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ПЪТЕПИСИ

Елена Алекова

ПАМЕТТА ПОБЕЖДАВА СМЪРТТА
  По стъпките на тракийските мъченици 
   през есента на 1913 г.

В самото начало на октомври два автобуса с ентусиас-
ти от София, Варна, Стара Загора и Нова Загора, Хасково, 
Пловдив, Кърджали и Бургас, главно потомци на тракийски 
бежанци от 1913 г. от Беломорска Тракия, пресякохме грани-
цата с Гърция в посока гр. Дедеагач (Александруполис). Но 
не за екскурзия в традиционния смисъл на думата, включ-
ваща посещение на светите за тракийците места или родни 
краища на предците, запознаване със забележителностите на 
това или онова селище, свободни часове за разходки и па-
заруване, за съкровени размисли, проникновения и емоции. 
Не... Беше по-скоро пътуване в географията и историята на 
отечество без реални времеви и териториални граници, но 
намерило обиталище в сърцето на човека – на всеки бълга-
рин с памет за миналото, с мисъл за бъдещето на родината; 
в сърцата ни. Беше потъване в битието и мъченичеството на 
хора, живели далеч преди нас, но прелели се в нас – плът от 
плътта, кръв от кръвта ни, име по име, спомен по спомен, 
предание по предание.

Мнозина от нас вероятно и не предполагаха какво точ-
но ни предстои. Да, всички от разпратената ни по имейли-
те предварителна програма знаехме, че отиваме на... ТРА-
КИЙСКИ ПОХОД 2015-а. Знаехме, че ще минем през гр. 
Фере на път за с. Балъкьой (Мелиа), а после за с. Пишман 
и Армаганската долина... Знаехме, че ще се отбием в Деде-
агач (Александруполис) и после – с. Доганхисар (Есими)... 
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Знаехме с подробности маршрутите на тези, които щяха да 
вървят по стъпките на предците, и на тези, които нямаха 
възможност да вървят, но оставаха съпричастни към похо-
да с мълчаливото си присъствие... Знаехме всичко, но не и 
това, което в действителност се случи...

* * *
Влязохме в Гърция през ГКПП Капитан Петко войвода, 

който е на границата между Свиленград и с. Черномен, из-
вестно и като Чирмен или Чермен (Орменио). Тук на 26 сеп-
тември 1371 г. се е разигравала битката между войските на 
султан Мурад І, предвождани от Лала Шахин, османски во-
еначалник от гръцки произход, и християнските войски под 
предводителството на крал Вълкашин и деспот Углеша. Тук 
християните претърпяват жестоко поражение, нападнати из-
невиделица през нощта. Поражението е повратно за агресия-
та на османците в Югоизточна Европа. Това е първата битка, 
спечелена от тях не в качеството им на наемници на един или 
друг от тукашните владетели, заплетени в междуособици, а 
като завоеватели на полуострова. Това е битката, която пред-
поставя победоносния им ход на Балканите, непосредствено 
след която падат Пловдив, Драма, Кавала, Сяр... 

Какво се случва след тази злощастна за християните бит-
ка? По думите на очевидец: „...Едни от християните бяха 
изклани, други отвлечени в плен, а онези, които останаха и 
тях смърт несретна ги покоси, защото погинаха от глад. 
Такъв глад настана тогава, какъвто никога от създаването 
на света не е бивал и какъвто, Христосе милостиви, да не 
настава никога вече. Които пък се спасиха от тази напаст, 
те биваха изпояждани от вълци. Денем и нощем те напада-
ха и разкъсваха хората. Уви! Какво прискръбно зрелище бе 
настанало! Опустя земята, лиши се от всичките си блага, 
погинаха людете, изчезна добитък и плодове...”. 

Свидетелството е на монаха Исай Серски, средновековен 
книжовник и преводач, в неговото предисловие към прочути-
те съчинения (Ареопагитики) на Псевдо-Дионисий Ареопа-
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гит, превода на които той завършва през същата тази злопо-
лучна 1371 г. 

