосъзнанието на българите от Беломорска Тракия бележи развитие във времето. Първите бежанци, пристигнали
в майка България скърбят по изгубените близки и изоставените родни огнища и изливат мъката си в разкази и песни.
По-късно се открояват хора като Георги Сапунаров, които
осъзнават, че тракийци не трябва да губят връзка помежду
си, че трябва да са организирани, да имат място, където да се
събират. Те работят неуморно за облика на тракийската организация, за да се изгради тракийски дом. След това една друга категория хора, които познават необятната мощ на писаното слово, записват автентичните спомени на преживелите
събитията в Западна Тракия, за да ги съхранят за историята.
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Отляво надясно: д-р Мария Бакърджиева, Димитър
Шалапатов, д-р Елена Алекова, Никола Инджов,
д-р Стоян Райчевски, д-р Йордан Нанчев на представянето
на книгата “Българските християнски селища в Западна
(Беломорска) Тракия”, 19.03.2012 г.

Появяват се исторически, краеведски, художествени творби
на тракийска тематика. И това е много важен момент, защото
малцина знаят, че за 90% от българската история се съди от
чужди източници – предимно византийски хроники. Оскъдна
е българската гледна точка.
Авторът на тази книга принадлежи към последните две
категории. Той има принос както към организационния живот на тракийци, така и към съхранението на духовното тракийско наследство.
Ако до 1996 г. пътуванията до Западна Тракия бяха единични, лелеяна мечта за тракийци, то понастоящем, нещата се промениха дотолкова, че сутринта може да се запали
колата и да се тръгне за Бяло море. Тази книга е резултат от
десетки такива пътувания до родните огнища в Тракия. Цен216

ното в нея е, че е плод от работа на терен. Различното в нея
е, че съчетава спомена със съвременното. Тя е своеобразно
запечатване на историческите свидетелства на този етап.
256 страници пресъздават злощастната съдба на българското население от Западна Тракия, историческите събития,
които са я предизвикали, но и неговия несъкрушим дух и
борбеност, стремеж за независимост, съзидателния му гений,
сътворил църкви, параклиси, училища, мостове. Селищата са
групирани по околии по азбучен ред съгласно административното делене и географското им разположение както следва: Гюмюрджинска околия – двадесет и пет селища, Дедеагачка околия – осемнадесет, Димотишка околия – шестнадесет,
Ксантийска околия – четири и Софлийска околия - единадесет. Разказът за всяко едно от тях дава информация за местоположението и възникването му, за населението и поминъка
му, исторически данни за действащите църкви и училище, за
известните родове и борбата на населението за отстояване
на българщината. Представени са характерни групи българи като парапанковците и огагаузените българи. Предложена
е карта на описаните околии. Специален показател указва
съвременните и старинните им имена. Чрез съдържанието,
снимките, картата тракийци преоткриват родовите си корени
и бащините си огнища. Посочено е точното местонахождение
на над сто селища и това, което е останало в тях от българско
време. Книгата съчетава богат изследователски материал на
автора, данни от живи участници в събитията, исторически
материали и документи, лични наблюдения и впечатления.
Хвърляйки мост между минало и настояще, тя се явява ценен
исторически и географски пътеводител за всички потомци на
българите от Западна Тракия.
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Д-р Елена Алекова
КОЙТО БЯГА ОТ МИНАЛОТО,
НЕ ГРАДИ БЪДЕЩЕ
Трудно е да се говори за книгата „Българските християнски селища в Западна (Беломорска) Тракия” на Димитър
Шалапатов след предговора на Костадин Карамитрев, незабравимия ръководител на тракийската организация. Още потрудно е да се говори за нея в компанията на такъв чародеец
на словото като Никола Инджов, на ревностния тълкувател
на тракийската история Стоян Райчевски, на изящния литературен критик и историк Йордан Нанчев. Затова ще споделя
само някои мисли, нароили се в главата ми, докато я четях.
Авторът не просто възкресява имената на светли родолюбци (Димитър Карев, Стою Шишков, Любомир Милетич,
Христо Караманджуков, Анастас Сп. Разбойников, Георги
Попаянов, Мара Михайлова и др.), но дава нов живот на тяхното слово днес, когато недобросъвестни хорица изопачават отдавнашни събития, замъгляват безспорни факти, дават
„мнения”, насаждат понятия, несъвместими с българската
история, българската традиция и българската нравственост.
Словото на тези светли родолюбци носи истината за Тракия –
такава, каквато е, пренася от миналото към бъдещето факти.
А тъкмо фактите дават живот, дават смисъл на историята,
градят живота ни, а не „мненията” и илюзиите, които някои
създават за пред другите. Фактите ни създават. Фактите ни
съдят. Фактите ни убиват или възкресяват.
Съдържанието на „Българските християнски селища в
Западна (Беломорска) Тракия” се гради единствено върху фактите. Проследена е историята на всяко от посочените 238 селища. Зараждане, подем, погром, разпръсване. Така родината
от неотменна, непосредствена даденост и темел за човека се
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превръща в спомен, в източник на безпределна носталгия,
предавана от памет в памет, от кръв в кръв.
„За пръв път посетих Домуздере през 2001 г. – споделя авторът. – Вълнението, което изпитах, беше неописуемо.
Може би това чувство се дължеше на факта, че моята любов към Тракия е породена именно от разказите на баба ми
Руса за родното э село...”
