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АЛБУМ

 
БЪЛГАРСКИТЕ ХРАМОВЕ 

В БЕЛОМОРСКА ТРАКИЯ 100 ГОДИНИ
СЛЕД НЬОЙСКИЯ ДИКТАТ

Димитър Шалапатов

Идеята да се покажат български православни храмове от Бе-
ломорска Тракия в изложба и албум възникна още през 2008 г., 
когато представях на научна конференция в Кърджали моята сту-
дия „Българските християнски селища в Западна Тракия“. Тогава 
успоредно с доклада ми на мултимедия се показваха снимки от 
старини в селищата ни в Беломорска Тракия. През 2011 година 
излезе от печат книгата ми „Българските християнски селища в 
Западна (Беломорска) Тракия“, богато илюстрирана със снимки 
от българските земи, останали в пределите на днешна Гърция. 

През 2019-а се навършват 100 години от Ньойския договор, 
който ни лишава от тази изконна българска земя – Беломорска 
Тракия. Именно по този повод с подкрепата на Община Хасково, 
която прегърна идеята, се реших да направя изложба на част от 
фотографираните черкви в този български край, които най-добре 
са запазили облика си от времето преди век. Успоредно с това 
изготвих и албум-каталог, за да запазим за бъдните поколения ви-
зуално това, което е останало от културното ни наследство там. 
Имаме храмове, съхранени в автентичния си вид, макар и с малки 
промени, като тези в селата Башклисе, Каяджик (два храма), Кру-
шово, Караклисе, Янурен, Домуздере, Калайджидере, Еникьой 
(Ксантийско), Еникьой (Дедеагачко), Бадома, Макри, Доганхи-
сар, Балъкьой („Св. Богородица“ и „Св. Спиридон“), Турбалъ-
кьой, Пишман (останала е само камбанарията в руини), Дервент 
(три храма), Урумджик,Козлукьой, Дерекьой, Карачкьой, Порто 
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Лагос, Каракурджали, Кушланли, Мароня, Сачанли (в руини), 
Манастир (с чешмата „Черковния чучур“ и част от стената на 
черквата „Св. Богородица“). Други са с промени в конструкци-
ята, като в Чамерен, Денизлер, Чадърли, Софулар, Чобанкьой, 
Хаджилар. Показвам и храма в село Коюнкьой (Ксантийско), 
където живеят така наречените българи парапанковци, а също и 
черквите на българските патриаршeски села Комарли, Мараша, 
Кючуккьой, чиито обитатели продължават да живеят в Гърция. 
Фотосите са 41 на брой.
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Чешмата „Черковният чучур“ до църквата „Св. Богородица“
село Манастир (дн. Монастири)

Останките на черквата „Св. Димитър Солунски“ - 1844 г., 
село Сачанли
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СТАТИИ И СТУДИИ
ПРОТЕСТИТЕ В БЕЛОМОРСКА ТРАКИЯ 
ПРОТИВ НЕСПРАВЕДЛИВИТЕ КЛАУЗИ

НА НЬОЙСКИЯ ДОГОВОР 

Стоян Райчевски

Текстът на проектодоговора за мир с България се изработва 
само от представители на страните победителки в Първата све-
товна война. Той е предоставен на държаната в изолация в хотел 
„Шато дьо Мадрит” в парижкото предградие Ньой българска де-
легация цели два месеца след нейното пристигане във френската 
столица.

Връчен й е официално в 10.30 ч. на 19 септември 1919 г. в Ми-
нистерството на външните работи на Франция. Пет минути преди 
определения час съглашенските пълномощници са заели местата 
си. Влиза българската делегация, начело с Теодор Теодоров, който 
се покланя почтително няколко пъти пред събранието и всички ся-
дат на определените им места. Председателят Клемансо се изправя 
и казва на висок глас: „Господа български делегати. Връчвам ви 
текста на условията за мира. В 25 дни от тоя момент трябва да 
представите вашите писмени възражения!”

Проектодоговорът съдържа 13 части. Първата част се отнася 
за Обществото на народите, но България не е включена в списъка 
на страните учредители, нито в този на държавите, които са пока-
нени да станат членове на тази световна организация. Втората част 
определя новите държавни граници на България. Тя предвижда 
откъсване на изконни български територии, като Добруджа, Ма-
кедония, Беломорска Тракия, Струмишко, Царибродско, Босиле-
градско, част от Кулско и Белоградчишко. Почти цяла Тракия се 
отнема от България, като бъдещата й съдба остава да се определи 
от силите на Съглашението. В третата част се посочват задълже-
нията, които България поема, за да гарантира свободното развитие 
на живеещите на нейната територия малцинства. Четвъртата част 
третира военните, морските и въздухоплавателните въпроси. За-
дължителната военна служба в България се премахва. Българската 
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войска се свежда до 20 000 военнослужещи, 10 000 жандармерия 
и до 3000 души погранична стража, без да разполага с тежко въ-
оръжение. Унищожава се българският военен флот и всички бъл-
гарски военни кораби се предават на Съглашението. Унищожава 
се военната авиация и всички летателни апарати също се предават 
на силите победителки. Петата част третира военнопленниците и 
военните гробища. Шестата част дава право на силите победител-
ки да съдят в свои съдилища всички български поданици, обвине-
ни в провинения през войната и в нарушение на военните закони 
и обичаи. Страната се задължава при поискване да предаде тия 
лица. Седмата част третира репарациите и обещетенията, които 
България трябва да изплати. Репарациите се определят на 2 млрд. 
и 250 млн. златни франка, платими за 37 години, което се равнява 
на годишно изплащане по един и половина милиарда лева репара-
ции при годишен приход на държавата по това време от само един 
милиард лева. Освен това България се задължава да доставя еже-
годно в продължение на пет години по 50 000 т въглища от мина 
Перник на Сърбо-хърватско-словенското кралство, също и значи-
телно количество добитък на последното, както и на Румъния и на 
Гърция…

След разгласяването на съдържанието на проектодоговора за 
мир с България в цялата страна се организират протести с траурни 
шествия, гласуват се резелюции и телеграми, които се изпращат до 
конференцията в Париж, до българското правителство и до прави-
телствата на великите сили от Съглашението,

Протестната вълна против тежките и несправедливи клаузи на 
Ньойския договор обхваща и Беломорска Тракия. Прилагаме доку-
ментираните сведения за проведени протестни митинги, събрания 
и текстовете на гласуваните на тях резолюции в градовете Гюмюр-
джина, Даръдере, Дедеагач, Димотика, Ксанти, Одрин и Софлу в 
края на септември – началото на октомври 1919 г. 

ГЮМЮРДЖИНА
Договорът - отрицание на всяко право и морал

„30 септември 1919 г. Учителството в Гюмюрджина и око-
лията, потресено от страшната перспектива, която се очертава 
за българското племе с връчването на договора за мир, като взе 
предвид:
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1. че договорът е отрицание на всяко право, свобода и морал,
2. че той хвърля в черно политическо и икономическо робство 

населения, които по произход, традиции, стремежи и в борбите си 
са целели обединението си и осъществяването на народния прин-
цип, деклариран тъй тържествено от великите сили,

3. че договорът предвижда откъсването на части от отечество-
то, които етнически и географски принадлежат и и би трябвало да 
принадлежат на България.

4. че бедното българско население, прогонено от турци, гърци, 
сърби и румъни от родните огнища и намерило прибежище в Бе-
ломорска България, напълно се подхвърля на прокуда, бедствие и 
изгнание.

5. че договорът, вместо да даде условия за побратимяване на 
балканските народи, наново създава поводи за бъдещи ежби и вой-
ни, високо протестира против този насилнически акт и апелира 
към великите съглашенски държави – учителите и демократите на 
целия свят, да не допуснат в последния час узаконяването на тоя 
договор и да искат отменянето на всички клаузи, целящи заробва-
нето и на най-малка част от от българското племе, както в старите 
граници на България, така и в Тракия и Македония и Добруджа“. 

Петиция от бежанците в Гюмюрджина. 
„На многобройното събрание на бежанци от Македония и 

Мала Азия в гр. Гюмюрджина и околията, приета на 30 септември 
и поднесена на френския комендант в градаподполковник Доре от 
специално избрана на събранието шестчленна комисия: 

Македонските бежанци, пропъдени от родните си огнища по 
време на войната и настанени временно под подслон и на работа 
из тракийските градове и села, се намират пред едно решение на 
мирнaта конференция в Париж, което преследва да наложи една 
промяна в настоящето политическо положение на Тракия. Тая про-
мяна, каквато и да е тя, предрешава и съдбата на хилядите маке-
донски изгнанници из тоя край, които лишени от възможността 
да се завърнат в собствените си жилища и да заживеят мирно и 
спокойно в своето отечество Македония, ще трябва да напускат 
заетите сега от тях жилища и имоти и да се намерят отново изхвър-
лени навън, без подслон, без средства за работа и съществувание 
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и изложени на нови и непоносими вече бедствия и страдания, на 
които краят не може да бъде друг, освен смърт от глад, мизерия, 
болести и студ…

Всички македонски скиталци, находящи се сега в Тракия, 
сплотени като един около трагизма на своята съдба, отправят еди-
нодушно своя апел към представителите на великите съглашенски 
държави и към мирната конференция в Париж, да не допускат жес-
токостта да се изхвърлят бежанците и семействата им от жилища-
та, където са намерили подслон, нито да се отнемат земите, обра-
ботвани от тях за своето изхранване, преди да се създадат условия, 
които да предотвратят оставането им без покрив, без работа и без 
средства за съществуване.

Македонските бежанци в Тракия – наброяващи десетки хиля-
ди – очакват успокоение и молят да им бъдат дадени надлежни 
уверения за действителната обстановка, в която ще бъдат поставе-
ни след приключването на Тракийския въпрос… хиляди и хиляди 
мъже, жени, старци и деца треперят над съдбата си и над живота си 
и очакват гласът им да бъде чут“. (със съкращение)

 Гр. Гюмюрджина, 30 септември 1919 г. 

ДАРЪ ДЕРЕ (ЗЛАТОГРАД)
9. 10. 1919 г.: Налаганата граница не е съществувала в ис-

торията ни

Гражданите от Даръ дере изпращат до представителите на 
великите сили в София телеграма, в която се казва: „Тукашното 
население е силно възбудено от злонамерените слухове за гръцка 
окупация на Ксанти и околията. Ужас ще бъде за нас, родопчани, 
без разлика на вяра, ако Ксанти и околията се дадат на гърците, за-
щото Ксанти и Родопите са едно живо тяло. Границата, която сега 
искат да ни наложат, никога не е съществувала в историята и не 
може да съществува. Тази граница е гробница за родопчани и ние 
искаме конференцията да ни даде живот. Никой не желае смъртта 
си, не я желаем и ние. Ако гърците заплашат живота ни, сами ще се 
уверят, че са извършили съдбоносна за себе си грешка. Тия наши 
чувства молим да бъдат заявени и защитени пред световния аеро-
паг в Париж“.
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ДЕДЕАГАЧ
Готови на всички жертви в борбата за нашето народно съ-

ществуване 

Октомври 1919 г. Многохиляден протестен митинг. След 
произнесените от двама оратори речи се приема следната

Резолюция:

„Днес, 1 октомври 1919 г., жителите на града Дедеагач и всич-
ки села от околията, събрани на двадесет и пет хиляден протестен 
митинг, за да изразим нашата дълбока скръб и печал от великата 
неправда, що проектодоговорът за мир носи на измъчената наша 
родина, единодушно решихме:

1. Високо протестираме против клаузите в проектодоговора, 
връчен на нашата делегация в Париж, по силата на който вън от 
извънредно тежките икономически и стопански условия, наложе-
ни на страната ни, отнемат се земи от пределите на общото ни оте-
чество с откъсването на части от Западна България и цяла Тракия.

2. Заявяваме високо:
а/ че с откъсването на Тракия от скута на общото отечество, 

населението на която е абсолютно българско, силите победителки 
са в пълно противоречие с възвестените от тях тържествено прин-
ципи за свободата на поробените народи, като подхвърлят на ново 
тежко робство един чисто български край.

б/ че населението, дало толкова жертви, за да се избави в не-
далечното минало от вековното робство, не може на никаква цена 
да се помири с новите тежки вериги, които му се коват в Париж.

в/ че ние сами трябва да определим нашата националност, като 
сме готови на плебисцит, който само може и трябва да определи 
нашата принадлежност към коя и да е държава.

г/ че в борбата за нашето народно съществувание сме готови 
на всички жертви, които новото време и условия ни налагат.

д/ че при едно отстъпване от родния край ние всички ще на-
пуснем родните огнища, които вече няколко пъти възстановяваме 
всред пожарите и грабежите.

4. Упълномощаваме избрания граждански комитет да разгласи 
в пресата нашите решения, които да поднесе на представителите 
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на Съглашението, правителството и Народното събрание“. 

Нека не забиват ножа в живото тяло на страдална от веко-
ве България! 

1 октомври 1919 г. Речта на д-р Георги Попкиров в Деде-
агач на 1 октомври 1919 г., преди да бъде гласувана горната 
резолюция: 

„Братя българи,
Българското племе прекарва траурни дни, може би най-тежки-

те дни в новата му история. Условията за мир, които тъй дълго се 
очакваха с трепет и вълнение от всички, днес са известни и в по-
следната селска колиба. Те със своята тежест, със своята небивала 
жестокост не могат да не покъртят и развълнуват всяка българска 
душа. Българският народ получи от Париж своите новоизковани 
вериги, които му се поднесоха от там, откъдето нашият скромен 
и миролюбив народ очакваше един справедлив, траен, почиващ 
на здрави основи мир. Първото посегателство спрямо българския 
народ се извърши през 1878 г. в Берлинския конгрес. В него циви-
лизована Европа разпокъса българските земи, като остави по-голя-
мата част от тях под чуждо иго. Онеправдан оттогава, свободният 
българин си създаде един идеал чист и възвишен. Той си постави 
високата цел да работи, да се бори и даде необходимите жертви 
за освобождението и обединението на всичките си сънародници. 
В името на тоя идеал българите водиха войната през 1912-1913 г.. 
Фатален бе за нас краят на тази война, която се води с небивала 
храброст и въодушевление от саможертвените синове на България.