Какво се случва същото място след пет века и повече – 
през 1913 г., по време на освободителната за тези земи Бал-
канска война? По думите на очевидец:

„Побеждавани след всяка своя крачка, турците напус-
каха полесражението, оставяйки след себе си опустоше-
ния, смърт и изгорени села. Българските войски, където и 
да отидеха, намираха само опожарени места, обезобразени 
трупове, умиращи селяни, опустошени градини и ниви и раз-
грабени църкви...”.

Свидетелствата са на чешкия кореспондент за Балканска-
та война Владимир Сиз в книгата му „От бойните полета на 
България. Впечатления на военния кореспондент” (2012 г.). 

Кръгът се затваря. Османската империя в началото и края 
на нейното величие. Някой да вижда разликата между възхо-
да и падението, началото и края? 

Но този погром над беззащитното българско население 
не е всичко. Тепърва предстои голготата на българите хрис-
тияни от Източна (Одринска) Тракия, а после – след Между-
съюзническата война през 1913 г. – и голготата на българите 
християни от Западна (Беломорска) Тракия. 

* * *
Носим се по магистралата към Фере. Отляво и дясно, по-

наблизо или по-надалече се мяркат селата Кадъкьой (Дикия) 
и Карач (Птелея), в далечината е с. Мараш (Марасия). От 
него преди време са прогонени предците на актьора Васил 
Михайлов, изиграл ролята на Капитан Петко войвода от про-
чутия телевизионен сериал по сценарий на Николай Хайтов 
така великолепно, сякаш се беше сраснал със самия Петко 
Киряков. Мараш е на 4-5 км от Караагач, квартал на Одрин. 
„Васил Михайлов ми споменаваше – обяснява Димитър Ша-
лапатов, – че всеки ден дядо му, който е бил клисар на  църк-
вата в Караагач, е ходел там да я отваря  и после се  прибирал. 
Значи толкова далече е ходел всеки ден!”. Димитър Шала-
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патов от Хасково, автор на забележителната книга „Българ-
ските християнски селища в Западна (Беломорска) Тракия” 
(2011 г.), потомък на тракийци, прокудени от тези някогашни 
изконно български земи, е нашият гид.

Пресичаме река Арда. На два-три километра оттук тя се 
влива в Марица, а в Одрин, на 6-7 км  надолу по течението 
срещу  църквата „Св. св. Константин и Елена”, в тях се влива 
и Тунджа. Досами гръцко-турската граница е с. Чореккьой 
(Кастанес), вляво – с. Доуджарос (Ризия), следва Орестиа-
да, по-нататък вдясно се очертава крепостта на Димотика, 
първата столица на Османската империя, втората е Одрин, 
третата – Константинопол (Цариград или Истанбул). В ясния 
слънчев октомврийски следобед се виждат съвсем отчетливо 
и църквите на Димотика. Някога в този град е имало силна 
гръцка митрополия и повечето български села в околията са 
патриаршистки, само четири от селата са се водели към Ек-
зархията – Караклисе, Крушево, Башклисе и Каяджик. Виж-
даме – по-нататък – в далечината селата Салтъккьой или Сал-
тиково (Лавара), Карабейли (Аморио)...

От Димитър Шалапатов разбираме, че селата Теке (Тав-
ри) и Мерхамли (Пеплос) са образувани по-късно – през 60-
те години на ХІХ век от жители на Доганхисар, Тахтаджик и 
Пишман: „След Кримската война от 1853 – 1856 г. – обяснява 
той – животните поскъпват двойно и българите се замогват. 
И тъй като имат по много деца, особено в Тахтаджик, а мал-
ко къщи, те решават да се разселят тук, по равнинните села. 
Вече има закон, който утеснява спахийството, в смисъл, че 
земята трябва да се притежава от тези, които я обработват. 
Така че българите тогава започват да купуват земя”. Сега на-
учавам, че макар Мерхамли да е родното място на Димитър 
Маджаров, родителите му са от Доганхисар. 