Нашите поколения имахме все още възможността да познаваме хората, преживели ужаса и непомерните страдания
на прокудата. Но идват поколения, на които ще липсват „разказите на дядо и баба”. Тогава те ще научават за случилото се
от книги като тази, която днес ни е събрала, и от повиците на
кръвта. При всички случаи не от безотговорни писания, подобни на това, което преди месец прочетох, за моя изненада,
в органа на СТДБ:
„...ние трябва да бягаме от унизителни термини като
„турско робство“... Ако прекаляваме с термина „робство“,
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ние не съзнаваме, че се самообиждаме, че сме имали статут
на роби, че всеки е можел да прави с нас каквото си поиска.
Нека не се правим на такива, каквито не сме били, и да не се
самоунижаваме. В подобни дискусии аз обикновено казвам:
който много иска баба му да е била робиня, означава, че иска
да я е изнасилвал който и както поиска. Така се постъпва с
робините.“ (в. „Тракия“, бр. 4, 23 февруари 2012 г.).
По ирония на съдбата автор на тези редове е директорът на
Националния исторически музей Божидар Димитров, който е
написал въвеждащите думи към книгата „Българските християнски селища в Западна (Беломорска) Тракия”. Ами нека
директорът на НИМ иде поне до тракийските новомъченически светилища – с. Аврен, Крумовградско, и до Маджарово.
Или да се порови в източниците, за да си припомни пазарите
за роби в Европа (Арл, Лион, Верден, Резенбург, Венеция,
Генуа, Прага, Ат-пазар в Белград и др.), съществували чак
до ХVІІ век, на които славяните, включително и българите,
са били продавани както дървения материал, кожите и восъка... Нали, ако фалшифицираме миналото, фалшифицираме и
настоящето. Защото, ако е нямало робство, значи е нямало и
помъчени българи, откъдето е тръгнало прозвището им „помаци”, а е имало може би „помаци-турци” – „приемници на
куманските тюрки”, заселили Родопите според „авторитетни” турски историци в началото на ХІ век (вж. брошурката
„Същност на последните клането на турците в Родопите”,
Истанбул, 1972 г.). И значи още, че нищо не пречи на тези
„приемници” да претендират у нас за признаването на „помашки етнос”.
Нямало е турско робство? Тогава откъде са онези покъртителни, жалостиви песни, създадени от същия този благоденстващ в Османската империя български народ, за тежките
„три синджира роби и робини”? Тогава за какъв „чудовищен, провеждан систематически, продължително и не от
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един извършител геноцид” над тракийските българи говори
в увода си към книгата нашумелият историк? И от османци
ли е бил осъществяван геноцидът или от някакви марсиански
пришълци? Не разбирам, а и той не уточнява...
Ето затова стойността на книгата „Българските християнски селища в Западна (Беломорска) Тракия” е безценна,
защото опровергава всички кощунствени твърдения от този
род. Кощунствени – спрямо тракийските мъченици от първата половина на ХХ век! Кощунствени – спрямо помохамеданчваните с ятаган и огън родопци през ХVІІ–ХVІІІ век!
Кощунствени – спрямо нашите поругавани, обезчестявани,
продавани като роби, превръщани в еничари, клани и набивани на кол цели пет века предци! Кощунствени – защото, за
да не признаваш тяхната голгота, за да отричаш тяхното мъченичество, значи си се отрекъл от тях! Значи си никой!
Безсмъртието на една нация се подклажда от книги като
книгата на Димитър Шалапатов, защото възкресяват фактите – за да не забравяме, за да имаме почва под краката си
и в нея – корени, когато градим нашето настояще с поглед
към бъдното. Да, всяко поколение носи своите послания към
бъдещето. Но те имат смисъл и действена сила само когато
съхраняват живителната връзка с корените. Защото който се
страхува и бяга от миналото, не гради бъдеще. Защото животът не започва от никого и с никого не свършва. Историята се твори от отделните хора на различни епохи, но става
история само в редуването на поколенията и на епохите. В
темелите на СТДБ са вградени телата и душите на хиляди
тракийци, мъченици за вяра и за род, затова той е сред найзначимите обществени организации днес. И ако някой лиши
тракийската организация от тази градивна памет, ако размие
спомена за тракийското мъченичество у членовете му, тя ще
се превърне в една от многото „граждански структури” у нас
с неясно съдържание и съществуване без цел, в инструмент
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за лично благосъстояние и гонене на вятъра, сиреч на съмнителни амбиции. Или ще се саморазпусне. Говорим за СТДБ,
но така е и за държавата, управлявана от късопаметници и невежественици, която без миналото си ще се превърне в една
от безликите, безродни „локални структури” на глобалното
общество. Или ще се саморазпадне.
Затрогващо е, че в книгата си Димитър Шалапатов е споменал имената на известни тракийски дейци, наши съвременници, радеещи и милеещи за Тракия на думи и на дела,
но и имената на 77 неизвестни или не съвсем известни люде,
незабравили наученото от историческите извори, разказаното „от дядо и баба”, предали го – като щафета – на идващите
след тях. Тяхното слово също опровергава разните му там
родоотстъпници и нихилисти.
И последното, към което ще насоча вниманието ви:
СНИМКИТЕ! Те са безспорна заслуга на автора! Всяка от
тези снимки, дело на самия автор, не просто носи в себе си визуална информация. През всяка снимка на църква, параклис,
училище аз провиждам неизтребимия у предците ни стремеж
– въпреки непосилните тегоби на робството – към знание и
духовност. През всяка снимка на пристегнатите слънчеви
селца и градове аз провиждам изпепелените и съсипани селища на предците ни, за които говорят и полуразрушените
къщи, и бялващите се тук и там останки и темели, хванати от
обектива. През всяка снимка на живописните чуки, ридове и
възвишения, долини и каменни чешми провиждам клането в
Армаганската долина, дочувам съсъка на ятаганите, писъка
на обречените.