След славните победи, след като границите на целокупна Бъл-
гария бяха очертани с кръвта на нейните синове, които сложиха 
кости за постигане на тоя идеал, българският народ изпита тежки 
разочарования вследствие измяната на неговите съюзници сърби и 
гърци – непримирими наши врагове. От майка България се откъсна 
почти цяла Македония, която всички сериозни пътешественици и 
учени считат за българска и която е призната за такава от ферма-
на за учредяването на Българската екзархия и от Сан-Стефанския 
договор. Даде се тая българска земя, населена с наши братя, на 
гърци и сърби, които с потисничеството си изтезават и душат всяка 
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българска душа. Отне се от България спечелената част от Тракия 
до Чаталджа, където компактната маса население е българско. Ос-
танаха там гробовете на много хиляди славни герои, които с не-
чувана храброст проливаха кръвта си и с доблест слагаха кости, 
въодушевени от идеята за освобождението на брата роб. Откъсна 
се и чисто българската Добруджа, която се даде в ръцете на румъ-
ните, които тъпчат и душат националната свобода на българина.

Тия именно несполуки, тая велика неправда, извършена над 
страдална България, нейното несносно положение, създадено от 
Букурещкия мир, заставиха и принудиха българския народ да се 
увлече в всесветската война през 1915 г. След току-що прекара-
ната кървава тежка война българинът наново се изправи с оръжие 
в ръка, той събра всички сили за реализиране на заветния идеал. 
Нечувано геройство прояви нашият народ. Чудна храброст и из-
дръжливост на най-големи несгоди прояви българският войник. 
След като България даде колосални човешки и материални жертви, 
след като нашата армия бе извоювала свобода на всички поробени 
българи, до нас долетяха високо прокламираните от председателя 
на Северно-Американските Щати принципи, възприети и от ос-
таналите велики западни сили, според които принципи на всеки 
народ се даваше право за самоопределяне – това, за което ние се 
борихме. Осланяйки се на тях, българският народ с пълно дове-
рие тури край на борбата и с туй даде възможност да се прекратят 
страшните кръвопролития за света. Програмата на Уилсън с него-
вите 14 точки озари българския народ с надежди, които го накараха 
да разтвори на Добро поле фронта си без страх за бъдещето. Тия 
именно надежди сега са напълно измамени. 

Какво ни се поднася днес? Поднасят ни един мир опозорен, 
един мир невъзможен, един мир, който цели да унищожи малко 
жизнеспособна България. Условията са не само тежки и унищо-
жаващи народната ни чест, а и опасни за бъдещето на държавата. 
Тоя договор оставя на гърци и сърби цяла Македония, за която са 
пролети реки българска кръв, оставя на Румъния Южна Добруджа, 
българският характер на която са констатирали и съглашенските 
войски, които я бяха окупирали, отнема на България цяла почти 
Тракия с Беломорското й крайбрежие, което бе признато за българ-
ско даже от гърци, сърби и румъни в Букурещката конференция. 
Откъсна се и малкото парче македонска земя,, която бе ни останала 
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от тази конференция. Жестоко се откъсват от тялото на оная Бълга-
рия, която бе запазена и от Берлинския конгрес , важни простран-
ства с двата града Цариброд и Босилеград. От всички споменати 
територии откъсват се живи населения от нашето отечество и от 
наши братя, с които заедно сме се борили за духовно и полити-
ческо освобождение, които с нас са делили скърби и радости. И 
всички тия населения се дават на сърби и гърци, които са силни в 
полето на интригите.

Братя тракийци,
Освободени и присъединени по-рано към майка България от 

наши братя сънародници, ние се притекохме на помощ за осво-
бождение на поробените. На всички ви са известни сраженията 
при река Черна. Помните колко наши братя останаха там, за да 
не могат днес техните близки да се поклонят пред техните гро-
бове. Знаете колко къщи, колко семейства почерни река Черна. 
Колко майки, бащи, жени, деца, сестри и братя с горест и сълзи 
си спомнят за нея. За голяма наша скръб, за дълбоко наше въз-
мущение и това именно свято място, осветено за нас от кръвта 
на наши братя, които се пожертваха за него, и то именно ни се 
оспори и отне.

А где ли не е проляна българска кръв? Коя ли педя българ-
ска земя не е заляна с кръвта на нейните синове?! Дали Добруджа 
или Тракийските полета?! Не помислиха ли нашите велики съдии 
в своята конференция, че не може да се мре тъй доблестно, тъй са-
моотвержено за чужда земя?! Не помислиха ли, че България даде 
толкова много жертви, че тя понесе толкова тежки страдания само 
за своето обединение и целокупност?! Нима те не знаят от истори-
ята, че гърци, сърби и румъни са алчни и ненаситни за български 
земи? Нима те не са разбрали, че последните искат да унищожат 
българския народ? Не схващаха ли досега, че техните искания рас-
тат все повече, когато се удовлетворяват? Последно време те дос-
тигнаха своя максимум и за голямо наше разочарование бидоха в 
максимум удовлетворени.

Представителите на цивилизована Европа и Съединените 
щати ни гръмнаха и слисаха със своите условия за мир, след като 
най-тържествено оповестиха своите възприети принципи за ви-
сша справедливост! Нам те наложиха най-унизителни условия за 
мир, които оронват народното ни достойнство, които задоволяват 
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злобата на нашите съседи и дават простор на потисническите им 
замисли.

Братя тракийци,
След като ние три години воювахме като синове на майка Бъл-

гария, след като с нея делихме скърби, радости и тежки страдания, 
нас ни отделят от милото ни отечество. Отделянето е тъй жесто-
ко, както е жестоко да се отдели дете от своята майка. Дедеагач, 
Гюмюрджинско и Одринско не принадлежат вече по договор на 
България. Въпросът е кому ще бъдат дадени, но печален факт е, е, 
че те се откъсват от България. Ние по този договор сме вече извън 
границите на нашето отечество.

Братя българи,
Стенание се чува от всяка българска душа! След толкова бор-

би, страдания и скъпи жертви днес народът ни е поставен пред 
жалките развалини на своите идеали за свобода, независимост и 
национално обединение. Но нека не се отчайваме! Нека не губим 
вяра в бъдещето във върховната правда, която рано или късно ще 
блесне и ще се наложи. Днес в Атина, Белград и Букурещ ликуват, 
че не са турили предели на своите алчни аспирации.

Нека най-после се надяваме, че знаменитият френски дър-
жавен мъж – министър- председател и председател на Парижка-
та конференция господин Клемансо, който има честта да доживее 
след подписването в Бордо протеста на френския народ за откъсва-
нето от германците през 1870 г. на Елзас и Лотарингия от Франция 
и видя тяхното присъединяване наново към велика Франция, че 
той сега като председател на тоя наш всесветски съд ще се постави 
над чувствата и страстите на алчните балкански народи и не ще 
създава за България нови Елзас и Лотарингия, каквито са за нея 
Македония, Добруджа и Тракия. Ние не можем да изтърпим та-
кава голяма неправда, ние ще останем верни на завета на нашите 
паднали герои и с продължение на тяхното свето дело ще изкажем 
дълбоките си почитания към тяхната памет.

Братя тракийци,
Ние се присъединяваме към зова за справедливост на онеп-

равданите наши братя: македонци, добруджанци и царибродци, и 
молим заедно с тях представителите на цивилизована и хуманна 
Европа и безпристрастна Америка да се отърсят от влиянието на 
ниските страсти на техните малки съюзници и създадат един траен 
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мир на Балканите, като задоволят най-справедливите искания на 
малка жизнеспособна България.

Ние ги молим от името на справедливостта и хуманността да 
погледнат по-внимателно на раните на българския народ, който 
в тоя момент очаква от тях своето облекчение, и нека не забиват 
ножа в живото тяло на страдална от векове България. Отправяйки 
своя протест и апел , ние още храним вяра и надежда в тях“.

ДИМОТИКА
Късат части от живото тяло на България 

30 септември 1919 г. Траурен молебен. „Днес десетхиляден на-
род присъства на траурния молебен в черквата „Св. Богородица” 
в Димотика, гдето Георги поп Сотиров, прогимназиален учител, 
държа трогателна реч по унизителния за народа ни проекто-дого-
вор за мир. След молебена има грандиозна траурна манифестация 
начело с учащите се. На площада адвокатът Икономов държа реч 
по убийствения във всяко отношение за България проектодоговор 
за мир.

Присъстващите, без разлика на вяра и народност, като взехме 
предвид, че точките на великия миротворец Уилсън, за които на-
шият добродушен и доверчив български народ се самопожертва, 
не се приложиха спрямо отечеството ни, а напротив - се късат 
части от живото тяло на България: Беломорския край, градовете 
Ксанти, Гюмюрджина, Деде агач, Фере, Софлу, Димотика, Одрин, 
Струмица в Македония, Босилеград, Цариброд, части от Трънско 
и Кулско – от стара България, и не се уреждат веднъж за винаги 
македонският и добруджанският въпроси в полза на отечеството 
ми, съгласно прокламациите на великите Уилсънови принципи и 
че голяма част от народа ни остава и занапред под най-ужасното 
гръцко, сръбско и румънско робство, единодушно 

 Реши:
Високо протестира против убийствения във всяко отношение 

за България проектодоговор за мир и най-покорно моли да се на-
прави настоящият ни протест и молба достояние на почитаемата 
конференция в Париж, която да благоволи и да видоизмени про-
ектодоговора съобразно 14-те Уилсънови точки, та да може, ико-
номически и национално задоволен, българският народ да бъде 
елемент на мир, прогрес и култура на Балканите. 
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От името на 20-те хиляди българи, живущи в Димотика и око-
лията“. (Следват подписите на избрания за целта комитет) 

 
КСАНТИ

Пълно единство с нашите братя от свободна България
28 септември 1919. Днес неделя сутринта грандиозно тра-

урно събрание.
„В старата българска църква „Св. Иван Рилски”, двора и съсед-

ните улици осем хиляди души ксантийски граждани и изгнанници 
из гръцка Македония манифестираха дълбоката печал на бълга-
рите и протестираха против безмилостното късане на български 
земи, в числото на които е и Ксанти.” 

Днес, 28 септември 1919 г., българите от гр. Ксанти, мъже, 
жени и деца, местни жители и прокудени от родните си огнища 
бежанци от останалата в гръцко владение Македония, на брой по-
вече от 8000 души, се събрахме в тоя момент на дълбока скръб в 
двора на старата българска черква „Св. Иван Рилски” и съседните 
улици, за да разкрием сърцата си и отправим горещи молитви към 
Всевишния, Върховния представител на правдата и защитника на 
слабите и угнетените и оскърбените.

След черковен отпуск ние обмислихме нашето тежко положе-
ние, създадено от новите граници, които се поставят на нашето 
отечество в Западна Тракия, и протестираме от името на 15 000 
българи, живеещи в гр. Ксанти и околията му, и молим нашето пра-
вителство да настои с всички сили и средства за защита на народ-
ната ни кауза пред конференцията за мира, като заявяваме високо 
нашето единодушно желание да останем в пълно духовно и поли-
тическо единство с нашите братя от свободна България.” 

Съдено било нам, българите, да изпием докрай горчивата 
чаша

15 октомври 1919: От Ксанти до представителите на велики-
те сили в София е изпратена вчера следната телеграма: „Нашите 
опасения, че Ксанти и Ксантийско ще бъдат предадени на гърците, 
въпреки Солунското примирие, се сбъднаха. Утре в града ни прис-
тигат гръцки окупационни войски. Съдено било нам, българите, 
да изпием докрай горчивата чаша и да се убедим за последен път, 
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че договорите и в миналото, и сега, не са друго, освен къс хар-
тия. Силите от Съглашението, които водеха войната, за да покажат 
именно противното, сами нарушиха подписаното в Солун между 
тях и подведената от християнското послание на Уилсъна Бълга-
рия, примирие. Къде останаха прогласените принципи за права и 
справедливост, за мир в света?

Горко на победените тракийци! Не искаме Гърция! – това каз-
ват, казват го и сега десетки хиляди бежанци от Тракия, но гласът 
им остава нечут. Нашата участ, въпреки желанието ни, е предре-
шена.

Горко на победените! – Това говори всеки българин, ужасите 
на това понасят хилядите бежанци, които напущат Ксанти и око-
лията и които пред прага на зимата оставят бащините си огнища, 
за да се скитат немили-недраги. Девет хиляди българи от Ксанти 
в продължение на една седмица напуснаха и напущат града. Това 
се вижда от сведенията на властта, която през това време е издала 
открити листове за отиване във вътрешността на царството с влак 
на около 7000 души. В това число не влизат гражданите, замина-
ващи без открити листове и през Родопите; тук не са и селяните от 
околията, броят на които е 6-7 хиляди души. Кому са нужни тия 
жертви, тия страдания? Защо се разпъват на кръст хиляди хора, 
единствената вина на които е, че са българи?” 

ОДРИН
Изгнаници от цяла Тракия протестират

28 септември 1919. Телеграма за митинг. „В града се състоя 
многолюден митинг против мира. На митинга присъстваха изгнан-
ници от цяла Тракия. (п) Ангел.” 

 
Искаме справедливи човешки и национални права

29 септември 1919. „Учителите и учениците от Одринска око-
лия са в скръб и униние от новото робство, което Версай изкова 
за българите в Тракия, Македония. Добруджа и Западните покрай-
нини. Потъпканите човешки права ни карат да издигнем глас на 
протест за справедливи човешки и национални права, които трябва 
да се дадат на нашия народ, за да има правда, мир и спокойствие 
на Балканите”.
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СОФЛУ
28 септември 1919. „Покрусени и горчиво разочаровани в на-

деждите си, днес гражданите от Софлу и околията, след като из-
слушахме ораторите, които ни обясниха клаузите на извънредно 
тежкия договор, който се предлага на България от великите сили, 
намираме, че условията са непоносими и тежки, че тези условия 
поставят населението от Тракия в грозна неизвестност и му от-
криват най-мрачни перспективи за нови тегла и скитничество, че с 
отнемането на беломорския край от България се цели икономиче-
ското й заробване, че това с нищо не е заслужено и оправдано и е в 
разрез с прокламираните принципи за малките народи, 

Решихме:
1. Най-енергично протестираме против безчовечно жестоките 

решения на конференцията,
2. Заявяваме, че никой не е в състояние да ни накара да се 

простим със свещенната си идея за национално обединение,
3. Че Тракия, единна и неразделна, е третата сестра на Цело-

купна България и е неразривно свързана с българския народ чрез 
своя мощен глас (протестираме) против подписването на този уни-
зителен договор, пълен с отрицание на хуманитарните принципи, 
прогласени от Уилсън.