Минаваме през с. Сарлъ или Саранли (Арданио). Встра-
ни от пътя мяркаме камбанарията на църквата в с. Окуф или 
Вакъф (Кависос).
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* * *
Пресичаме гр. Фере. Какво се е случило тук през 1913 

г.? В Карнегиевата анкета четем: „...в периода между напус-
кането на гръцката армия, което става на 6/19 септември, 
и окончателното пристигане на българската армия населе-
нието е било изцяло под властта на т.нар. „републиканска 
милиция”, т.е. на гръцките андарти и на мюсюлманските 
башибозуци, организирани на групи от свещеници, училищни 
директори и секретари на гръцките владици. Българското 
население, което никога не е чакало нищо добро от тази ми-
лиция, изпаднало в паника и се устремило от всички страни 
към Дедеагач, където все още се намирали малко останали 
гръцки редовни войски. Но там военните власти не им позво-
лили да влязат в града и тълпата от около 15 000 бежанци 
се настанила в един външен квартал на града на разстояние 
около четвърт час път. На 19 септември последните гръц-
ки войски напуснали Дедеагач с кораб, а гръцкият владика 
осведомил мюсюлманските доброволци за напускането на 
гръцките войски. По тази причина бегълците, с изключение 
на около стотина души, нямали време да търсят защита и 
убежище в града. Башибозуците (милицията) ги открила и 
откарала във Фере и Ипсала като стадо овце”. 

Според проф. Любомир Милетич (в книгата му памет 
„Разорението на тракийските българи през 1913 година”) 
подкараните към Фере българи са наброявали 18 хиляди 
души. А по пътя, четем в нея... „озверените башибозуци с 
бой и псувни карали народа с усилен марш да върви без по-
чивка, за да стигнат час по-скоро до Марица. Тия, които от 
умора и немощ изостаяли назад, немилостиво били избива-
ни”. В Урумджик, където бежанците нощували, им открад-
нали всичките пари, жените и дори малки момичета били на-
силвани. На другия ден четите на Димитър Маджаров и Руси 
Славов им се притекли на помощ и след като се справили с 
башибозуците и убили предводителя им, казали на населе-
нието да бяга през планината към България.
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* * *
Вече сме в Балъкьой или Балиазми (Мелиа). Това е род-

ното място на Димитър Карев, дядото  на д-р Атанас Щерев, 
родът на баба  му Яна също е от Беломорска Тракия – от с. Го-
лям Дервент, където Димитър Карев учителствува и намира 
своята изгора - буйната мома Яна, която яздела кон не по-зле 
от момчетата. Атанас Щерев, чрез създадената от него фон-
дация „Д-р Димитър Щерев”, спонсорира вече седем-осем 
години тези походи под наслов „По стъпките на тракийските 
мъченици през есента 1913 г.”. В организацията им помага 
Димитър Шалапатов, потомък на тракийски бежанци, който 
познава Беломорска Тракия може би по добре и от самите 
гърци. Всяка година походите имат различни маршрути. Тази 
година маршрутът ще бъде по пътя на бягащото от гр. Фере 
население, търсещо спасение през Балъкьой и Доганхисар-
ския балкан към България.

Изкачваме се на връх Свети Илия, където се белее ед-
ноименен параклис и расте паламудов дъб. Всяка година на 
Илинден (20 юли по стар стил) на това място е ставал съ-
борът на селото, на който идвали и гости от всички околни 
селища. Откъснахме паламудови клонки за венец. Впрочем 
идеята е при трите прехода да съберем клони от паламудов 
дъб, зеленика и пърнар за три венеца, които да поднесем на 
паметното честване в Маджарово само след три дни, на 3 ок-
томври (събота). 