За целия този труд, създаван години, за книгата, която ще
напомня завинаги за това, което е било, за робството и мъченичеството на българите от Тракия, бих искала да кажа на
автора э: „Уважаеми приятелю, благодаря ти!”
19 март 2012 г.
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Никола Инджов
ПРИЛИВ НА ПРАВОСЛАВИЕ
И БЪЛГАРСКА РЕЧ
Съзнанието на съвременника е обременено от идеологически тълкувания на историята. Отдавна е заглъхнало ехото на войните и въстанията български, но породеното от тях
политическо разделение разяжда сърцевината на нацията. И
не заради друго, а за нашето спасение е крайно време да си

Отляво надясно Хубен Стефанов, Елена Алекова,
Димитър Шалапатов, Стоян Райчевски, Никола Инджов,
Йордан Нанчев
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спомним, да преосмислим, да имаме предвид във всекидневието си събития, които не излъчват мирис на кръв и дим на
пожари, но са непреходно съдбоносни за отечеството. Като
Българският Великден някога в Цариград, когато картата на
разпространението на българската народност бе начертана
според разпространението на българското православие.
Има ли подобно мерило днес?
Има! Въпреки продължаващото в съвкупност девет столетия обезбългаряване на нашите отечествени земи, останали в миналото извън пределите, а в настоящето – извън закрилата на българската държава.
Едно безспорно доказателство за това твърдение се намира в току що публикуваната книга на тракийския деятел
Димитър Шалапатов “Българските християнски селища в
Западна (Беломорска) Тракия”. Книгата представлява краеведско изследване, що се отнася до описанията на бит и
традиция в селата на Гюмюрджинска, Ксанитийска, Дедеагачка, Димотишка и Софлйска околия, както и в Караагачки
окръг. Едновременно авторът е ползвал написаното от видни
тракийски книжовници – летописци на въжделенията и
разоренията на българското население, векове наред обитавало територията между Егейско море и Родопите, реките
Струма и Марица. Изданието е илюстрирано с изключително интересни фотографии, показващи днешния вид на селата, прочути местности, както и руините на изчезналите български поселища Аткьой, Тахтаджик, Пишманкьой, Сачанли,
Фатиряка и Кърчифлик. Няколко архивни снимки напомнят
за родопската архитектура в беломорския й вариант, за носиите, за вятърните мелници, за потомствените занаяти и риболова в лагуната Порто Лагос.
Тракия е кръстовищна земя на българи, гърци и турци, но
само българите са прогонени от своите поселища, чифлици,
ливади, гори, камиларски пътища, манастири, училища,
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пазари, съборни и панаирджийски местности и т.н. Това не
означава нищо друго, освен че Тракия е обезбългарявана!
Кога с жестоки насилия (от турските власти – геноцидът над
българските села по десния бряг на Марица през есента на
1913 година; от гръцките власти – интернирането на цели
български региони по Егейските острови през 1923 година),
кога по повелята на международни договори (Берлинския,
Букурещкия, Ньойския). Обезбългаряването на Тракия през
двадесети век е историческа истина, но дали не съществува
и някаква друга реалност, също в историческо измерение?
Дали тракийските бежанци, пренесли език, бит, традиция,
митология и фолклор в държавната българска територия, не
са оставили по родните си места нетленни следи от същите
елементи на човешкото общество?
Оставили са! Из Беломорието навсякъде в говора
на местните люде просветва по някоя българска дума, а
развърже ли се приказката – и многословна българска
реч. Аз дочух нашия език в селото на моя род от устата на
хора с ислямско вероизповедание, с гръцко гражданство и
с българско потекло. Това потекло може да бъде прието за
помашко – и заключенията да свършат дотук. Но преди онова
“време разделно” носителите на речта са били чисти българи.
Езикът български е съхранен в говора на хората, обитаващи
българските християнски селища и околните паланки и
махали. И въпреки че топонимията между поречията на
Струма (Стримон) и Марица (Мерич, Еврос) е съзнателно и
методично променяна, дори и местните жители споменават
населените пунктове с едновремешните им имена, не всички
от които са от рупчоския говор. Също признак на съхранения
език, който за едни е език майчин, за други – език битов, за
трети – език родов, за четвърти – език еснафски. Да припомня,
че еснафският език е бил златния инструмент на дюлгерите
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и медникарите – професионално наречие, което майсторите
занаятчии използват за разговор помежду си при преговорите
с поръчителите на строежи и купувачите на бакърени съдове.
Майчиният език поставя известни проблеми пред езиковеди
и антрополози. Откъде е дошъл при съвременните помаци,
след като не се изучава в училище и не се употребява в
администрацията? И след като има българогласни беломорци
днес, нима няма българокръвни?
Димитър Шалапатов е обикалял Беломорска Тракия по
пътищата на академик Любомир Милетич, Христо Караманджуков и Анастас Разбйников. Той постоянно съпровожда
своя разказ с обширни цитати от техни изследвания, а също
така и от писанията на родолюбиви тракийци, създали любопитна и полезна краеведческа литература за своите родни
места – Георги Сапунаров и Кирил Бакърджиев от Доганхисар, Мара Михайлова от Чобанкьой, Стою Попов и Харалампи Етакчиев от Дервент, Илия Славков и Делчо Порязов от Сачанли, Георги Згрипаров от Калайджидере, Петко
Кидиков от Хаджилар, Димитър Карев от Балъкьой, Златко
Попчев – потомък на Янюрен, Пеатър Коруев – от Габрово
(Ксантийско), Георги Вулев от Еникьой, Георги поп Аянов и
много други. Между тях и авторът на настоящите редове –
потомък на българи от патриаршеското село Манастир. Защо
патриаршеско? Защото според мене там е завършил земния
си път Патриарх Евтимий Търновски, но това в случая е друга тема…
Книгата на Димитгър Шалапатов отбелязва една малко
известна реалност – прилив на православие и българска реч
от селища, в които уж няма българи.