Извънредно събрание. Тракийски бежанци от Одринско, Ло-
зенградско, Узункюпрюйско, Чаталджанско и пр., на брой повече 
от сто хиляди души, се събрахме чрез делегати и представители 
днес, 28 септември 1919 г.. на извънредно събрание в гр. Софлу, 
гдето покрусени от новата тежка участ, която ни се отрежда чрез 
готвещото ни се политическо положение с изготвения от Париж-
ката мирна конференция проектодоговор и връчен вече на българ-
ската делегация, обменихме мисли за горчивата съдба, която ни 
очаква. С неизказана горчивина на душата и голяма горест в сър-
цето виждаме, че с отнемането на Беломорския край на България 
ние, прокудените от родните си огнища и намерили подслон тук, 
наново ще бъдем хвърлени в ново и най-тежко робство и изгнания, 
терзани от дълбока мизерия и измъчвани от глад и студ. Тъкмо в 
момент, когато нашите надежди и очаквания за справедливо разре-
шение на Тракийския въпрос бяха обърнати към Париж, града на 
светлината, от там ни се поднася най-горчивата от горчивите чаши: 
откъсване от живото тяло на майка България. Никога народ, от съ-



62

ществуването на света, не е изпитвал по-голямо разочарование. 
Никога надежди и очаквания не са бивали така люто измамвани, 
никога вярата така смешно не е бивала оплювана. В момента, кога-
то очаквахме облекчение на нашата участ, стабилизиране на наше-
то материално положение с подписването на един справедлив мир, 
като се остави място под слънцето на всички балканци еднакво да 
се радват на човешка свобода, тъкмо тогава нам се отнема право-
то на живот и се хвърляме като бездушни и безчувствени в черна 
неизвестност - в мрак. Изтръпнали и покрусени, ужасени от теж-
ките условия, които се налагат на България, нам спира диханието! 
Никога латинската мъдрост „Тежко на победените!“ не е намирала 
такова пълно приложение. Условията са просто нечувани досега 
по своята жестокост и отмъстителност. При това тежко положение 
събранието прие следната 

Резолюция:
От покрусените си души, с горчиво разочарование в надежди-

те си към конференцията за справедливо разрешение на Тракий-
ския въпрос, най-енергично протестираме за великата неправда, 
която ще се извърши с отнемането от България на чисто българска-
та единна и неразделна Беломорска Тракия. Ако това действително 
се допусне, то ще бъде най-грозният атентат против човешката съ-
вест и най-голямото изнасилване на общочовешкия морал. Исто-
рията не ще може да отбележи тая въпиюща несправедливост, без 
страниците й да бъдат осквернени.

Най-милостиво апелираме към върховните арбитри в Париж, 
в чиито ръце се намират съдбините ни, в последния момент да 
преценят великия час, да се проникнат от висшата общочовешка 
хуманност, като не допуснат да се онеправда едно 200-хилядно 
тракийско население и се тласне отново в черно робство, нека не 
се ампутира от тялото на майка България Тракия. Нека се остави 
правдата да тържествува и нека се отъпче омразата и отмъщение-
то! Така ще зацари истинският мир на Балканите.

Цялото събрание с със задавен глас и просълзени очи моли 
Върховния комитет на Дружество „Одринска Тракия” да се застъ-
пи пред българското правителство, което от своя страна да напра-
ви нужните постъпки пред съглашенските войски в България за 
немедлено завръщане в родните им места на бежанците от Из-
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точна Тракия (отвъд Марица) и освобождаването на недвижими-
те им имоти от сегашните им държатели. Да се иска настоятелно 
от респективните власти да бъдат взети необходимите мерки и се 
осигури безплатният превоз на движимите ни имущества, както и 
снабдяването ни от дирекцията за С. Г.О. П. с минимум храна за 
преживяване на първо време.

Събранието избра делегация в състав: г. Яни Иванов, Михаил 
Д. Балтаджиев, Никола Димитров и Росат Стоянов, която да отиде 
в София и лично да връчи препис от този протокол на Върховния 
комитет на дружеството „Одринска Тракия” и направи всички по-
стъпки пред българското правителство и и съглашенското команд-
ване за изпълнение в кръга на възможното на нашите легитимни 
искания.

Подписали делегати: С. Д. Пехливанов, Д. Бъчваров, Я. Ива-
нов, К. Калудов, М. А. Вордев, Г. Стоянов, П. Пронев, Ст. Риба-
ров, Д. Маренов, З. Велев, К. Митрев, П. Кукулев, С. Д. Палев, 
П. Вълев, А. Янков, Ив. Д. Качкудов, Р. Д. Кючуков, Ст. Будаков, 
А. Стоянов, М. Стоев, К. Попов, Св. Мартенов, С. Николов, Ил. 
Куюнджиев, М. Янков, З. Ралев, Хр. Василев, Т. Илков, Хр. Ан. 
Анджийски, Хр. Илиев, Ат. Димов, Илия Христев, Д.. Христев, Н. 
Овков, Д. Ташев, Г. Атанасов, Мл. Георгиев, Хр. Ил. Калфов, Г. К. 
Беловеждов, К. Вратев, Г. Алексиев, Н. Андреев, Г. Николов, Б. Д. 
Сийреков, В. Петков, Д. Гълъбов, Н. Лулчев, Т, Николов, Д. Стоев, 
Г. Вълев, К. Михов, Ап. Николов, Мар. Янчев, Ив. Попов, Коста 
Атанасов, Г. Михайлов, Г. Н. Лулчев, А. Петков, Х. Симеонов, К. 
Николов, А. Славов, Д. Димов, Г. Кръстев, Заф. Георгиев, Вас. Ми-
хайлов, Д. Киров, Г. Димов, Хр. Ботушаров, Хр. Кунчев, Ив. П. 
Янев, Д. Божков, В. Стаматев, Т. Христозов, Св. Белю Пейков, Д. 
Вълчев, Ст. Теодосев.”

100 ГОДИНИ ПО-КЪСНО
Днес, 100 години след подписването на Ньойския мирен 

договор, геополитическата обстановка и отношенията между дър-
жавите в Югоизточна Европа са променени и различни от тези 
след края на Първата световна война. Едни от тях, сред които е 
и България, са вече пълноправни членове на Европейския съюз, 
другите са тръгнали и изминали значителна част от своя евроин-
теграционен път.
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Утвърждаването на общите европейски ценности в целия ре-
гион ще допринесе още повече за сближаване и на народите на 
Балканите, избрали своя демократичен и европейски път на раз-
витие и за преодоляването на всички наследени от миналото ба-
риери за общуване. Те откриват най-широки възможности за осъ-
ществяване на свободен и неограничаван вече от никакви прегради 
стопански и духовен обмен между всички балкански народи при 
съхраняването и отстояване на националната идентичност и етно-
културното богатство на всеки един от тях на базата на спазването 
човешките права и гражданските свободи, станали вече не само 
пожелание, но и задължителна норма както във вътрешната поли-
тика на държавите от региона, така и в международните им отно-
шения и ангажименти.
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ТРАКИЙСКИЯТ ВЪПРОС 
В ДИПЛОМАТИЧЕСКИТЕ ОТНОШЕНИЯ
СЛЕД НЬОЙСКИЯ ДОГОВОР (1919-1922)

 Калина Пеева, 
ИБЦТ при БАН

Крахът на България в Първата световна война ликвидира на-
деждите на българското общество за национално обединение и 
довежда страната до втора национална катастрофа. Новоназна-
ченото през октомври 1919 г. коалиционно правителство начело 
с Ал. Стамболийски се изправя пред тежката задача да подпише 
вече изготвения, без съобразяване с българските права и интере-
си, текст на Ньойския мирен договор. С условията на наложения 
мирен договор, макар да е запазен суверенитетът на държавата, са 
пожертвани националните интереси на България. Страната е ли-
шена от обширни територии и многобройно българско население 
остава в пределите на съседните балкански държави. Българското 
правителство е принудено да се съгласи с изплащането на тежки 
репарации, а страната е подложена на военни ограничения, като на 
територията й са настанени съюзни контролни комисии.

Едно от най-тежките задължения, с които България е принуде-
на да се съобрази, е да се откаже от правата си над Западна Тракия 
в полза на съюзниците и да приеме без обструкции предстоящите 
решения относно статута и владеенето на областта. В замяна на 
това държавите-победителки се ангажират единствено да осигу-
рят на страната свободен икономическия излаз на Егейско море. 
Така след подписването на Ньойския договор в Западна Тракия 
се установява временното съюзно управление под командването 
на ген. Шарпи, което се запазва до май 1920 г. През този период 
държавите от Антантата все още не са постигнали единомислие 
в плановете си за следвоенното устройство на областта, при това 
тази констатация е валидна както за западния, така и за източния 
й дял. Липсата на окончателно решение дава надежди на българ-
ските държавници, че е възможна промяна на статута не само на 
Източна, но и на Западна Тракия. Надежда за подобно развитие на 
събитията дава текстът на подписаното от султанското правител-
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ство в Истанбул Мудроско примирие, в който няма ясни индика-
ции за намеренията на държавите от Антантата за бъдещия статут 
на европейските владения на рухналата Османска империя. 

Предвидено е на конференция в Сан Ремо да бъде преразгле-
дан въпросът за статута и владеенето на Тракия, който е от особена 
важност за българските национални интереси. За да наложи съо-
бразяване с българското становище за подялбата на европейските 
владения на османската държава, още преди началото на конфе-
ренцията министър Райко Даскалов разговаря с френския минис-
тър-председател Аристид Бриан. Той настоява пред френското 
правителство великите сили да вземат нов мандат над Западна 
Тракия като задължително условие за осигуряване на българския 
беломорски излаз и като гаранция, че бежанците от този район ще 
могат да се върнат в родните си места. Отговорът на Бриан е добър 
пример за дипломатически такт, но министър Даскалов докладва 
на правителството в София, че френските уверения за доброна-
мереност са без реална стойност1. Английският външен министър 
Дж. Кързън, също както и френските държавници, не е склонен 
да съобрази решенията по тракийския въпрос с българските инте-
реси2. В началото на 1920 г., когато Западна Тракия е все още под 
съюзнически контрол, Ал. Стамболийски настоява да бъде приет 
във Форин офис, за да убеди английското правителство в основа-
телността на българските претенции. В отговор на настояванията 
Кързън поставя условие България първо да ратифицира Ньойския 
мирен договор и едва след това допуска възможност за официална 
визита на българския министър-председател в Лондон3. 

Нежеланието на победителите да съобразят решенията си с 
българските национални интереси ясно проличава по време на 
проведената през 1920 г. конференция в Сан Ремо, където за об-
съжданията не са поканени представители на българската държа-
ва. В резултат на това се стига до решение Западна Тракия да бъде 

1 ЦДА, ф. 176 к, оп.4, а.е. 902, л. 1. Париж, 4 април 1920 г. Телеграма на ми-
нистър Р. Даскалов до МВнРИ.

2 Пак там, л. 2. Париж, 4 април 1920 г. Телеграма на министър Р. Даскалов 
до МВнРИ.

3 Топалов, В. Посещението на Ал.Стамболийски във Великобритания / Из-
следования по българ¬ската история. Външната политика на България 1878-1944. 
– София, 1978, с. 271.
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окончателно отнета от България и тя, заедно с Източна Тракия, се 
предава на Гърция, срещу което гръцката армия се нагърбва със 
задачата да пречупи съпротивата на кемалистите срещу подпи-
сания от султанското правителство мирен договор. Решенията на 
конференцията са още едно доказателство за доминиращата роля 
на английската източна политика. Англия игнорира мнението на 
Италия и заставя Франция да се изтегли от Тракия, като в края на 
май 1920 г. генерал Шарпи слага край на съюзното управление. 
По данни на представителния делегат на Чехословакия в София, 
при официалното съобщение за изтеглянето на френските войски 
не само сред българското, но и сред турското население на Тракия 
избухва паника4. Голяма част от българите се изтеглят към Бълга-
рия, а гръцките окупационни войски започват да оказват натиск 
върху останалите в родните си места българи, за да ги принудят да 
напуснат Тракия5. 

Веднага след гръцката окупация на Тракия, през май 1920 г., 
прокемалистки настроените политически водачи на турското на-
селение в Западна Тракия Тевфик бей и Недин бей правят опити 
за контакти с българското правителство, за да осигурят подкрепа 
за кемалистката армия, която се готви да защити с оръжие претен-
циите си над източния дял от областта6. За подобна инициатива 
агитира и Хасан Басри7, като настоява, че Франция би подкрепила 
споразумение между Турция и България за общи действия в райо-
на на Тракия. По данни на Басри под влияние на френските агенти 
султанът се отнася благосклонно към възможността да се спора-
зумее с България за решаването на тракийския, македонския и ал-
банския въпрос8. Това мнение се споделя и от българския офицер 

4 ЧСИБИ, т. 1, с. 40, док. 14. 1920 г., 1 юни, София.
5 Пак там.
6 Трифонов, Ст. Българското националноосвободително движение в Тракия 

1919-1934, С. 1988, с. 56
7 Хасан Басри е бивш депутат в османския парламент от гр. Дебър. През 

1916-1917 г. участва в провъзгласяването на независима Албания, а скоро след 
това е задържан и остава в ареста до подписването на примирието в Първата све-
товна война. След като е освободен, той се установява в Истанбул, където се кан-
дидатира за депутат от проантантовски настроената партия Иттиляф ве теракки. 
След загубата на изборите Х. Басри заминава за Париж. През 1920 г. е натоварен 
да работи в Истанбул и в София за сближение между двете държави.

8 ЦДА, ф. 176к, оп. 4, а.е. 551, л. 97-98. Истанбул, 29. 03. 1920 г. Неподписано 
копие от донесение до МВнРИ в София.
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за свръзка при щаба на Източната армия в Истанбул. След като 
научава от ген. Д’Епре, че Тракия под натиска на английската ди-
пломация ще бъде отстъпена на гърците, полк. Петров съветва: 
“Щом като Антантата не разбира от етнографски и икономически 
мотиви и има намерение да даде Западна Тракия на Гърция, тогава 
и нам не ни остава друго, освен да употребим крайното средство 
- юмрука, както правят турците”9. Според българския офицер ма-
кедонските чети в Западна Тракия, съвместно с турците от Източна 
Тракия, трябва да отстояват искане за обединяване на двете части 
на областта в автономна провинция, под протектората на някоя от 
великите сили. Полковник Петров уверява, че подкрепата на Тур-
ция за подобна инициатива е сигурна, а Гърция ще трябва сама да 
окупира и задържи отстъпената й територия, като може да се надя-
ва единствено на незначителна помощ от страна на Лондон. Атина 
не може да разчита на френска и италианска помощ, категоричен е 
полковник Петров10.