След час вече вървяхме по пътя на бежанците към Арма-
ганската долина. В мълчание. Всеки по своему премилаше 
през съзнанието и сърцето си чутото, четеното, преживяното.

Вечерта бяхме в с. Доганхисар (Есими), родното място на 
Капитан Петко войвода. С това село ме свързва нещо лично и 
същевременно... През юни 2002 г. бях тук с група тракийци, 
минахме през мястото, където някога е била къщата на Капи-
тана и където все още стърчаха стари зидове. Взех камъче от-
там с мисъл да го подаря на Николай Хайтов, който вече беше 
покосен от левкемията. Върнахме се, обадих му се, казах му 
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за подаръка, зарадва се, разбрахме се за среща, но... смъртта 
ни изпревари. На опелото в църквата „Св. Седмочисленици” 
помолих синовете му да сложим камъчето в ковчега му. Така 
и стана.

* * *
На другия ден рано-рано сутринта Дедеагач ни посрещна 

окъпан от светлина, спокоен и чист. Морето, цялото, блес-
теше. В далечината тъмнееше остров Самотраки. Димитър 
Шалапатов ни разказа историята на този сравнително млад 
пристанищен град, чието появяване е свързано с построява-
нето след 1870 г. на Барон-Хиршовата железница. Дедеагач 
е известен най-вече с прочутия си фар, съществувал много 
преди да се появи градът. От пристанището правим снимки 
на някогашната митница на Атанас Буров, масивна жълта 
сграда, която светеше на слънцето и изглеждаше сякаш нере-
ална. Разходихме се по оживените улици на града, запалихме 
свещ в църквата „Св. Никола”, строена някога и със средства 
на българите, купихме си пъпеши от сорта „алтън баш”, из-
вестен като „царя на пъпешите”, произвеждан в околността, 
най-вече в Мерхамли, тъкмо от българите, след което се на-
сочихме към Армаганската долина.

В книгата си проф. Любомир Милетич има специална 
глава, онасловена „Армаганската сеч”. Тази сеч е била оп-
ределена от хората, с които той е разговарял, като „човешка 
касапница”. След сражението при гр. Фере бежанците пое-
ли към България през Доганхисарския балкан. Понеже било 
сушаво, една част от тях, главно сачанлийци, защото селото 
им е в този район и го знаели много добре, се отделили от 
основния поток към долината Армаган, където имало чешма. 
Там и спрели за почивка. Там и били нападнати от 200 турски 
войници. „Турската чета – четем при проф. Любомир Ми-
летич, – потеглила от селото Бодурен, напада народа, почва 
да стреля и като се почва от все страни панически бяг, с 
щикове и ножове избива когото настига... 

За сечта в долината Армаган узнах на своето пътува-
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не потресающи подробности във Фере, Дедеагач и Гюмюр-
джина, и понеже някои твърдяха, че макар и да са изминали 
тогава (25 септември) два месеца, труповете на убитите, 
между които имало и много деца, още стояли непогребани 
и че никаква комисия не е ходила още да установи точно, 
какво е станало в тая „долина на смъртта”, както някои я 
нарекоха, реших, макар че беше зимно време и че трябваше 
да се мине на коне труден път в планинската местност над 
селото Дуганхисар, да отида лично на самото място”.

Благодарение на това именно самоотвержено пътуване на 
проф. Любомир Милетич, осъществено на 29 ноември 1913 
г. заедно с войводата Димитър Маджаров и фотографа Георги 
Трайчев, ние днес знаем за трагедията, постигнала в Арма-
ганската долина бягащите българи.