По начало Беломорето е триезично. Днес това обстоятелство трябва да се осмисли с оглед на забележителната идея
за интеграцията на Тракия в рамките на Европейския съюз.
Когато паднат границите, когато започне да се осъществява
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многостранното сътрудничество между трите днешни държавни тракийски региона – българският, гръцкият и турският, кой ще бъде доминиращият език? Едва ли някой от петте
езика на дипломатическото общуване – английският, френският, руският, испанският и немският. Не може ли той да
бъде езикът, който се е налагал като първенствуващ някога, и
който отново има цивилизационни предимства да се наложи
във всекидневното единодействие на беломорските тракийци?
В Гърция според емиграционния закон всеки, който докаже, че има гръцки произход, колкото и далечен да е, или
че има роднинска връзка с гръцки граждани, може да поиска
разрешение за пребиваване и в перспектива за узаконяване на
пребиваването си да получи гръцко гражданство. Специално
посочени институции ще оказват съдействие и правна помощ
на тракийските бежанци, които желаят да се завърнат в Беломорска Тракия с цената на отказ от българско гражданство, и
естествено, на отказ от българско самосъзнание. Българите
бежанци от Беломорска Тракия наброяват със своите потомци приблизително поне шестстотин хиляди души. Толкова
много българи едва ли биха се погърчили дори и заради носталгията по родната земя, където са костите на деди и прадеди. Да станеш грък сигурно има някакви предимства, но да
си останеш българин е израз на нравственост, която например не допуска асимилацията на една народност като средство за самоутвърждаване на друга. Така че гръцкият закон
предвижда твърде висока, твърде несправедлива цена за онези тракийски българи, които мечтаят за Тракия. Не подменя
ли този закон голямата европейска идея за свободно движение на хора, капитали, стоки? И не е ли това предварително
препятствие пред другата голяма идея на времето – “Тракия
без граници!”?
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Какви села, какви църкви по българското Беломорие!
Равнинските села са вгледани във водоразделния Гюмюрджински снежник, а планинските –. в егейския простор.
От равнината се усеща закрилницата Родопа – щит пред сърцето на Тракия, а от планината се долавя средиземноморието
като български ареал, отнет ни и той с още 22376 кв. км.
земя, от която са прокудени 600.000 души. Това са бежанци
от 77 български христиански селища, 2 патриаршистки и 2 на
огагаузени българи.
Църквите са едновремешни и обновени, те носят имената
на българските светии, така както родените там и техните днешни потомци. От там в сегашна България има прилив
и на възречени имена – Димитровци, Георгьовци, Илиевци,
Атанасовци, Ивановци, Николовци, Вълчовци, Стоювци и
т. н.
Книгата на Димитър Шалапатов е принос в тракийската кауза и в добросъседските отношения между България и
Гърция днес. Защото по религиозни празници и събори потомците на тракийските бежанци вече свободно посещават
селата на своите деди и прадеди. Те минават по преки предишни пътища и по отворените за нов живот проходи при
Илинден, Златоград, Ивайловград. Очаква се в най-скоро да
се отвори и главният проход Маказа. Тази книга е на разположение на пътуващите и като великолепен фотоалбум за
българското Беломорие, като пътеводител през историята и
днешния ден.
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Д-р Йордан Нанчев
РОДОЛЮБИВ ИЗВОР НА ЗНАНИЕ
По обясними причини темата за Беломорска Тракия и съдбата на българското э население в миналото не е сред широко разпространените и особено предпочитани теми в родната
историография. В съвременната ни литература и публицистика също. Тази тема и досега продължава да е сред „белите
петна” в знанието, извън кръга на интересите и любознателността на мнозинството от българите. Особено на онези, които не са кръвно или родово свързани с някогашните наши
сънародници, станали изкупителна жертва на прекомерните
амбиции и недалновидната външна политика на последната
българска династия и подкрепящите я политически и властови фактори в страната. По този начин българската държава
е била лишена, както от свои исконни територии, така и от
самото население, което е живяло там през годините.
Разбира се днес подобни ретроспекции с патриотарски
привкус вече не са актуални с оглед новите политически реалности и все по-разширяващите се процеси на евроинтеграция, но в същото време би могло да се каже, че именно сега е
от взаимна полза проблемите на историческото разделение и
националистическите пристрастия да бъдат открито поставени и обсъждани обективно и трезво, по добросъседски.
Една от сигурните стъпки в тази посока, струва ми се, би
могла да бъде направена и с помощта на повече исторически
проучвания и нови издания като наскоро появилата се книга
„Българските християнски селища в Западна (Беломорска)
Тракия”. Нейният автор Димитър Шалапатов, без отначало
да е бил специалист в изследваната област, но воден от дълга си на родолюбив потомък и дългогодишен активист и ръководител на тракийското движение, е положил много труд
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и усилия да я напише и издаде. И то по впечатляващ начин
включително и заради високото качество на полиграфията.
В луксозно оформения том той е събрал в по-голямата
си част неизвестни досега и малко известни исторически, географски и демографски факти и сведения за почти всички
селища в някогашните Гюмюрджинска, Дедеагачка, Димотишка, Ксантийска и Софлийска околия и бившия Караагачки окръг, които днес са в границите на гръцката държава.
В книгата са споменати над 230 селищни имена на все още
съществуващи и вече изчезнали населени места, намиращи
се в земите между реките Марица и Места, населявани предимно от българи в миналото. Посочени са съвременните им
названия, описани са околните им местности, пътища, реки
и исторически обекти, училища, църкви, чешми, кладенци.