В края на април 1920 г. турският представител във френската 
столица Ахмед Риза прави подобно предложение на българския 
пълномощен министър в Париж. Той съветва земеделския кабинет 
да организира в Западна Тракия съпротива, подобна на организи-
раната от Джафер Таяр на изток от р. Марица. А. Риза смята, че 
ако обединените усилия на турците и българите в Тракия се окажат 
успешни и спрат гръцката окупация на областта, великите сили ще 
бъдат поставени пред свършен факт и ще се убедят, че местното 
население не желае да остане под гръцки суверенитет11. Макар да 
е лесно предвидимо, че акцията на Джафер Таяр едва ли би могла 
да успее, в българските политически кръгове не липсват политици, 
които са склонни да окажат, макар и тайно, морална и материална 
подкрепа12. 

9 Пак там, л. 107-108. Истанбул, 24 март 1920 г. Рапорт на полковник Петров, 
офицер за свръзка при щаба на Източната армия, до началник-щаба на армията в 
София, с копие до МВнРИ в София.

10 ЦДА, ф. 176к, оп. 4, а.е. 551, л. 107-108. Истанбул, 24 март 1920 г. Рапорт 
на полковник Петров, офицер за свръзка при щаба на Източната армия, до начал-
ник-щаба на армията в София, с копие до МВнРИ в София.

11 Пак там, л. 122. Париж, 28 април 1920 г. Шифрована телеграма от българ-
ската легация в Париж до А. Стамболийски.

12 ЧСИБИ, т. 1, с. 50, док. No.22. София, 29 юли 1920. Доклад на представи-
телния делегат на ЧСР в София до Министерството на външните работи в Прага.
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Подобни предложения обаче остават неподкрепени от българ-
ското правителство, което предпочита да се въздържа от намеса във 
въоръжените конфликти и изчаква окончателното приключване на 
военните действия с Турция, надявайки се да разреши въпроси-
те, които интересуват България, със средствата на дипломацията. 
Тази позиция на българския министър-председател е предопреде-
лена и от плановете на Мустафа Кемал за Източна Тракия, които 
той еднозначно заявява още преди началото на военните действия 
в Анадола пред българския емисар Д. Ачков. В началото на март 
1920 г. Ачков е информиран, че искането за независимост на всич-
ки турски земи е програма, от която кемалистите няма да отстъпят. 
М. Кемал е категоричен, че няма да отстъпи Източна Тракия с гр. 
Одрин до р. Марица и не признава “никакви тракийски комитети”, 
нито защитаваната от тях кауза. За разлика от това, що се отнася 
до Западна Тракия, лидерът на турската съпротива заявява, че, ако 
областта не получи автономия, ще даде заповед на турското насе-
ление там да работи за присъединяването й към България13.

След като се уверява, че Мустафа Кемал не подкрепя каузата 
на тракийските комитети за извоюване на обща автономия за Из-
точна и Западна Тракия14, през лятото на 1920 г. Ал. Стамболийски 
официално декларира, че не одобрява политиката на въоръжена 
съпротива срещу която и да било съседна държава и ще се при-
държа лоялно към условията на мирния договор. Българският ми-
нистър-председател уверява, че ще направи възможното, за да не 
се допусне проникването на чети от българска територия в Тракия, 
но предупреждава, че българската армия ще противостои дори със 
сила, ако гръцки войски нарушат българската граница15. 

13 В Националния обет на кемалистите е залегнало искане за решаване на 
статута на Западна Тракия чрез референдум. 

14 В своята 36-часова реч Ататюрк коментира в негативен смисъл дори ор-
ганизацията на турското население в Тракия, възникнала през 1919 г. под името 
“Тракия и Паша Елли”. Той критикува лидерите й, които, изправени пред опас-
ността от разделяне на териториите на Османската империя, възнамеряват да спа-
сят Източна Тракия, като присъединят към нея западния дял на областта, а в обе-
динената територия планират да създадат мюсюлманска община. Единственото 
средство, което им идва наум за осъществяването на тази идея, казва в своята реч 
Мустафа Кемал, е осигуряването на подкрепата на Англия, а в случай че се окаже 
невъзможно, залагат на подкрепа от страна на Франция. Вж. Кемал, М. Путь но-
вой Турции 1919-1927, т. 1, с. 7.

15 ЧСИБИ, т. 1, с. 40, док. No.14. София, 1 юни 1920 г.
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Допълнителна причина за отказа на българския министър-
председател да се намеси в гръцко-турския въоръжен конфликт в 
Тракия е и това, че гърците са недоволни от трасето на българо-
гръцката граница по билото на планините и се чувстват застраше-
ни от доминиращите над тракийската равнина възвишения, оста-
нали на българска територия. Според чехословашкия дипломат 
Йизерски гърците не биха имали нищо против България да даде 
повод за военна интервенция, след която те биха преместили гра-
ницата отвъд планините и биха спечелили сериозни военни преи-
мущества16. Същите сведения дава и генерал Де Форту, според ко-
гото гърците са недоволни от северната си граница и търсят повод 
за война с България, докато европейското обществено мнение е на 
тяхна страна17. При това положение Стамболийски забранява всич-
ки четнически акции срещу гръцките окупационни войски в Тра-
кия и заявява, че ще смаже безмилостно тенденциите, противни на 
схващането на правителството, че е нужно да се запази мирът на 
всяка цена18.

Скоро след гръцката окупация на Тракия през август 1920 г. 
султанското правителство в Истанбул изчерпва възможностите си 
за лавиране и подписва условията на Севърския мирен договор. В 
отговор на това свиканото от кемалистите през април 1920 г. Вели-
ко национално събрание на Турция (ВНСТ) се обявява за единстве-
на законна власт в Турция, отхвърля легитимността на подписания 
мирен договор и започва подготовка за военни действия срещу 
окупационните войски19. 

За да бъде преодоляна съпротивата на кемалистите, гръцкото 
военно командване предприема настъпление към гр. Ескишехир. 
След първоначалните успехи на гръцката армия на 10 януари 1921 
г. войските на кемалистите печелят решителна победа при с. Иньо-
ню. Дори след поражението английският министър-председател не 
губи надежда във възможностите за победата на гръцката армия, 
но, за разлика от него, френското правителство се придържа към 
друго мнение. По настояване на министър-председателя на Фран-

16 Пак там с. 50, док. No. 22. София, 29 юли 1920 г.
17 Пак там, док. No.12. София, 28 юли 1920 г.
18 Пак там, док. No. 22. София, 29 юли 1920 г.
19 Шамсудинов, А. М. Национально-освободительная борьба в Турции 1921-

1923 гг. М., 1961, с. 230.
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ция А. Бриан е взето решение за свикване на конференция с учас-
тието на Турция и Гърция, на която да бъдат преразгледани усло-
вията на Севърския мирен договор20. 

Невъзможността да се установи траен мир с Турция дава на-
дежди на българското правителство за скорошно преразглеждане 
на Източния въпрос и за корекция на тракийските граници. В ре-
зултат на френската дипломатическа активност е насрочена кон-
ференция в Лондон, на която са поканени и представители на ан-
карското ВНСТ. Още преди откриването на конференцията англий-
ският министър-председател Дейвид Лойд Джордж е категоричен, 
че няма да допусне да се обсъжда каквато и да било промяна на 
европейските граници на Турция. Според държавния секретар на 
Англия участието на българска делегация на предстоящата конфе-
ренция е немислимо, а исканията на кемалистите - неизпълними21. 
Подобно е и мнението на френския посланик в английската столи-
ца, който не допуска вероятност тракийският въпрос да бъде об-
съждан отново22.

Една част от правителствените кръгове на Франция обаче се 
придържа към обратното мнение. Българският пълномощен ми-
нистър в Париж М. Савов е информиран, че тракийският въпрос 
ще бъде поставен на обсъждане. Той докладва, че близки до пра-
вителството държавни служители са го посъветвали да организи-
ра изпращането на нота до председателя на междусъюзническия 
съвет Л. Джордж, в която да се докаже неспособността на гръцкия 
режим да въведе ред в Тракия. Тези разнопосочни мнения сочат, 
че в началото на 1921 г. във френските правителствени среди няма 
единно становище по тракийския въпрос, а директорът на поли-
тическия отдел на френското правителство уверява, че Франция 
“в границите на възможностите си ще подкрепя българските ис-
кания“23.

Лондонската конференция се открива на 21 февруари 1921 г. 
При обсъжданията представителите на Форин офис предлагат на 

20 Пак там, с.234.
21 ЦДА, ф. 176 к, оп. 4, а.е. 1626, л. 1-2. Лондон, 9.2.1921 г. Шифрована теле-

грама от българската легация в Лондон до МВнРИ в София.
22 Пак там, л. 4. 
23 ЦДА, ф. 176 к, оп. 4, а.е. 1625, л. 8-9. Париж, 16.02.1921 г. Шифрована те-

леграма на М. Савов от българската легация в Париж до МВнРИ в София.
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френската делегация отстъпки в района на Тракия при условие, че 
Измир остане под гръцки суверенитет, а Александрета бъде отстъ-
пена на Англия. Ке д’Орсе от своя страна предлага пристанището 
на Измир да се интернационализира, като измирският вилает ос-
тане в границите на Турция, а град Измир да се даде на Гърция. 
Що се отнася до европейските владения на османската държава, 
Париж настоява да се възстанови властта на султаната в Истанбул, 
а от Тракия да се създаде автономна република начело с председа-
тел чужденец и съвет от 9 души, по двама от Англия, Франция и 
Италия и по един от България, Гърция и Турция24. 

Съвършено различни са условията на кемалистите. В общи ли-
нии те се свеждат до следното: Западна Тракия да бъде предадена 
на Турция, окупацията на Измир да бъде прекратена, Истанбул да 
бъде освободен от чужди войски, да бъде признат турският сувере-
нитет над Проливите25.

Предложенията в контрапроекта на съюзниците, изложен от 
Лойд Джордж, не предвиждат съществени промени на Севърския 
мирен договор, игнорирани са исканията на кемалистите и спора-
зумението с делегатите на Анкара се оказва невъзможно26.

След провала на Лондонската конференция военните действия 
са подновени, а в края на март 1921 г. турската армия печели убеди-
телна победа при Иньоню27. При новосъздалата се ситуация става 
очевидно, че, независимо от неотстъпчивостта на Форин офис, Се-
върският договор ще бъде преразгледан. В тези условия Ал. Стам-
болийски започва дипломатическа подготовка за печелене на под-
дръжници в европейските столици, които да защитят българската 
кауза при бъдещото преразглеждане на тракийския въпрос. 

В две последователни телеграми до българските легации в 
Берн, Париж, Лондон и Рим Стамболийски очертава основните ис-
кания и водещите аргументи на българската държава. Българските 

24 Пак там, л. 9. Париж, 16.02.1921 г. Шифрована телеграма на М. Савов от 
българската легация в Париж до МВнРИ в София.

25 Поцхверия, Б.М. Турция между двумя мировьми войнами, Очерки внеш-
ней политики, с 37-38.

26 ЦДА, ф. 176 к, оп. 4, а.е.1940, л. 1-2. Истанбул, 21.03.1921 г. Поверителен 
доклад на Т. Павлов от легационната служба в Истанбул до МВнРИ в София.

27 Сражението, разиграло се в периода от 30 март-1 април 1921 г., получава 
известност като “втората битка при Иньоню”.
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дипломати следва да наложат схващането, че жизнените интереси 
на България, неутралитетът, който спазва, договорното й право, 
както и икономическите й интереси, изискват въпросът за беломор-
ския излаз да бъде разгледан своевременно. Българският минис-
тър-председател залага на една от предполагаемите алтернативи за 
решаването на тракийския въпрос, а именно идеята за автономия 
на Източна Тракия до линията Мидия-Енос. Той нарежда на бъл-
гарските дипломати да настояват, че автономна област, обхващаща 
само част от земите на Източна Тракия, не би могла да съществува 
самостоятелно и би следвало същият режим да обхване и Западна 
Тракия, като от двете области се образува една автономна област 
под контрола на великите сили. Според инструкциите на Ал. Стам-
болийски това е и единственият възможен начин, който би дал въз-
можност да се обезпечи свободен икономически излаз за България 
на Егейско море, “ако при днешните условия териториален такъв 
не е възможен”. Присъединяването на Западна Тракия към Гърция 
и образуването на автономна област от Източна Тракия е решение, 
което не би осигурило на България за свободен излаз на Егейско 
море, коментира министър-председателят28.

Месец по-късно Ал. Стамболийски изпраща втора телеграма 
до българските дипломати в Европа, в която основните тези не са 
променени, но е добавен нов аргумент за защитата на исканията. 
Този път е изведен на преден план икономическият аспект на въ-
проса. Българските дипломати са инструктирани да отстояват мне-
нието, че търговията на България е в застой и една от главните 
причини за това е, че, без да е поставена под формална блокада, 
държавата на практика е блокирана, тъй като връзките й със запад-
ните държави са трудни и скъпи, а от юг няма възможност за преки 
контакти с тях29. 

Другият водещ аргумент, който застъпва Ал. Стамболийски в 
тази инструкция е, че пристанището в Дедеагач е негодно за пъл-
ноценно използване, а българското правителство няма интерес да 

28 ЦДА, ф. 176 к, ф. 317 к, оп.1, а.е. 75, л. 9. Телеграма на Ал. Стамболийски 
от юни 1921 г. до българската легация в Берн.

29 Пак там, л. 8. Телеграма на Ал. Стамболийски от 20 октомври 1921 г. 
Франклин Буйон, в качеството си на председател на парламентарната комисия 
по външните работи, подписва споразумение, съгласно което Ке д’Орсе признава 
правителството на ВНСТ и се отказва от по-нататъшни военни действия.
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инвестира за изграждането на ново пристанище на чужда терито-
рия30.

В същия смисъл и с подобни аргументи Ал. Стамболийски се 
обръща и към правителството на Франция. Той изразява надежда, 
че Париж ще подкрепи българските искания и при ревизията на 
Севърския договор ще съдейства за възстановяване на съюзниче-
ския режим в Източна Тракия31. 

В края на 1921 г., преди началото на конференция в Кан и бро-
ени месеци преди срещата на министрите на външните работи на 
държавите от Антантата в Париж, българската позиция не е про-
менена. Аргументите на българското правителство са подсилени 
с данни, свързани с антибългарската политика на гръцките власти 
в Западна Тракия през последните 20 месеца. Изнесени са факти, 
с които българската дипломация се опитва да докаже, че прави-
телството в Атина се стреми да промени етническия състав на об-
ластта и да ликвидира политическото и стопанското влияние на 
българите в Източна Тракия32.

Какви са шансовете на България за печелене на подкрепа? 
Преди откриването на конференцията италианският министър на 
външните работи приема един от българските дипломати в Рим - Г. 
Стоилов, като в хода на разговора се съгласява със справедливост-
та на българските искания, но изказва мнение, че въпросите, ин-
тересуващи България, няма да бъдат обсъждани на предстоящите 
форуми. Той дава формално съгласие за подкрепа на българските 
искания, доколкото позволяват интересите на Италия, но Г. Стои-
лов е категоричен, че България не може да разчита на решителна 
италианска подкрепа33.