Седнахме на голото място, където нещастниците са сед-
нали за почивка. Бяхме край чешмата, където са утолявали 
жаждата си. Преди ден-два някой явно бе идвал, защото ви-
дяхме край коритото огромни букети с цветя, все още све-
жи. Димитър Шалапатов разказа как по описанията на проф. 
Любомир Милетич и от снимката му с Димитър Маджаров 
в книгата са търсели и открили заедно с д-р Атанас Щерев 
долината – доскоро никой не е знаел точното й местоположе-
ние. Тракийци от Кърджали, потомци на сачанлийци (жерт-
вите в Армаганската долина, както вече казах, са предимно 
жители от с. Сачанли), изпълниха народна песен, повеству-
ваща за тези жестоки дни:

Зададоха се църни татари,
църни татари, църни манафи,
та заградиха село Сачанли, 
село Сачанли, село Манастир.
Та отбераха стари и млади, 
заведоха ги в Доганасъ.
Тамо ги кабул не правят. 
Заведоха ги в Дедеагач, 
заведоха ги в река Марица
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да ги издавят, да ги изколят.
Млади войводи Димитър Маджаров 
и Руси Славов ги отървават.
Слънцето трепти, трепти да зайде,
дечица малки плачат за майки,
плачат за майки – майки си нямат.
И думите на д-р Атанас Щерев: „Ние всички, като пото-

мци на тия хора, идвайки тук, показваме, че тачим тяхната 
памет, и разбираме, че никога няма да ги забравим”. Наисти-
на... 

Набрахме клони от зеленика за втория венец и тръгнахме 
към с. Пишман. Димитър Шалапатов продължава да ни връ-
ща в историята. Научаваме как войсковата част, безчинствала 
в Армаганската долина, отива на другия ден (26 септември 
1913 г.) в това село, убива няколко души и го запалва. Жи-
телите му го напускат. Пишман е последното разрушено по 
онова време село, и първото унищожено докрай и невъзста-
новено до днес. След погрома тук не се връща никой. 

* * *
След около двучасов преход стигаме до мястото, където 

някога е било с. Пишман. Минаваме край гробището, което 
все още е запазено, макар и обрасло с дървета и храсталаци 
– едно от малкото запазени български гробища по тези земи. 
Запазено вероятно поради факта, че в селото повече повече 
никога не се възражда животът. (Непоносимо жесток символ 
на балканските ни нрави! Но... това е отделен въпрос.) Всред 
тревата откриваме зидове и основи на някогашни къщи, по-
нататък – на църквата. Част от камбанарията също е запазе-
на. Стърчи, порутена и самотна, напомняйки за някогашния 
живот на някогашните българи. Някой запали свещици и се 
помъчи да ги задържи горящи, въпреки силния вятър, закре-
пявайки ги в пукнатините. Запазил се е, непокътнат, и стари-
ят мост над реката, която някога е течала тук пълноводна, а 
сега е пресъхнала, със смешното някак име Милашка. Само 
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гробището е запазено, мисля си, и – като гробището – старият 
мост, строен някога, за да свързва два бряга, може би – два 
свята. Кой знае... Стои като безмълвен страж на селото, което 
отдавна не съществува нито в действителност, нито на карта-
та, но което е продължило да живее в душата на хората, би-
тували тук, и продължава да живее днес в душата на техните 
потомци, на всеки, който мине оттук и запали в порутената 
комбанария треперлива свещица. Кой може да изтрие тази 
памет? Никой! Тази памет е жилава и неизтребима. Предава-
ва се от душа на душа. И не изчезва. 

В от землището на с. Пишман събрахме клони от зелени-
ка за третия венец.

През баирите се насочихме, вече в автобусите, към Ивай-
ловград – по път, по който според нашия гид минават повече 
български автобуси, отколкото гръцки. Тази негова случайно 
изпусната реплика напълни очите ми със сълзи. Не, наистина 
няма да загине паметта за това заличено село, докато на тоя 
свят има поне един жив тракиец!

* * *
От Ивайловград на другия ден се отправяме към Черни-

чино. Оттам ще започне третият ни преход – по стъпките на 
онези около 2 хиляди тракийци, намерили смъртта при река 
Арда край с. Ятаджик (гр. Маджарово). 