И не на последно място са възречени имената на хора и цели
родове, които са обитавали тези селища, които са създавали
местната българска история и характерната, а в повечето случаи запазена и до днес топонимия.
Книгата е богато илюстрирана със стотици снимки от
многобройните пътувания на автора в тези гранични земи,
от посещенията му на градове, села и техните околности, от
срещите му с местни хора и съхранените в спомените им забележителности.
Заснети са десетки съществуващи и досега храмове, строени преди повече от век от някогашното българско християнско население, разказана е историята на тяхното построяване
и освещаване. Посочени са неизвестни факти за възникването на образователното дело и имената на много от първите
български учители и свещеници, припомнен е поминъкът на
тогавашното население, участието му в борбите за независима българска църква и държава.
Авторът стриктно е проследил многобройните преселения в миналото, промените в етническия състав на отделните
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населени места, на религиозното и националното самосъзнание. Той сочи подробно и в кои днешни села и градове в
Република България живеят потомците на онези старинни
родове, населявали някогашните български християнски селища, които е описал.
От неговия зорък изследователски поглед не са убягнали и все още съзнателно премълчаваните като цяло трагични
събития през 1913 година, свързани със създаването на т.нар.
”Гюмюрджинска република” и геноцида над българското население, извършен от алчни и жестоки башибозушки банди,
скрито поощрявани от официалните местни власти.
Освен собствените си документални проучвания и лични
впечатления авторът умело е вплел в своя любопитен, познавателен и интригуващ разказ и спомени на съвременници,
откъси от исторически описания, дело на малцината изследователи на тракийската история в миналото като проф. Л.
Милетич, Ст. Шишков, Христо Караманджуков, А. Сп. Разбойников и др.
Д. Шалапатов очевидно е запознат подробно и с досега издадените исторически очерци и монографии на други
автори за част от селищата, за които разказва, използва и
дообогатява съдържащите се в тях изводи и коментари. А
понякога и оспорва някои от изразените становища. Той не
пропуска да отбележи и имената на известни исторически и
съвременни личности, чийто произход се свързва с някое от
селищата, през които е преминал. И това са не само Капитан
Петко Войвода и неговият побратим Петко Калайджиев, но и
наши съвременници като патрона на хасковското тракийско
дружество Георги Сапунаров, изследователя на миналото на
Доганхисар д-р Кирил Бакърджиев, доскорошния председател на СТДБ Костадин Карамитрев, поета Никола Инджов,
артистите Пепа Николова и Васил Михайлов.
Особено сполучливо е хрумването на автора в началото
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на книгата да запознае читателите в резюме с историко-географското минало на Западна Тракия като необходимо въведение към по-нататъшните по-детайлни описания, посветени
на отделните селища и околии, както и отпечатването на географска карта, на която са отразени историческите и съвременни наименования на населените места.
Завладяващи вниманието на читателя са и кратките емоционални отклонения, в които той дава израз на личните си
чувства и преживявания при посещенията в селата и срещите си с хора, които възкресяват прекъснатата през годините
родова памет. Както лично негова, свързана със собствения
му произход, така и национална, общобългарска.
Приятно впечатление прави и специално изразената искрена благодарност към всички, които са били заедно с автора или са го насърчавали както в издирвателската му работа,
така и при многобройните му пътувания из някогашните земи
на Беломорска Тракия, а след това и при отпечатването на самата книга, чието вълнуващо послание със сигурност няма
да остави равнодушни своите днешни и бъдещи читатели.
Всичко това превръща книгата на днешния, а да се надяваме и бъдещ, задълбочен изследовател на тракийската
история Димитър Шалапатов в безспорно ценен и нужен на
всички ни пътеводител из неизвестните и сенчести страни от
общото ни минало, в родолюбив извор на национална памет
и историческо познание за всеки съвременен български читател. Не само у нас, но и в чужбина. И най-вече за стотиците
хиляди потомци на тракийските българи, които без съмнение
ще намерят в нея отговор на много от въпросите за своя произход, за някогашната съдба на своите предци и за местата, в
които са положени костите на голяма част от тях.
Хасково, 22 август 2011 година
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Петър Ангелов
ДРАМАТА НА БЕЖАНЦИТЕ ОТ БЕЛОМОРСКА
ТРАКИЯ ПРЕЗ 1913 ГОДИНА ОМАСКАРЕНА
В ПОРЕДИЦА ОТ РОМАНИ
			
Посвещавам на сто годишнината от
		
Балканската война – 1912-1913 година
Ако хасковският писател Иван Енчев, автор на няколко
романа за прокудените българи от Беломорска Тракия през
1913 година, не беше удостоен с голямата награда на Хасково
на името на книгоиздателя Александър Паскалев, както и подобната награда на град Първомай, на името на Георги Караславов, пак за същото цялостно литературно творчество, нямаше да бъдат забелязани ни от читателите, ни от критиката.
Не зная как и защо се намериха журита да удостоят с високи
награди книги, позорящи българската история. Няма никакво
съмнение, че това е факт с неоспорими доказателства за литературна измислица върху съдбовни моменти от българската
история обърната наопаки. За какво става дума?
Иван Енчевото „цялостно” творчество, за което получи две високи награди, се състои от един роман, преиздаван в три версии с три продължения, всичко шест
книги. В тях основният сюжет се запазва, но във всеки
нов роман има променени тълкувания на драмата, все
по-различни от установените исторически факти. Въпреки това укорна хитрост и авторска нечистоплътност е
преиздаването на „Кървав пелин” под различни заглавия
и все като първо издание. Първият „Кървав пелин” излиза през 1988 г. – 128 стр., вторият, „Чедата на Тракия”233

1992 г., съдържа същия „Кървав пелин” и допълненията
“Двойно разпятие” и „Свирепа любов”. През 2004 г. излиза „Тракийско разпятие”, уж като нов роман, който отново съдържа „Кървав пелин” и вече не двойно, а „Тройно
разпятие” без “Свирепа любов”. Най-накрая всички тези
заглавия и подзаглавия, пелини и разпятия са събрани в
нов „Кървав пелин” издаден през 2008 г., отново обявен
за ...първо издание!