Известна подкрепа за българската кауза може да се очаква от 
турска страна. В средата на февруари 1922 г. френският посланик 

30 Пак там.
31 Божинов, В. Западна Тракия в дипломатическата борба (191801924), В: 

Изследвания по българска история. Т. 3, Външната политика на България (1878-
1944), София 1978, с. 256-257.

32 ЦДА, ф. 317 к, оп.1, а.е. 75, л.159. София, 22. 12. 1921 г. Инструкции на Ал. 
Стамболийски до легациите в Рим, Лондон и Париж и за сведение до легациите в 
Вашингтон, Берн, Берлин, Прага, Виена, Будапеща, Варшава, Белград, Букурещ, 
Истанбул.

33 ЦДА, ф. 176 к, оп. 4, а.е.2299, л. 1-2. Рим, 24 януари 1922 г. Шифрована 
телеграма на българската легация в Рим до МВнРИ в София.
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в английската столица съветва турския представител в Лондон Ре-
шит паша да не повдига тракийския въпрос, което “би отворило 
балканския въпрос като цяло”. Решит паша обаче отстоява мнение-
то, че “балканският въпрос е и без това отворен” и това положение 
няма да се промени, докато не се решат въпросите, които инте-
ресуват Турция и България34. Не след дълго истанбулският пред-
ставител в Рим Низами паша предлага на правителството на Ал. 
Стамболийски турското и българското население в Западна Тракия 
да настояват съвместно за автономия или режимът на управление 
на областта да се определи с плебисцит35. Това предложение обаче 
остава неподкрепено от българското правителство, доколкото вече 
няма никакво съмнение, че реалната политическа сила в Турция е 
правителството в Анкара и споразумения със султанското прави-
телство в Истанбул не биха могли да имат реална стойност.

Опитът за споразумение между Гърция и Турция, направен 
през февруари 1922 г. на конференцията в Кан, се проваля заради 
неуспеха на страните от Антантата да синхронизират плановете 
си за устройството на следвоенните Балкани. Надделява мнението 
на Англия, която настоява на Гърция да бъде дадена цяла Тракия, 
особено в случай, че й бъде отнет Измир. Българската дипломация 
прави неуспешен опит да наложи схващането, че между мирни-
те договори, подписани от България и Османската империя, съ-
ществува пряка връзка, тъй като те уреждат един и същи въпрос 
и положението в региона може да се стабилизира само ако Тракия 
бъде поставена под съюзнически контрол. Лондон отново остава 
неповлиян от тези аргументи и допуска евентуални корекции на 
Севърския мирен договор единствено що се отнася до района на 
Измир и окупираните области в Анадола36. 

След провала на преговорите в Кан тракийският въпрос пред-
стои да бъде разгледан на заседание на Съвета на министрите на 
външните работи, насрочено за 22 март 1922 г. В навечерието му 

34 ЦДА, ф. 176 к, оп. 4, а.е.2353, л. 30- 31. Лондон, 17.02.1922 г. Поверителен 
политически доклад от българската легация в Лондон до министър-председателя 
и министъра на външните работи. 

35 ЦДА, ф. 176 к, оп. 4,, а.е. 2730, л. 37. Рим, 31. 08. 1922 г. Шифрована теле-
грама на българската легация в Рим до МВнРИ в София. 

36 ЦДА, ф. 176 к, оп. 4,, а.е. 2299, л. 60. Лондон, 23. 02. 1922 г. Политически 
доклад на българския пълномощен министър в Лондон до Ал. Стамболийски. 
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френският министър-председател Раймон Поанкаре излиза с ме-
морандум, в който настоява Източна Тракия до р. Марица да се 
върне на Турция, а от Западна Тракия да се образува автономна 
провинция, като се отчете правото на България за икономически 
излаз на Егейско море37. В разрез с мнението на Париж Лондон 
обмисля линия на гръцко-турската граница Мидия-Чорлу-Родосто, 
която не е съобразена нито с етническите, нито с икономическите, 
нито със стратегическите дадености в региона38. 

 В началото на 1922 г. се очертава вариант, при който Източ-
на Тракия ще бъде отстъпена на Турция, а Западна ще се даде на 
Гърция. Този план е най-приемлив за Анкара и Истанбул, той е 
компромисен и за французите и респективно - най-вероятен. При 
това положение възможностите за гарантиране на беломорския из-
лаз на България остават две: или независим коридор между Турция 
и Гърция при Дедеагач, или по-предпочитаният от великите сили 
вариант за коридор през гръцка територия до Кавала. Българската 
дипломация храни надежда, че този вариант за подялбата на Тра-
кия няма да се реализира, което ще направи подписването на мира 
невъзможно, а решаването на въпроса ще се отложи39.

По време на срещата на външните министри в Париж прави-
телството в Лондон отхвърля аргументите на българското прави-
телство в подкрепа на мнението, че икономическият излаз е илю-
зорен, ако минава през територия под гръцки суверенитет. Взето е 
решение за спиране на военните действия в Мала Азия и сключва-
не на примирие с кемалистите за срок от три месеца. По време на 
примирието междусъюзническа комисия трябва да изработи под-
робностите на новия мирен договор между Турция и държавите 
от Антантата. Тъй като кемалистите свързват въпроса с пълното 
изтегляне на гръцките войски от Мала Азия, е решено те да се из-
теглят в срок от 5 месеца след подписването на примирието. Сре-
щу тази отстъпка гръцкото правителство настоява Източна Тракия 
да остане в границите на Гърция, което е съвършено неприемливо 

37 Трифонов, Ст. Българското националноосвободително движение в Тракия 
1919-1934 г., с. 90.

38 ЦДА, ф. 176 к, оп. 4, а.е. 2299, л. 12. Лондон, 30. Януари 1922 г. Поверите-
лен политически доклад на българския пълномощен министър в Лондон до Ал. 
Стамболийски.

39 ЦДА, ф. 176 к, оп. 4, а.е. 2299, л. 6. Париж, 10 януари 1922 г. Шифрована 
телеграма на българската легация в Париж до МВнРИ в София.
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за кемалистите, които настояват и за незабавното изтегляне на оку-
пационните войски на Антантата от района на Проливите. 

Така на 25 март 1922 г., т. е. само един ден преди края на засе-
данията, занимаващи се с въпросите за статута на Истанбул, режи-
ма на Проливите, егейското крайбрежие и Тракия, споразумение за 
статута и владеенето на европейските провинции на Османската 
империя не е постигнато. По тракийския въпрос Англия настоява 
турската граница да минава по линията Мидия-Родосто, а остана-
лата част на областта заедно с полуостров Галиполи да се отстъпи 
на Гърция. Франция настоява на Турция да се даде граница, която 
включва Мраморно море, Одрин и горното течение на р. Марица, 
а полуостров Галиполи да остане под съюзнически контрол. На 26 
март 1922 г. заседанията на министрите на външните работи при-
ключват, като се налага английското становище за определянето на 
европейските граници на Турция, но се взема решение за евакуа-
ция на гръцките войски от Мала Азия и възстановяване на турския 
суверенитет там40. Решено е Източна и Западна Тракия заедно с 
полуостров Галиполи да останат в границите на Гърция, а въпро-
сът за излаза на България на Егейско море изобщо не е поставен 
на обсъждане41. 

През пролетта на 1922 г. се забелязва сближение на позициите 
по тракийския въпрос на българското правителство и тези на опре-
делени политически кръгове в Истанбул. Министърът на външните 
работи Юсуф Кемал бей прави изявление, че за тракийския въпрос 
има две решения – или автономия за цяла Тракия, или Западна да 
бъде дадена на България, а Източна на Турция. Ал. Стамболийски 
застава изцяло зад предложението за осигуряване на автономия 
за цяла Тракия42. Тази идея обаче, напълно предвидимо, не среща 
подкрепата на Мустафа Кемал и реализацията й е невъзможна.

Следващ опит за излизане от кризата е направен от 10 април 
до 19 май 1922 г. по време на конференцията по икономически-
те въпроси в Генуа, на която е поканена за участие и българска 

40 ЦДА, ф. 176 к, оп. 4, а.е. 2299, л. 120. Париж, 27. 03. 1922 г. Политически 
доклад от българската легация в Париж до МВнРИ в София.

41 Пак там, л. 99-100. Париж, 26. 03. 1922 г. Шифрована телеграма от българ-
ската легация в Париж до МВнРИ в София.

42 Трифонов, Ст. Българското националноосвободително движение в Тра-
кия.., с. 91-92.
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делегация начело с Ал. Стамболийски. Още преди да отпътува 
българският министър-председател прави изявление, че заминава 
почти без никакви надежди. В реч пред конференцията той отно-
во аргументира невъзможността да бъде осигурен икономическия 
излаз за България през гръцка територия и е категоричен, че такъв 
е възможен само ако коридорът минава през българска, междуна-
родна или неутрална територия. Скептицизмът на Стамболийски 
относно възможностите за защита на българските интереси се оп-
равдава напълно: Англия подкрепя гръцките претенции, Франция 
се опитва да разклати английските позиции на изток и подкрепя 
турските интереси, а българският излаз продължава да е поставен 
в зависимост от примиряването на тези сблъскващи се интереси43.

 През същия период нараства неодобрението на английския 
парламент и общественото мнение в Англия към водената от Лойд 
Джордж политика. В палатата на депутатите Обри Херберт кри-
тикува непоследователността на политиката на премиера, като на-
помня, че той сам е обещал през 1917 г. Измир на Италия и през 
1918 г. Тракия на Турция. Най-съдържателният протест срещу по-
литиката на Лойд Джордж, който е подписан и от голяма част от 
представителите в двете камари на парламента, е връчен на пре-
миера от Близко- и Централноизточната асоциация. В него се за-
щитават правата на България за достъп до егейското крайбрежие и 
се предлага Източна Тракия да остане в границите на Турция, а от 
Западна Тракия да се образува автономна област, като по този на-
чин се избегне опасността, която би се създала от една недоволна 
от европейските си граници Турция, лишена от излаз на свободно 
море България и обкръжена от неприятели Гърция44. 

Гръцкото правителство, от своя страна, заявява категорично в 
официоза си “Катимерини”, че гърците ще трябва да бъдат отблъс-
нати със сила от района на Тракия, за да се съгласят с решение, кое-
то би лишило Гърция от Тракия45. Възможностите за реализация 
на гръцките претенции обаче са поставени в зависимост от това 

43 ЦДА, ф. 176 к, оп. 4, а.е. 2299, с. 93. Париж, 26. 03. 1922 г. Шифрована 
телеграма от българската легация в Париж до МВнРИ в София.

44 ЦДА, ф. 176 к, оп. 4, а.е.2299, л 195- 196. Лондон, 26. 08. 1922 г. Поверите-
лен доклад на българския пълномощен министър в Лондон до Ал. Стамболийски.

45 Пак там, л 198. Истанбул, 25 август 1922 г. Поверителен политически до-
клад от българската легационна служба в Истанбул до Ал. Стамболийски. 
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кой ще излезе като победител от Гръцко-турската война в Анадола. 
Докато съюзниците се стараят да изгладят недоразуменията 

си, през лятото на 1922 г. турската армия се мобилизира за контра-
настъпление. То започва на 26 август, а 4 дни по-късно кемалистите 
нанасят при Афийон-Карахисар тежко поражение на гръцките вой-
ски. Решителният сблъсък между двете армии е при Думлу Пънар, 
след което турската кавалерия успява да превземе гр. Ескишехир, 
а в началото на септември кемалистката армия влиза в гр. Измир. 
Военните победи на кемалистите правят очевидно, че въпросите, 
свързани с принадлежността на окупираните азиатски територии, 
не могат да бъдат решавани с намесата на великите сили, тъй като 
този въпрос е решен със силата на оръжието. 

В тези условия на 20 септември 1922 г. в Париж представи-
телите на трите велики държави Дж. Кързън, Р. Поанкаре и К. 
Сфорца започват преговори по условията на примирието с Турция. 
Франция е склонна да подкрепя Турция, но мнението й се влияе 
силно от това на държавите в Малката антанта, които са против. 
Държавите от Малката антанта са също така против съобразява-
нето с българските искания за следвоенното устройство на Тра-
кия. По данни на българските дипломати, след като те изразяват 
тази своя позиция, във Франция и Италия замлъкват дори онези 
гласове, които доскоро са имали куража да твърдят, че чл. 48 от 
Ньойския мирен договор в първата си алинея е несправедлив, а в 
третата си е неизпълнен46. 

Въпреки сблъсъка на интереси, по време на преговорите в Па-
риж Англия, Франция и Италия стигат до съгласие за подписване 
на примирие с Турция. На 28 септември 1922 г. Франклин Буйон 
пристига в Измир и връчва на Мустафа Кемал нота с предложе-
ние за свикване на конференция за уточняването на условията на 
примирието. В нотата страните от Антантата признават правото на 
Турция да задържи Западна Тракия до р. Марица и гарантират, че 
ще подкрепят Турция за приемането й в ОН. 

Преговорите започват в Мудан на 3 октомври 1922 г. с участи-
ето на Исмет паша от турска страна, ген. Харингтън от английска, 
ген. Шарпи от френска и ген. Момбели от италианска. В проекта 

46 ЦДА, ф. 176 к, оп. 4, а.е.2299, л. 218. Лондон, 7 септември 1922 г. Пове-
рителен доклад на българския пълномощен министър в Лондон до Ал. Стамбо-
лийски.
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за примирие на съюзниците е определена линията в Източна Тра-
кия, зад която ще бъдат изведени гръцките войски и условия по 
евакуацията им. Предвидено е също така по време на предаването 
на администрацията и изтеглянето на гръцките войски съюзните 
комисии да установят контрол в най-важните райони източно от 
р. Марица. В Източна Тракия е предвидено да се изпратят отряди 
- пехота и кавалерия, за подържане на реда и за оказване на помощ 
на контролните комисии. 

На второто заседание турската делегация връчва своя проект 
за примирие, в който отхвърля предложенията на съюзниците по 
въпроса за Източна Тракия. В турския проект е поставено условие 
тази област да бъде предадена на анкарското правителство и в нея 
да се допусне настаняването на неограничен брой турска жандар-
мерия, като се пристъпи към изтегляне на гръцките войски от об-
ластта в срок от 15 дни. Турските искания биват приети и Мудан-
ското примирие е подписано на 11 октомври 1922 г.