Когато минаваме покрай мемориалния комплекс на Или-
ева нива, посветен на тракийското дете, Димитър Шалапа-
тов обяснява: „На плочата е написано: „В памет на 200 убити 
деца”, тъй като очевидец от 1913 г. е казал, че тук наоколо 
има 200 избити деца. Според мен обаче паметникът е за всич-
ки избити деца през 1913 г. не само тук, не само в колоната 
от Дедеагач насам, но и в цялата Източна и Западна Тракия”. 
Колкото и да не ни се вярва, злосторници са осквернили и 
този свят паметник, представляващ жена с две деца, като са 
взели фигурите на децата – вероятно заради бронза. Нашият 
гид ни успокои, че се работи по неговото възстановяване. Го-
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ворено е със скулптора Емил Пенчев и най-вероятно до дого-
дина паметникът ще бъде готов.

По пътя от Черничино до Маджарово бежанците са били 
клани най-безпощадно. Нападали са ги отвсякъде. Месеци 
след смъртта им над планината се е носел мирисът на смърт. 
А кости можело да се намерят дори след 30 години.

Данните, изнесени в Карнегиевата анкета, за мъчени-
ческия път на българите от Фере до Маджарово са оскъд-
ни (тъкмо това кара проф. Любомир Милетич да тръгне по 
тоя път и да направи своята анкета). Освен сражението край 
Фере е регистрирано в Карнегиевата анкета и сражението на 
четите край с. Пишман (или Пишманкьой), а после във връз-
ка с бежанците е добавено: „Ново клане ги чакало на брега 
на река Арда. След като преминали реката, те се преброили 
и установили, че са 7200 души”. 

Равносметката е потресаваща. Според проф. Любомир 
Милетич „...това, което е станало по кървавия път, изми-
нат от нещастните български бежанци, изплъзнали се от 
ръцете на башибозука при Фере, докато да стигнат бъл-
гарската граница при с. Ятаджик на р. Арда, както и по 
пътя на други тълпи бежанци, тръгнали по друга посока и 
попаднали в турски ръце, надминава по ужас най-ужасните 
масови избивания, на които българщината е била подлагана 
дори и в историческото Баташко клане. Защото в подирно-
то главно са избити хора от един ограничен местен кръг и 
в течение на късо време, когато тук страданията и убий-
ствата засягат по-многочислено население от двата пола 
– на около 17 български села – и продължават дълго време с 
най-сурова безпощадност”.

Вървим по пътя на страдалците мълчаливо. Всеки в свои-
те мисли. В своето скръбно съпричастие. Думите се губят, 
оставяйки място на сълзите. Впрочем, плачели са някога – 
тогава – и войниците, и четниците, и войводите...



* * *
След няколкочасов преход пристигнахме в Маджарово. 

Паметното честване пред мемориала бе започнало. Дойде 
моментът за поднасяне на венците. Развели българския три-
багреник и тракийските знамена, с песента за Капитан Петко 
войвода на уста поднесохме венците от паламудов дъб, зеле-
ника и пърнар пред мемориала и се поклонихме пред крот-
кото мъченичество на тези хора, курбан на времето, жертва 
на безмилостни исторически обстоятелства и по същество на 
най-обикновена, всъщност – необикновена, човешка жесто-
кост, необяснима и непоправима. 

Но... въпреки всичко паметта побеждава смъртта. И този 
ТРАКИЙСКИ ПОХОД 2015 г. го доказа. Паметта е по-силна. 
От уста на уста, от сърце на сърце тя намира мостове от ми-
налото към бъдещето. И няма да си тръгне дори със смъртта 
на последния тракиец, на последния българин. Защото е вгра-
дена в българското време. И в българската земя. Завинаги. 

Затова са жалки всичко онези, които днес се суетят по 
честванията или осуетяват чествания, колкото да изкярят ня-
кой и друг политически дивидент, без да тачат паметта, защо-
то паметта обезсмисля всяка суета и всяко лицемерие.

Мостът над р. Милашка в с. Пишман
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