В трите издания на творението „Кървав Пелин” главни
герои са тракийката Яна, Адем ефенди (турски офицер, влюбен в Яна) и нейният възлюблен Андрей. Цялото действие са
развива по време на бягството на прокудените българи към
днешно Маджарово. Още в първия “Кървав пелин” Яна е изнасилена от преследващия ги Адем ефенди с група въоръжени башибозуци, които безчинсват из селата грабейки и избивайки местното население. Андрей е скопен, майка й, заедно
с братчето й, са убити, баща й полудява и още много други
зверства се случват, докато от фамилията остават живи баба
Яна и внучката й Яна. Изнасилването е описано по начин, издаващ очевидна литературно-художествена недостатъчност
и непознаване на разглежданите събития от „съчинителя” на
тази история. По време на бягството на прокудените българи
от различните села, Яна и Андрей се венчават от поп, който
се намира в колоната. Тях ги преследва Адем ефенди с орда
башибозук. (ефенди на български значи господин) Като
настига бегълците господин Адем арестува Яна, която познава от пазара в Гюмюрджина. Той арестува младоженците и
заповяда: „Събличайте се, искаме да ни покажете как се
прави меден месец! Съблечете ги, щом сами не могат!”
Събличат ги, Андрей лежи вцепенен до Яна и няма сили да
проумее какво му казва тя. Май и авторът няма сили да проумее каква каша е забъркал, та съчинява следващата глупост:
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Прокудените

худ. Петър Ангелов

Когато Андрей разбира, че Адем ефенди ще го скопи, на
него му идват сили и той скоква, хваща се за слабините
и казва на насилника: „Режи, но Яна не закачай!” „Ха
сега подир мен!” – казва ефендито на Яна. И тя, гордата
тракийка, грабва разкъсаните си дрешки и (сега внимавай, читателю!) тръгва покорно след Адем ефенди. Андрей
е забравен, нея я водят в друга стая, където има корито
с топла вода. Тя се изкъпва и за миг й става леко и сама
намира Адем в още по-другата стая. (Кървав пелин” – 2004
г. стр. 69, „Кървав Пелин”- 2008 г. стр. 77, 78,79).
В петата книга от продълженията на тракийската сага –
„Бавен огън”, 2006 г., в сюжета има много важно допълнение. Да се чудиш как му е дошло на ума на Иван Енчев да
намери начин да разтърси доверчивия читател като с топовен
изстрел. След като е дъвчил и смукал сюжета от пръстите
си, едва в петата книга авторът достига до „дълбочината”
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на „сложния” психологически момент в душата на Яна при
нейното изнасилване: „Нещо ме блъскаше към неговите
ръце – пише Иван Енчев. – Пък те, пустите, бяха тъй яки
и немирни. Т о п л и. С л а д к и (става дума за ръце, не за
устни.) Как ли не се борих със снагата си (не с Адем) тя все
ме надвиваше. А д е м н и к о г а н е м е е н а с и л в а л,
а з с а м а м у се д а д о х п ъ р в и я п ъ т.”) втория път
остава неясен, но сигурно е бил като първия – („Бавен огън”,
стр. 140). Какво става през това време със скопения Андрей,
с колоната от бежанци автора не изяснява.
До такава “характеристика” на българката нито един писател не се е домогвал. Пък и самият Иван Енчев, след четири повтарящи се сюжети, едва в петия открива силата на
учението на Фройд, пред което бледнеят книгите на десетки
български и световни романисти в опитите им да “възвисят”
истинската любов, като изключим самия Пушкин..
Скудоумието Иваново не свършва дотук. В същата
тази книга „Бавен огън” главната героиня Яна, вече
баба на пределна възраст, като се изповядва пред своята
внучка Яница (става дума за третата Яна, след нея има и
Янеслава) моли да я погребат... в гроба на Адем ефенди
(!?), - за когото десет години след първия „Кървав пелин”
авторът казва, че тя сама му се е отдала. В потвърждение на тази Иванова идея баба Яна, (втората Яна) като
признава на внучката си, (третата Яна), че баща й Андрей
е син на турския офицер Адем (заченат в по-другата стая)
заръчва: „Кажи на баща си да ме погребете в стария гроб,
дето е под бора с двата върха, (демек този общ гроб е предопределен от аллах) Дай му онез пари за паметника. (сиреч,
тя си е скатавала пари или онези паласки със злато, дето й ги
носил Адем) за този най-“сакрален” момент в живота й, специално отбелязан от “изследователя” на тракийските траге236

дии Иван Енчев с което подчертава основната идея на тези
книги.): От бял мрамор го искам. Н е м у с л а г а й т е
н и к а к ъ в к р ъ с т.” ... „Н е м и т р я б в а н а м е н е
н и п о п, н и в л а д и к а.”... „Тъй ще е, щом аз ти го казвам! Ще ме погребете в гроба на Адем...”
Няма какво да се допълни към тази величава измислица
за баба Яна, главната героиня на дважди наградения хасковски писател за цялостното му творчество, веднъж в Хасково,
след това в Първомай. Към този образ на българката Иван е
плиснал още една кофа катран, за да възвеличае Адем. Когато
Яна ражда, особено сантиментално са описани грижите на
Адем ефенди за своя син и паласките със злато, които получават бабата и майката. „Айде и таз жълтица при онази ...” „Баба Яна онемя от радостна изненада.....”) стр.100
К.П. 2008 г.) „Яна сложи поредната кесия с пари в малката ниша...Тъй правеше винаги когато преспиваше тука”
(стр.112 К.П.- 2008 г.)