След подписването на примирието по въпросите, касаещи ста-
тута на Проливите, Тракия и бреговете на Черно море, единоми-
слие в намеренията на Париж, Лондон и Рим няма. По този повод 
ген. Репингтън с огорчение споделя с българския дипломатически 
представител в Лондон, че “Източният въпрос не е напреднал и не 
е по-добре уреден, откакто е бил по времето на Херодот”47.

Възможност да бъдат поставени на обсъждане българските 
искания, свързани със статута на Тракия и правата на българските 
бежанци от тази област, е международната мирна конференция, на 
която предстои да бъдат изработени условията на мирния договор 
с Турция. Конференцията за възстановяване на мира е насрочена за 
ноември 1922 г. и е определено да се проведе в Лозана. По решение 
на страните от Антантата на Лозанската конференция следва да 
бъдат представени само онези държави, между които мирът е бил 
нарушен след 1914 г. и не е бил възстановен впоследствие48.

В навечерието на конференцията министър Райко Даскалов 
излага позициите на българското правителство, които ще бъдат от-
стоявани в Лозана: Източна и Западна Тракия да бъдат обособени 
като автономна област под протектората на ОН; бежанците да се 

47 Пак там, л. 227. Лондон, 9 септември 1922 г. Поверителен доклад на бъл-
гарския пълномощен министър в Лондон до Ал. Стамболийски. 

48 Такива са Англия, Франция, Италия, Япония, Кралството на сърби, хърва-
ти и словенци, Румъния, Гърция и Турция.
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върнат в тази автономна държава; да се предвиди клауза за пле-
бисцит; да се неутрализира р. Марица от Одрин до устието й; да 
се демилитаризира цялата област; да се създаде неутрален коридор 
до Дедеагач за българския износ49. 

Исканията за включването на Източна Тракия в автономна об-
ласт срещат решителната съпротива на кемалистите. По този по-
вод анкарският дипломатически представител в Берн Хамид бей 
недвусмислено заявява, че Мустафа Кемал е силно недоволен от 
българските претенции към Източна Тракия и признава, че това е 
станало причина за организиране на силна антибългарска пропа-
гандна кампания в турската преса50. 

През октомври 1922 г. българският пълномощен министър в 
Лондон Димитър Станчов прави опит да обясни пред анкарския 
си колега българските претенции към Източна Тракия. Станчов 
уверява, че искането е било формулирано още преди началото на 
Гръцко-турската война, когато Турция е нямала право да предявява 
претенции и се е наложило само защото аргументът, че българско-
то правителство не желае да се съгласи с предаването на Източна 
и Западна Тракия под гръцки суверенитет, е бил неуместен. Бъл-
гарският дипломат гарантира, че претенциите на България са ми-
нимизирани и степенува последователността на исканията, които 
ще бъдат отстоявани занапред, по следния начин: свободен тери-
ториален излаз при Дедеагач; в случай, че териториален излаз е 
невъзможен - автономия за Западна Тракия и само в краен случай 
- определяне на статута на областта с плебисцит51. 

В деня на откриването на конференцията един от турските де-
легати информира Ал. Стамболийски, че няма да отстъпят от ис-
кането за присъединяването на Източна Тракия, но са готови да 
подкрепят всички българската искания, касаещи Западна Тракия, 
с изключение на това тя да бъде предадена във владение на Бъл-
гария52.

49 Трифонов, Ст. Българското националноосвободително движение в Тракия 
… , с. 95.

50 ЦДА, ф. 176 к, оп. 4, а.е. 1396, л. 16. Берн, 9. 11. 1922 г. Доклад на българ-
ската легация в Берн до МВнРИ в София.

51 ЦДА, ф. 176 к, оп. 4, а.е. 1396, л. 26. Лондон,10. 10. 1922 г. Шифрована 
телеграма на българската легация в Лондон до МВнРИ в София.

52 Пак там, л. 52. Лозана, 20.11.1922 г. Шифрована телеграма на българската 
делегация в Лозана до МВнРИ в София.
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Тракийския въпрос е обсъден още в първите дни на Лозанска-
та конференция, в отсъствието на българската делегация, на която 
не е позволено да вземе участие в разискванията. Пръв се изказва 
ръководителят на кемалистката делегация Исмет паша и настоява 
границата в Тракия да се определи съгласно чл. 7 от Цариградския 
договор от 29 септември 1913 г.53 На основание на това, че съглас-
но примирието съюзниците отстъпват Одрин на Турция, турските 
делегати изискват да им бъде предаден и един участък на запад 
от р. Марица, през който минава железопътната линия, свързваща 
Одрин с Истанбул, заедно с одринското предградие Караагач, къ-
дето е разположена железопътната гара на града. Що се отнася до 
Западна Тракия, турската делегация настоява въпросът да се реши 
с плебисцит, като декларира, че не претендира за владеенето й54.

По време на дебатите английският външен министър лорд Дж. 
Кързън дава възможност на Ал. Стамболийски да изложи в писмен 
вид становището си по въпросите, свързани с правото на Бълга-
рия на икономически излаз на Егейско море, предвидено в чл. 48 
от Ньойския договор. В изложението, прочетено от името на Ал. 
Стамболийски, е направена уговорка, че не само правото на иконо-
мически излаз, но и въпросите, свързани със съдбата на бежанците 
от Източна и Западна Тракия, правата на българските малцинства 
там, териториалната цялост на страната, пряко засягат интересите 
на България. В изложението се изтъква, че София е настоявала за 
създаването на автономна Тракия и след като страните-победител-
ки са решили да отстъпят източния й дял на Турция, редно е запад-
ният дял да бъде отстъпен на България. Тъй като подобно искане 
не се приема от съюзниците, за българската страна остава да на-
стоява да се възстанови съюзническият режим над Западна Тракия. 
В случай, че автономен режим е невъзможен, българската делега-
ция настоява за независим териториален коридор по долината на р. 
Марица, приобщен към територията на България. 

Несъгласие с българските предложения изказват практически 
всички делегати на заседанието, като наравно с Атина силна съпро-

53 Мустафа Кемал Ататюрк и турско-българските отношения в документи 
(1913-1938), с. 3-35, Виж също: ЦДА, ф. 116 к, оп. 7, а.е. 72, л.1-12. Копие от Ца-
риградския договор.

54 ЦДА, ф.176 к, оп.4, а.е. 2401, л. 86. Париж, 17.09.1922 г. Поверителен до-
клад от българската легация в Париж до Ал. Стамболийски.
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тива оказват Белград и Букурещ. В отговор на българските претен-
ции лорд Кързън недвусмислено заявява, че българските делегати 
не бива да хранят напразни надежди нито по въпроса за владеенето 
на Западна Тракия, нито по този за териториалния излаз на Егей-
ско море. Нещо повече, за британската дипломация този въпрос е 
окончателно решен и няма да бъде обсъждан отново. Лорд Кързън 
отхвърля категорично и турското предложение за провеждане на 
плебисцит в Западна Тракия, като в унисон с мнението на гръцка-
та делегация коментира, че идеята цели да подкопае подписаните 
мирни договори и намира създаването на една “малка държава” на 
запад от р. Марица за съвършено немислимо55.

Възможност за защита на минимализираните искания на Бъл-
гария създават само изказванията на ръководителя на турската 
делегация. На заседание от 23 ноември в отсъствието на българ-
ската делегация Исмет паша повдига отново въпроса за Западна 
Тракия и заявява, че съгласно чл. 48 от Ньойския договор съдба-
та на съюзническа Тракия предстои да бъде определена тепърва. 
Аргументите, с които турският министър-председател обосновава 
мнението си, съвпадат с тези, изтъкнати от българските представи-
тели. Исмет паша използва довода, че на България е обещан ико-
номически излаз през съюзническа Тракия и когато българската 
страна подписва мира, не е имала основание да предполага, че от-
стъпените на съюзниците територии ще бъдат предадени на Гър-
ция. Напротив, след като през 1919 г. на Гърция е предаден само 
районът на Ксанти, върху останалата територия на Западна Тракия 
е било логично да се очаква запазването на съюзническия контрол. 
Изказвайки подобни аргументи, Исмет паша акцентира върху го-
товността на турското правителство да се съгласи, “при известни 
условия”, с образуването на един неутрален коридор през терито-
рията на Западна Тракия, който да стане гаранция за свободния и 
безпрепятствен излаз на България на Егейско море56.

Очевидно образуването на неутрален коридор се разглежда от 
анкарската дипломация като възможност за осигуряване на сани-
тарен кордон между Турция и Гърция. Доводите на турската деле-
гация и фактът, че използват като аргумент ангажимента, поет от 

55 Алтънов, Ив. Източният въпрос и Нова Турция с особен оглед към интере-
сите на България, София, 1926 г., с. 268.

56 Пак там, с. 269
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великите държави по силата на чл. 48 от Ньойския мирен договор, 
създават възможност за допълнителни разговори по българските 
искания. Възраженията на Исмет паша стават причина да се назна-
чи подкомисия под председателството на френския генерал Вей-
ган, която е натоварена със задачата да изработи подробностите, 
касаещи икономическия излаз и тези по уреждането на демилита-
ризираната зона в Тракия. В изработения от подкомисията рапорт 
се предлага демилитаризираната зона да обхване територия от по 
30 км от двете страни на тракийските граници. За осигуряването 
на икономическия излаз на България се предлага да бъде създаде-
на международна комисия, която да се грижи за построяването и 
подържането на свободно пристанище в Дедеагач, открито за тър-
говията на всички страни. Е. Венизелос приема предложенията и 
се съгласява управлението на пристанището при Дедеагач да се 
предаде на международна комисия.

Направените предложения противоречат на българските раз-
бирания по тракийския въпрос. За да накара съюзниците да пре-
разгледат становището си, българската делегация се обръща с ред 
ноти до ръководството на конференцията. В тях е застъпена пози-
цията, че е невъзможно България да бъде заставена да строи прис-
танище на чужда територия. Българската делегация продължава да 
настоява да се създаде един неутрален коридор от българската гра-
ница на р. Марица до Маказа, подчинен в митническо отношение 
на България. Исканията включват още България да получи право 
да построи, експлоатира и управлява бъдещото пристанище. Из-
исква се под българско управление да премине и железопътната 
линия Свиленград-Дедеагач и да се осигури установяването на 
търговски камери, борси, търговски съдилища и други учрежде-
ния, необходими за експлоатацията на пристанището и тържищата 
в Дедеагач. Поставено е и искане да се гарантира на българските 
търговски агенти и персонала на пристанището право на свободно 
пребиваване в този район57.

Въпреки всички възражения съюзниците бързат да пристъпят 
към решаването на въпросите, свързани с режима на Проливите, 
и приключват обсъжданията по тракийския въпрос, без да вземат 

57 ЦДА, ф. 176 к, 4, а.е. 2304, л. 13-14. Лозана, 26 декември 1922 г. Доклад 
на българския пълномощен министър в Лондон и делегат на конференцията в 
Лозана до МВнРИ в София.
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под внимание българските аргументи. От този момент страните-
победителки ще смятат определянето на границите в Тракия за 
окончателно, а що се отнася до осигуряването на икономически 
излаз на България, те приемат, че правителството в София е сво-
бодно да приеме или отхвърли направеното от подкомисията пред-
ложение. На протестите на българската делегация лорд Кързън 
отговаря, че съдържанието им излиза от рамките на обсъждания 
въпрос, тъй като създаването на автономна зона не е било предви-
дено в Ньойския договор и респективно по-нататъшни искания по 
този въпрос са излишни. Българската делегация взема решение да 
отхвърли предложенията за осигуряването на икономически излаз 
на Егейско море с надеждата, че оставяйки въпроса открит, ще има 
възможност да защити правата на България в дипломатически пре-
говори на по-късен етап.
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ТРАКИЙСКАТА РЕВОЛЮЦИОННА 
ОРГАНИЗАЦИЯ И НЕЙНАТА ДЕЙНОСТ 

В БЕЛОМОРИЕТО ПРЕЗ ПЕРИОДА 
1919-1928 ГОДИНА

Д-р Красимира Узунова
РИМ - Хасково

Краят на Първата световна война изправя България пред вто-
ра национална катастрофа. На мирната конференция в Париж, 
открита на 18 януари 1919 г., страната е поставена в почти пълна 
международна изолация. Опитите на американската делегация да 
внесе повече разум и справедливост при изработване на договора 
с България остават неуспешни.1 Българската делегация получава 
на 19 септември 1919 г. предварително изготвените условия, без 
каквато и да е възможност за защита. Тяуспява само да изрази 
становище, че „отстъпката на Тракия и на крайбрежието й зася-
гат най-дълбоко нейния живот и нейното бъдеще”. 2 Като изход 
от тежката ситуация българските представители за първи път 
предлагат оспорваната тракийска територия да се организира в 
автономна, независима от балканските държави и поставена под 
контрола на главните съюзени и сдружени сили.3 Усилията да се 
предотврати гръцката окупация на областта остават без резултат, 
а България губи излаза си на Бяло море, както и възможността 
да претендира за 8622 кв. км. плодородна земя в Западна Тракия, 
населена с 225 000 души, повечето от които са българи. Тежкият 
удар върху надеждите за обединение на българските земи след 
края на Първата световна война се приема като катастрофално 
крушение на националния идеал.

На 13 октомври 1919 г. българската армия започва да се из-
тегля от Западна Тракия. На нейното място в областта влизат 
френски войски, а управлението се поема от главнокомандващия 
съюзническите войски на Изток генерал Шарпи, който оглавява 
новата администрация.4 

Предаването на Западна Тракия във владение на гръцката 
държава се посреща от българите в областта с огромна тревога. 
Изправени пред заплахата от гръцка асимилация, още в начало-
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то на 1919 г. те започват да се подготвят за въоръжен отпор. По 
южните български граници настъпва видимо оживление. Много-
бройни комитски чети се придвижват и събират на българо-тур-
ската граница при Свиленград, за което съобщава френското раз-
узнаване в края на м. април 1920 г. 

Предстоящата гръцка окупация създава условия за сближа-
ване на местното българско и турско население. През пролетта 
на 1920 г. едновременно с преговорите между политическите 
водачи на двата етноса се установяват контакти и с българското 
правителство.5 В края на май 1920 г. в Мъстанли /Момчилград/ 
се провежда среща на Александър Протогеров, Тодор Алексан-
дров, Таньо Николов, Петър Дървингов, Ариф бей и още некол-
цина турски офицери. Решава се съществуващите чети да сфор-
мират обединенатракийска армия с българо-турско командване. 
Във формированието се включват 30 дружини начело с войводи-
те д-р Константин Ненчев, кап. Бояджиев, Димо Николов, Руси 
Славов, Димитър Маджаров, Вангел Георгиев, Хюсеин чауш и 

Ръководители на българо-турската Тракийска армия от 1920 
г. в Западна Тракия и БТВТРО от 1922 г. в България. Отляво 
на знамето са: Фуад бей, Хикмет бей и др. турски водачи на 
чети. Отдясно на знамето са: Таню Николов, Димо Николов, 
Митрю Аркумарев, Рафаил Каракачанов и Стайко Запартов
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др., за главнокомандващ е избран Фуат бей.6 В състава на четите 
най-многобройни са българите бежанци от селата на Дедеагачкия 
и Гюмюрджинския регион, както и българи от вътрешността на 
страната. 