Освен че не е ясно къде живее Яна и баба й Яна, нали
уж бягаха към Стара България, как и защо Адем е погребан в някакъв стар гроб, дето е под бора с двата върха не
е ясно, но по-безсрамно отричане от род и родина не ще
открием в нито един български, а даже и в откровено антибългарски роман. Боя се да допусна, че наградата „Паскалев” е дадена на Иван Енчев за отричането му от род, поп и
владика, сиреч и от вярата.
В тракийската историческа тема Енчев няма нито ред
собствени изследвания на случилите се събития преди сто
години. За разлика от борбите в македонския край широко
отразени в литературата и историческите изследвания, в Беломорска Тракия, освен библията на Милетич, няма онова
голямо богатство от автори и герои, непосредствени свидетели и участници в борбите, като Яворов и цялата плеяда от
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комити и воеводи широко отразени записани в историческата
книжна памет. Все пак в наше време много автори се върнаха
към драмите в Беломорска Тракия и постоянно допълват и
обогатяват в спомени и изследвания тази тематика. Такива
книги написаха хасковският доктор на науките, ветеринарят Кирил Бакържиев, и неговата дъщеря Мария, Мара Михайлова от Кърджали, – видна изследователка на тракийския
бит и култура. „Кръвта е топла” на Златко Попчев, книгата
на Димитър Шалапатов “Български християнски селища в
Западна (Беломорска) Тракия” и др. Истинско богатство за
българската историческа памет е филмовата епопея на Николай Хайтов „Капитан Петко Войвода”, романите на Никола
Инджов „Възречени от Манастър” и “По следите на Норвежеца”
Иван Енчев е не само автор с елементарни литературнохудожествени постижения, той си позволи недопустимото
и осъдително по морал и закон литературно престъпление и
грях – плагиатството. Най-открито и безцеремонно Енчев
е преписвал от книгата на Любомир Милетич „Разорението на тракийските българи през 1913 година”. От нея
може да се намерят цели абзаци, взети от „Тракийската
библия”, както наричат книгата на Милетич. Ето ви един
пример на очебийно плагиатство: „...След това царският чиляк каза: „Ха сега, извадете каквото сте ограбили от тия
хора! Изтърсете ги, а пък вие – обърна се той към....”...
Войниците изваждат работи – ризи, гривни, сребро...”)
Милетич-фототипното издание, 267 стр. (... Вижте как
Иван Енчев е перифразирал този епизод в ”Кървав пелин”,
2004 г., стр. 48, 49): „Изправете се и вие при чаушина!” –
каза Адем ефенди. Всеки от войниците започна да вади
от торбата си златни и сребърни гривни, лири, венчални
халки, везани ризи, бели халища (как ли са се събирали в
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торбите им тези халища?!), и всякакви женски накити и
домашни вещи...) В своите досъчинени варианти на събитията от 1913 г. няма никакво съмнение, че белетристът преписва без капка притеснение цели абзаци от Милетич. За това говорят не само цитираният епизод. Едно към
едно е преписано и писмото на кмета на с. Сачанли до кмета
на Доганхисар. (Милетич, стр. 186, Фототипното издание,
Иван Енчев, „Тракийско разпятие” стр. 29). Никъде в нито
едно книжно тяло авторът не е отбелязал литературата, която
е ползвал. Лесно е да се разбере защо е скривал кражбата на
чужди текстове.
В повествованието му често изскачат имена от записките
на Милетич и тутакси изчезват. За „твореца” Енчев фабулата
и хронологията на събитията са в наливно състояние и историческият момент на уж историческия роман е замъглен.
Авторът с нищо не подсказва, че познава събитията, за които
пише. Това се вижда от непознаването на този диалект и език,
с който си служи. Той няма свой текст за драмата и нейната
кулминация при избиването на две хиляди бежанци, когато
преминават придошлата Арда.
Въпреки че има много живи спомени за това събитие, той не се е спрял на него, защото то не е описано от
Милетич, на чийто гръб е преиначен този антибългарски
сюжет. Интересно е как журито, наградило автора, не е
забелязало хитрините му да заобиколи фактите, осакатили България с една трета от територията и населението
й. Ако Иван Енчев не си е давал сметка, как тези негови антибългарски фантазии и исторически нихилизъм могат да създадат куп главоболия на държавата ни, при появата на някои
завоалирани претенции на наши съседи. Тези, които са чели
романите му, не е известно как не са видели накъде водят те.
Познавам някои от журиралите го творци и съм сигурен, че
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този пропуск нямаше да го има, ако някой от тях беше прочел
въпросните книги от кора да кора. Между многото примери
на забележима с просто око творческа немощ ще цитирам няколко изречения, които характеризират Иван Енчев като автор с елементарни литературно-художествени възможности:
... „И тъй се вдърви над кладенеца старицата, че не можа
да мръдне чак до сутринта” (Героите на Иван Енчев много
често се вцепеняват или вдървяват) При преминаването на
Арда апогея на драмата, когато колоната нагазва придошлата река и по бегълците стреля башибозукът, Енчев я описва
само с няколко изречения: ...„Когато нагази (кастрираният
Андрей) в дълбоките води, между плуващите като м а зн и н а червени петна (навярно човешка кръв) и човешки
трупове (може би тела), студени талази го рязнаха в слабините, после болката се вдигна до под лъжичката” (душата
и сърцето се намират по-горе). В този момент около Андрей
няма други хора, няма стрелба по давещите се мъже, жени и
деца, няма нищо, освен една мъртва тишина. (в текста, може
би и във въображението на автора).