На 27 срещу 28 май 1920 г. Гърция окупира Западна Тракия. 
Гръцки части се разполагат покрай р. Марица, за да не допуснат 
войските под командването на Джафер Тайар да се обединят с 
турско-българските чети в Западна Тракия. Гръцка войска заема 
позиции и по границата между България и Западна Тракия.7 

Съставеното на 25 май 1920 г. от представители на българ-
ското и турското население Временно правителство на национал-
ната защита, издава още на 28 май Заповед за мобилизация на 
младите българи и турци, годни да носят оръжие, и ги включва 
в сформираната Тракийска армия. По същото време български-
ят Тракийски комитет издава и разпространява Позив до всички 
родолюбиви тракийци, с който призовава „всички братя българи 
и турци да подкрепят движението морално и материално, да се 
запишат в доброволческите дружини в Софлийски военен район 
под командването на началниците на доброволческите дружини 

Българо-турска чета, начело с войводите Таню Николов 
и Фуад бей, по време на поход
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Н. Гавраилов и Н. Георгиев”. Позивът завършва с призива „Бър-
зайте, тракийци! С Бога напред ще издействаме автономията на 
Тракия под покровителството на Лигата на народите!”8

Още в първите дни на окупацията гръцката армия среща упо-
рита и добре организирана съпротива на българо-турските чети. 
На 28 май 1920 г. в близост до Гюмюрджина се води първото сра-
жение между настъпващите военни части на гръцката армия и две 
от четите на Тракийската армия, командвани от Фуад бей и кап. 
Бояджиев. Опитвайки се да спрат настъплението на гърците към 
вътрешността на Западна Тракия, българо-турските чети атакуват 
изненадващо челните редици на настъпващата гръцка армия. Два 
дни по-късно гръцките части са прогонени от селата Манастир и 
Сачанли. Като не разполагат с голяма добре подготвена и въоръже-
на армия, българо-турските чети прилагат тактиката на бързината 
и изненадата в своите действия, която се оказва успешна. През ля-
тото на 1920 г. те извършват много нападения над гръцките части. 
На 31 май и 3 юни в сражения при селата Яйладжик и Карабае, 
Димотишко, четниците прогонват гръцките войници и подпалват 
гръцките села, а при с. Мандра разрушават моста между Софлу 
и Фере, за да прекъснат гръцките военни комуникации. На 6 юни 
в сражение до село Карабунар, Софлийско, е разрушен друг мост 
на ж.п. линията. На 7 и 8 юни в околностите на селата Мерканли, 
Ференско, и Къркакьой, Дедеагачко, са пленени гръцки войници с 
голямо количество оръжие. Ожесточени и кръвопролитни сраже-
ния се водят на 10 и 11 юни до селата Кутруджа и Малък Дервент 
и на границата между Западна и Източна Тракия, на десния бряг 
на Марица. На 12 юни в една от поредните акции българо-турски 
чети нападат гръцките дивизии, охраняващи границата с Източна 
Тракия, в момент, когато те завършват изграждането на понтонни 
мостове над реката, предназначени за преминаване на гръцката ар-
мия в Източна Тракия. При нападението мостовете са разрушени 
изцяло, загиват 40 гръцки войници и 7 четници. През същия ден 
избухват престрелки в района на село Каламба, Караагачко, и в 
селата Голям Дервент и Бабалар, Софлийско. 

През целия месец юни и началото на юли 1920 г. българо-тур-
ските чети извършват нападения над гръцки гарнизони, разполо-
жени в турски и български села в Западна Тракия, като нанасят 
на гърците сериозни щети в жива сила и оръжие. В края на юни 
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българо-турска чета прогонва окупаторите от Кара Хадър, Гюмюр-
джинско, а в началото на юли друга чета обезоръжава 40 гръцки 
войници в гарнизона им в село Малък Дервент, Софлийско. Някол-
ко дена по-късно с бой е превзет и гръцкият гарнизон в съседно-
то село Голям Дервент. В края на юни до село Черкезкьой четите 
атакуват и превземат влак, превозващ оръжие за гръцката армия.9 
 В периода юни-юли 1920 г. на територията на Западна Тракия ста-
ват над 30 големи сражения между части на гръцката окупационна 
армия и българо-турските чети от Тракийската армия. Претърпе-
ните поражения довеждат гръцките войници до деморализация, 
недоволство и отчаяние.10 Те бягат панически и масово от полесра-
женията при почти всяка схватка с четите. Гръцкото правителство 
е принудено да изпрати нови усилени армейски части в Западна 
Тракия, за да бъде смазана българо-турската въоръжена съпротива 
и се осигури по-нататъшното безпроблемно преминаване на гръц-
ката армия в Източна Тракия. 

На проведената през април-май 1922 г. конференция в Генуа 
искането на България за излаз на Бяло море е отхвърлено. Пораже-
нието на Гърция във войната с Турция и последвалият държавен 
преврат пораждат сред българското и турско население в Тракия 
нови надежди за справедливо разрешаване на тракийския въпрос. 
През ноември 1922 г. в с. Казаклъ /Казаците/, Кърджалийско, се 
провежда среща на ръководителите на въоръжената борба в Тра-
кия. Присъстват войводите Т. Николов, Д. Николов, К. Ненчев, 
П. Поптрендафилов и др. От турска страна участват полк. Руфат 
бей, Фуад бей и др.11В резултат на преговорите се създава Българо-
турската вътрешна тракийска революционна организация /ВТРО/, 
която да организира въоръжената борба за пълна политическа ав-
тономия на Тракия. Разширява се организацията за четническа 
дейност.12

 През целия месец ноември на 1922 г. дейците на ВТРО раз-
гръщат енергична организационна работа. С участието на местни 
хора се създават пунктове по цялото протежение на българо-тур-
ската граница. Главният войвода Т. Николов назначава войводи за 
началници на отделните пунктове. Войводата Яни Попов отговаря 
за пункта в Ортакьой /Ивайловград/, Георги Ангелов – на Кошука-
вак /Крумовград/, Вълчо Стоенчев - на Кърджали, Благо - на Да-
ръдере /Златоград/, Стоил Георгиев, Чанко Златев и Иван Русинов 
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отговарят за селата, през които предимно става прехвърлянето в 
Тракия.13 Пунктовите началници имат изключително важни зада-
чи - да осигуряват храната, облеклото, средствата необходими за 
въоръжаване на четниците, грижата за безпрепятствено премина-
ване на четите в Тракия и тяхното посрещане при завръщане от 
акциите. Четите получават подкрепа от настанените в региона тра-
кийски бежанци, които образуват помощни комитети за събиране 
на средства, на цървули, навуща и пр. Сред имената на хората в 
тези комитети, които предоставят средства, са и тютюнотърговци-
те Димитър Дяков, Георги Вулев, Димитър Кудов, представители 
на заможната част от тракийските бежанци.

 Формираните въоръжени чети са разпределени в девет рево-
люционни групи, ръководени от опитните войводи К. Ненчев, Пе-
тър Чапкънов, Рафаил Каракачанов, Стайко Запъртов, Коста Ми-
тев, Руси Андонов и др. Освен тях са създадени и група „Луна”, 
командвана от кап. Асен Лазаров, и група „Зора”, командвана от 
войводата Димитър Маджаров.14Според данните от ведомостите 
на организацията четите с български войводи са 13 с общ числен 

Фуад бей, Таню Николов и Хикмет бей – дейци
 на Вътрешната тракийска революционна организация
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състав 392 души.15 Наред с тях са формирани и действат седем чети 
начело с войводи турци - Топал Кадир, Шефкет бей, Кара Бекир, 
Юмер Чауш, Мустафа чауш и др. Общият брой на турските четни-
ци надхвърля 200 души.16 Реалната военна сила на ВТРО по това 
време достига до 20 добре въоръжени и екипирани чети с общо 600 
души въоръжени мъже и стотици членове на селската милиция и 
бойни групи, подпомагащи действията по границата. Оръжието се 
набавя от самите четници или е закупено от организацията. Оръ-
жейният им арсенал се състои от две оръдия с 281 снаряда, 3 тежки 
картечници с 16 000 патрона, 163 пушки, предимно от системата 
„Манлихер”, с 8805 патрона, една бомбохвъргачка, една автома-
тична пушка и стотици бомби.17 Нерядко българските власти ком-
пенсират недостига на оръжие по нареждане на правителството и 
въоръжават четите преди преминаването им в Тракия. Като пример 
може да се посочи въоръжаването на първата революционна група, 
командвана от д-р К. Ненчев. Тя се подготвя в края на ноември 
1922 г. и се въоръжава от складовете на Хасковския гарнизон с 49 
пушки и голям брой патрони.18 

От месец ноември 1922 г. до края на месец юни 1923 г. чети-
те извършват в Беломорска Тракия множество акции и хвърлят в 
ужас гръцките окупационни власти. На 21 ноември няколко чети 
нападат разположени военни складове и подразделения в селата 
Шахин и Чепени. След три часа ожесточена стрелба гръцката част 
е разбита, а оръжието им е пленено.19 Акцията не преминава на-
пълно успешно, тъй като четниците се разпиляват по къщите да 
събират оръжието на гръцкото население, а то пък се възползва от 
настъпилия хаос и открива яростна стрелба почти от всяка къща. 
Същият ден се провежда акция на смесената българо-турска чета, 
командвана от Фуад бей, над с. Чала Перди. В 6-часово сражение е 
унищожена една гръцка рота, 20 души от състава й загиват.20

През втората половина на ноември 1922 г. голям отряд от 85 
души, командвани от Тодор Хвойнев, П. Чапкънов и кап. Андреев, 
преминава границата при пункта в Смолян и се насочва към с. Ис-
ьорен. След като прекъсват телефонната линия, те нападат гръцкия 
гарнизон, разположен в селото. С дъжд от ръчни гранати и непре-
късната стрелба превземат селото и прогонват гарнизона. Кавале-
рийско поделение се опитва да помогне на войниците от гарнизона 
и напада четниците при с. Мемково, но е разбито и разпръснато. 
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На 23 и 24 ноември български чети атакуват гръцките части при 
с. Еникьой, Дедеагачко, и взривяват част от жп линията Дедеагач-
Одрин, близо до Фере.21 По същото време около 200 души четници 
начело с войводите Г. Арнаудов и Д. Янков превземат Лозенград.22 

За да приемат план за действие на 8 декември 1922 г., глав-
ният войвода Т. Николов събира войводите в с. Арнауткьой /дн. 
Гугутка/, Кърджалийско. Всеки от тях получава писмена заповед 
за извършване на определени акции.23 Още в същия ден Първа ре-
волюционна група на Константин Ненчев, съставена от 4 чети с 
войводите Н. Царев, Ив. Дамянов, Р. Каракачанов и Н. Самарджи-
ев, преминава границата и влиза в Западна Тракия. Групата разгро-
мява устроената засада и продължава към с. Сачанли.24В местност-
та Карадере четниците остават на бивак и на 10 декември там се 
провежда среща на д-р Ненчев с войводите Димитър Маджаров и 
Митрю Аркумарев. Планира се на 16 декември да нападнат обекти 
по жп линията Гюмюрджина-Дедеагач. Отрядът на Ненчев поема 
задачата да превзема гара Кърка и да унищожи близкия гръцки 
пост, а Маджаров да настъпи в посока на гара Бадома, за да взриви 
някой от мостовете. Акцията е успешна и всички участници се из-
теглят към бивака си в Карадере. 

След избухналите остри противоречия в четата запасният по-
ручик Иван Джевизов заедно с няколко души от своите хора от-
казва да се подчинява на войводата Ненчев. Положението се ус-
ложнява, когато войводите Р. Каракачанов, Ст. Запъртов и Н. Царев 
започват да събират добитъка от околностите, за да го прекарват в 
България. Недоволството на войводите се проявява заради отказа 
на Ненчев да се нападат турски села в района, което влиза в проти-
воречие с основната линия на ВТРО за съвместна дейност. Лошото 
снабдяване с храна и острият студ, сковал региона, допринасят за 
изостряне на обстановката. При това положение Първа револю-
ционна група се разделя на две части. Р. Каракачанов, Н. Царев и 
Н. Самарджиев остават в Тракия със своите чети, а К. Ненчев се 
завръща в България с половината от четниците.25 На 25 декември 
1922 г. в България се завръща 80-членната революционна група 
„Зора” , водена от войводата Д. Маджаров, която действа в Тракия 
повече от три месеца.

В началото на месец януари главният войвода Т. Николов, 
обезпокоен от противоречията между войводите и опасността от 
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разцепление на организацията между българите и турците, пред-
приема обиколка на пограничните пунктове. Целта е да се види 
състоянието и настроенията на място, както и да се стегне дисци-
плината. 

След извършената обиколка следва поредица от нападения в 
Западна Тракия, които хвърлят в паника окупационния гръцки ре-
жим. Още през първата половина на януари се формират три спе-
циални чети при пункта в с. Корен. Четите са със състав от по 25 
души, командвани от Д. Маджаров, Д. Николов, Ст. Запъртов и Р. 
Каракачанов.26Тяхната задача е да извършат едновременно напа-
дение над градовете Гюмюрджина и Дедеагач. На 11 януари 1923 
г. войводите повеждат четниците за първата акция на 13 януари. 
Силните валежи и придошлите реки затрудняват прехода, четите 
се придвижват по-бавно и изпълнението на задачата се забавя. В 
полунощ на 15 януари 1923 г. четата на Д. Маджаров навлиза в Де-
деагач и напада с ръчни гранати войнишкия лагер, разположен на 
палатки близо до българската църква. В донесение до главния вой-
вода Д. Николов съобщава: „… в 12 часа полунощ аз с 15 четника 
навлезох в Дедеагач и нападнах един войнишки лагер, който беше 
на палатка до Българската черква. Нападението се извърши с бом-
би. Научихме се след това, че нападението е всяло голяма тревога 
между войската и в града, имало доста избити гръцки войници. 
Опитахме се да хвърлим и един трен до града, но след нападението 
на лагера трена спре на военната спирка. Същата нощ Димо Ни-
колов, за да отвлече вниманието на гръцките гарнизони зад гърба 
ни и ни даде възможност да се оттеглим, направи демонстрация с 
бомби в с. Дримишли, което е населено с бежанци от Мала Азия. 
Настъпва голяма паника не само сред войниците, но и сред ци-
вилното население. Убити са много гръцки войници и никой не 
преследва четата.”27 Събитието намира широк отзвук в българския 
печат. В. „Мир” от 2 февруари 1923 г. отбелязва на своите страни-
ци: ” В Западна Тракия чети и терор”. 