Много често Иван Енчев се опитва да заинтригува читателя с пошли приумици, обикновено с еротичен привкус. „И
той (Адем) в гащи барника”, „Ти на мое място кое ще сториш? Жребеца ли ще скопиш или кобилата ще яхнеш?
“Това са фрази, с които авторът се опитва да замести своето
безсилие да обяснява причините за постъпките на героите си.
Най-често той си служи с притчи, лично производство, библейски мъдрости и цитати от типа на: „Любовта не е между
краката, а в главата)?!”.
В последния „Кървав пелин” на Адем е дадена главна
роля в Страшния съд. (Библейска притурка към сюжета, без
никаква мотивация на кому е нужна и най-вече на кому служи.) В неговата уста Енчев слага присъдата на главния герой:
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„Ти (Андрей) защо избяга от жена си? – пита Адем ефенди.
– Тя е невинна пред теб. Авторът пак е забравил как е описал изнасилването на Яна в първия „Кървав пелин” или как тя
сама му се е отдала в последния “Кървав пелин”. В хаоса от
думи, скудоумия и неясни размишления се среща и следният
текст: „Странна е неговата (на Адем) любов. Жестока, но
истинска. Такава е и неговата вяра...”- Сиреч жестока, но
истинска!...
Още от първите страници Андрей е поставен в неравностойно положение спрямо Адем. Той е жалък и безпомощен, Адем е предопределеният победител. Яна е описана
като шавлива жена, подвластна на тялото си. Веднъж е изнасилена, в друга книга се казва, че се е предала на снагата си, друг път „класикът” върти и суче пред нелепата си
измислица, че героинята му е искала „геройски” да спаси
Андрей, като удовлетвори сексуалното желание на Адем. В
края на последния “Кървав пелин” написан двадесет години
след първия, писателя Енчев разсича любовния триъгълник
– Яна, Адем и Андрей, по един невероятен начин. В твърде
драматичен епизод, авторът достига върха на своите морално-художествени висоти при разгадаването на този сложен
междунационален, междурелигиозен и културен любовен
триъгълник. Андрей, след като се е скитал по света немил
и недраг, при това безплоден, посещава Яна и като не може
да прости изневярата й с Адем, разбунва кошерите на пчелина в двора. Андрей и Яна са в опасност, пчелите ги жилят
жестоко. В този сюблимен момент пристига Адем незнайно
откъде, от небето – от Беломорска Тракия или те все още не
са се прехвърлили в Стара България. С магическа сила, като
днешния Батман, той укротява беса на пчелите. Те, вместо
да довършат Андрей и Яна, нахапват него и той геройски
умира, нападнат от пчелното войнство. Макар „класикът” да
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е описал една “неповторима” драма, непозната в световната
литературна история, като морал и висша героика, неравен
бой на пчели с човека, оставям я без коментар.
Момчето от нискостеблената част на Еленския балкан,
заживяло в град Любимец на пет километра от Извора на Белоногата, с един замах зачеркна Балканджи Йово от народния ни епос, дето глава си дава, Яна не дава на турска вяра,
и горката Славейкова Гергана, дето отказва турските сараи
заради бащиния си дом. Когато невежа си играе с историята и националното ни достойнство, това не е просто гаф. С
подобни пасквили се предначертава разпад на българската
идентичност и перспектива. Но както е казано, не е луд който
изяжда баницата, а този, който му я дава, защото с просто око
се вижда: който не може, и сто книги да напише, и сто врачки да му бабуват, пак няма да го може. Коя врачка не знае,
че днес най-лесно е да заместиш обективната критика със
субективни съображения. Защо им трябва на литературните
врачки да се заяждат с автор, жаден за слава, вместо да припечелят някой лев от суетата му. Преди време един хасковски
вестник написа: “Иван Енчев беше представен в клуба на
културните дейци за 20 лв.” Можете ли да си представите,
ако автора получи две хилядарки, какви книги, подобни на
коментираните, ще се появят на бял свят за радост на тия,
които искат общ прочит на историята?
10.11.2012 г.
За първи път този материал е публикуван в 2008 г. Настоящата версия е с някои съкращения и допълнения, свързани със
сто годишнината от Балканската война и появилите се призиви
за общ прочит на историята. Напомням как Иван ги изпревари,
той отдавна погреба Яна с господин Адем ефенди в един гроб по
нейно изрично желание. Такъв подарък, съгласете се, струва много повече от двадесет лева.
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Делегация на СТДБ (Отляво надясно първи ред: Д. Шалапатов, ген. Н. Матова, проф. Д. Порязов, П.
Мечева, Е. Мурджева; втори ред: Д. Пантелеев, А. Петров, Зл. Попчев, Н. Комнев, М. Армутлиев, Д. Антонов; трети ред: Ст. Танев и М. Вълов) в Европарламента в Брюксел, където бе поставен въпроса за
имотите на прогонените тракийски българи, останали в пределите на днешна Турция, 18.02.2009 г.
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Участници в похода “По стъпките на дедите ни”.
Пред чешмата в Армаганската долина, 16.06.2012 г.
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Отляво надясно: Д. Узунов, П. Добрев, Е. Ангелова, К. Сарджев, Р. Караджова, Гузгундере в
Армаганската долина, мястото, където е убит Вълчо Сарджев от с. Сачанли, 16.06.2012 г.
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Участници в похода пред стария орех в с. Пишман, 16.06.2012 г.
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Групата пред църквата в с. Бадома, преди началото на втория етап от похода, 16.06.2012 г.
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