На 16 януари 1923 г. четата, водена от Запартов и Каракача-
нов, се озовава в Гюмюрджина, а на 1 февруари войводата Рафаил 
Каракачанов известява главния войвода на ВТРО Т. Николовза из-
вършената акция:  

„Донасям ви следното: възложената задача изпълних напълно 
- именно: на 16 януари вечерта в 11 и половина часа бяхме пред пе-
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хотинските нови казарми в „Бадемлика“ - гр. Гюмюрджина и в съ-
щия час, заедно с четниците си, атакувахме целите казарми, където 
бяха настанени гръцки войски, заедно с картечния им обоз и снаря-
жение. Хвърлихме 40 бомби бухалки, които всички експлодираха 
сполучливо и поразиха неприятеля, след което се изтеглихме, без 
да дадем никакви жертви от наша страна. Получих сведения на 
другия ден, че неприятелят има около 60 убити и повече от 100 
души ранени, заедно с 15-20 мулета и двама офицери са паднали 
убити, които два дни са стояли незаровени. Паниката и уплахата 
на целия гарнизон и цялото гръцко население е била на другия ден 
неописуема и впоследствие на другия ден са арестувани повече 
от 150 души турци и българи, особено от турската махала «Кьор 
махале» в гр. Гюмюрджина. Вследствие на това наше нападение 
околните войскови части са деморализирани и отказват да изпъл-
няват заповедите на офицерите и в Гюмюрджина е избухнал бунт 
между войниците и командването. Турското и българското населе-
ние в цяла Гюмюрджинска околия посрещна с голяма радост това 
сполучливо нападение. Оставам на поста си с четниците си… Оч-
аквам Вашето лично пристигане или нареждане. С поздрав - вой-
водата: Р.Т. Каракачанов, 1 февруари 1923 г.“28  

Акцията е отразена и на страниците на в.”Мир”. 
Успешните акции окуражават четите и смелостта им стига до 

там, че на 24 януари част от четата на Димо Николов, командвана 
от А.п.Алексиев, навлиза в град Фере и атакува с бомби щаба на 
12-а гръцка дивизия. Има жертви сред щабните офицери и войни-
ците, а автомобилът на генерала е изгорен.29 На 19 януари друга 
чета избива охраната на един от мостовете на жп линията между 
Ксанти и Гюмюрджина. През януари 1923 г. Първа група навлиза 
в Западна Тракия, но не успява да извърши определените акции. 
Войводата на четата Т. Стоенчев обяснява в донесението си до 
главния войвода, че причината за това са изключително студеното 
време и гладът. Освен това според него четниците са в голямата си 
част близки роднини, което се явява като пречка за дисциплината 
и повечето от тях са имали за цел да преведат семействата и доби-
тъка си в България.30 

Като се изключат неуспешните действия на Първа револю-
ционна група, почти всички останали акции преминават според 
предварителните планове и поставят планинските части на Запад-
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на Тракия под контрола на българските чети, а жп комуникаци-
ите между селищата са нарушени. За да се планират следващите 
задачи на 30 януари 1923 г. се провежда съвещание в местността 
Кютук бурун. Участват войводите Д. Николов, М. Аркумарев, К. 
Чипев, Ст. Запъртов, Р. Каракачанов, Ст. Терзиев, Т. Стоенчев и В. 
Бодуров. Войводите отчитат обстановката в областта, която показ-
ва засилен натиск срещу българското население и подготовката на 
гръцкото командване за контраофанзива срещу четите. Отчита се 
необходимостта местното българско население да се въоръжи, за 
да подпомага четите. 

За да противодейства на четническия натиск гръцкото воен-
но командване съсредоточава на територията на региона военни 
части с тежка артилерия. Заповедта гласи да се заличи всичко бъл-
гарско в цялата околност, което означава погром и разорение на 
българското население. Районите на действие на българските чети 
са обезлюдени. В селищата се настаняват последователно гръц-
ки бежанци от Източна Тракия и Мала Азия, които са враждебно 
настроени към българите. Това принуждава четите да прекратят 
действията си и да превеждат на групи българското население от-
въд границите.31 

През пролетта на 1923 г. четническата дейност се оживява. 
Целта е да се привлече вниманието на европейската дипломация 
върху обстановката в Тракия и тракийския въпрос. През март 1923 
г. се срещат главният войвода Т. Николов и командващият вой-
ските Руфад бей. Срещата се провежда в ивайловградското село 
Балджибук /Бук/. Двамата изработват план за нападение на с. Ка-
еджик, Софлийско, и разквартируваната там гръцка военна част. 
Сформиран е българо-турски отряд от 100 души под командването 
на Руфат бей. Нападението преминава успешно.32 

 Създадената през 1923 г. обстановка на Балканите е крайно 
неблагоприятна за въоръжената четническа борба. След извърше-
ния в България държавен преврат на 9 юни 1923 г., в тракийското 
движение настъпват остри противоречия. За да се изясни бъдеща-
та дейност в новата политическа обстановка Димитър Маджаров 
и Коста Георгиев организират нелегален конгрес на 17 септември 
1923 г. в Хасково, в дома на Васил Попдимчев.33 Присъстват по-
вече от 40 делегати, представители на всички български селища 
от Западна Тракия, сред които са: К. Георгиев, Д. Маджаров, Д. 
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Янков, Т. Хвойнев, К. Митев, Д. Николов, Г. Калоянов и др. Кон-
гресът избира ново ръководство – Централно управително тяло /
ЦУТ/, в което влизат: Димитър Маджаров, Коста Георгиев, Пею 
Поптрендафилов, Васил Попдимчев и Димитър Николов. Форумът 
възстановява ВТРО без турско участие. Стари и заслужили тракий-
ски войводи, между които Д. Маджаров, Д. Николов, К. Георгиев, 
настояват въоръжената четническа дейност да продължава. Под 
тяхно влияние някои от четите отказват да предадат оръжието си 
и го укриват.34 

Макар конгресът да е резултат на острите вътрешни противо-
речия в тракийското движение, решенията му бележат нов етап от 
дейността на ВТРО. Неговото провеждане съвпада във времето със 
септемврийските вълнения в страната и част от тракийски бежанци 
подкрепят и се включват във въоръжените комунистически дейст-
вия. Силното политизиране на българското общество се пренася в 
тракийската организация и създава условия за бурни конфликти. 
Още след конгреса войводата Георги Арнаудов се противопоставя 
на присъствието на войводата Пею Поптрендафилов, като заявява, 
че „полицаи от Цанковото правителство не могат да бъдат членове 
на революционното тракийско движение”. Ръководството пък за-
става зад Поптрендафилов и излиза с обвинение срещу Арнаудов 
за връзки с четите на разбойниците Г. Янчев и М. Ганев. Това внася 
допълнително напрежение сред войводите и Арнаудов напусна ор-
ганизацията, „за да работи сам сред тракийските бежанци”.35 

В началото на 1924 г. се раздвижва другото крило на организа-
цията, което стои зад Т. Николов. Позовавайки се на Правилника на 
ВТРО, те определят хасковския конгрес като нарушение и заявяват 
намеренията си да възстановят напълно организацията и нейно-
то единство. На 2 март 1924 г. в Пловдив се открива тракийски 
конгрес, подготвен от Таню Николов и неговите привърженици. 
Форумът се организира в помещението на културно-благотвори-
телното дружество „Тракия” с участието на войводите Т. Хвойнев 
Т.Николов, Хр. Лакудов, Хр. Павлов, М. Аркумарев, Т. Стоенчев, 
К. Ненчев, К. Митев, Г. Лютов, Ст. Терзиев, П. Мутафов, Ас. Лаза-
ров и Д. Янков. Отсъстват войводите Д. Николов, Ст. Запъртов, Д. 
Маджаров, П. Чапкънов, Р. Каракачанов.36 Конгресът според Пра-
вилника на ВТРО е законен. След изслушване на доклад на Цен-
тралния комитет на ВТРО се провежда обсъждане на отношенията 
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вътре в организацията. Конгресът потвърждава единността и са-
мостоятелността на организацията, която работи за свободата на 
Тракия в нейните географски граници, макар постигането на тази 
цел да не е възможно за момента. Според делегатите в този труден 
за тракийската кауза момент трябва да се мисли за единството на 
бежанското движение и на самата организация.37 

На последното заседание, проведено на 4 март 1924 г., деле-
гатите избират ново ръководство от седем действителни и двама 
запасни членове: Д. Янков, Т. Николов, Д. Левов, Д. Кудев, К. Ми-
тев, Г. Вулев и д-р П. Мутафов, Т. Хвойнев и Г. Лютов. Новото 
ръководство е натоварено със задачата да преговаря с отцепилото 
се от организацията крило.38 

1924 г. е изключително тежка за разединената тракийска орга-
низация. Тя се представлява от две ръководства. Едното, избрано 
от хасковския конгрес в лицето на Д. Маджаров и К. Георгиев и 
подкрепяно от западнотракийските бежанци, заселени в региона, 
а в Пловдив се оформя второ ръководство начело с Т. Николов, зад 
когото стоят мнозина от войводите. 

За да се възстанови организацията и нейната мрежа, Т. Ни-
колов и войводите, избрани в ръководството на пловдивския 
конгрес,предприемат обиколка на селищата по южната граница. 
Целта е да се преодолеят противоречията с хасковското ръковод-
ство и неговите привърженици. Обстановката е сложна поради 
стремежите на властта да се пресече по-нататъшната дейност на 
тракийските войводи. По нареждане на министъра полицията в 
Хасково взема бързи мерки. Хасковският окръжен управител Кир-
пиков от своя страна нарежда на околийските началници да арес-
туват най-активните тракийски организатори и да не се допусне 
създаването на нелегални организации. Арестуван е и Т. Николов с 
някои от приближените му дейци.39 

Комунистическият атентат в църквата „Св.Неделя” през ап-
рил 1925 г. и последвалите го арести засягат и левицата на ВТРО. 
Трагичните събития, свързани с гибелта на известни войводи, и 
особено смъртта на Ив. Максимов, нанасят тежък удар върху орга-
низацията. Незасегнат остава хасковският клон на ВТРО и негови-
те организации продължават да действат в по-големите селища по 
южната граница, където живеят бежанци. Изградени са околийски 
комитети в Хасково, Ивайловград, Свиленград, Харманли и Кър-
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джали. Системата е организирана много добре с районни отговор-
ници, пунктови началници и ръководители на бойни групи, които 
обхващат по няколко села. Към движението се присъединяват не 
само бежанци, но и хора от местното население. Съдействие оказ-
ват и военните от хасковския гарнизон, както и граничните офице-
ри, и въпреки правителствените разпоредби те доставят оръжие и 
боеприпаси на ВТРО.40 Войводите и четите се движат необезпоко-
явани по южната граница, често навлизат в Западна Тракия. За да 
затрудни преминаването на четите, от началото на 1925 г. гръцкото 
правителство засилва граничната охрана. 

Трудности се срещат особено при финансовото осигуряване 
на четите и тяхното изхранване, която пада върху плещите на на-
селението в региона. Липсата на средства е причина някои от че-
тите да са разпуснат, а вниманието се насочва към организиране на 
културно-просветните дружества. Правителството на Ал. Цанков 
проявява известна търпимост към тракийското революционно дви-
жение с едничката цел да се запазят бежанците от олевяване, а и в 
търсене на възможност да увеличи своите привърженици. През ля-
тото на 1925 г. то прави опит да обезоръжи и разпусне четите. ЦУТ 
на ВТРО поставя този въпрос на специален конгрес, проведен на 
25 август 1925 г. край с. Ятаджик /Маджарово/. На него присъст-
ват около 100 души войводи и четници. Участие вземат и няколко 
офицери от хасковския гарнизон начело с кап. Димчев. Някои от 
присъстващите войводи са изказват в подкрепа на идеята за пре-
кратяване на четническото движение. Войводата Д. Маджаров оба-
че е на протиположно мнение, което успява да прокара за момента. 

Избран е нов Централен комитет, в който влизат Д. Маджаров 
и П. Поптрендафилов. За да се изхранват четите, по даден от кон-
греса мандат на ЦК на ВТРО, се налага върху населението налог 
от по няколко лева на всеки килограм продаден тютюн, което е по-
срещнато с несъгласие, прераснало не след дълго в сериозен кон-
фликт.41 Бурното недоволство по събирането на тютюневия налог 
и протестите на Гърция и на Турция срещу дейността на четите 
принуждават правителството на А. Ляпчев да определи позициите 
на държавата по съдбата на ВТРО. Ликвидирането на организация-
та се оказва нелека задача. Тракийските дейци търсят контакти с 
правителството на А. Ляпчев, за да противодействат на правител-
ственото решение. 
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През лятото на 1928 г., притисната от обстоятелствата, ВТРО 
обявява, че престава да съществува, като ликвидира четническата 
си структура и въоръжените групи. Националноосвободителното 
движение в Тракия вече съсредоточава своите усилия изцяло в Бъл-
гария и налага влиянието си в трите окръг - Мъстанлийски, Хасков-
ски и Смолянски, заради голямата бежанска маса, заселена там. С 
тези събития се затваря изпълнена с драматични събития страница в 
историята на освободителните борби и присъединяването на Бело-
морска Тракия към държавната територия - неосъществената мечта 
на българите в динамичните първи десетилетия на ХХ в. 
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РЕЗЮМЕ
ТРАКИЙСКАТА РЕВОЛЮЦИОННА ОРГАНИЗАЦИЯ И 

НЕЙНАТА ДЕЙНОСТ В БЕЛОМОРИЕТО ПРЕЗ 1919-1923 Г.

След края на Първата световна война българското население 
в Западна и Източна Тракия е изправено пред нови тежки изпита-
ния. Реалната опасност от гръцка окупация в началото на 1920 г., 
принуждава водачите на националноосвободителното движение в 
региона да предприемат съвместни действия с младотурските офи-
цери. Създава се Вътрешна тракийска революционна организация 
/ВТРО/, която си поставя за задача да се бори за автономия на тази 
област. Съвместните действия, осъществявани от обединена ар-
мия, състояща се от въоръжени българо-турски чети, продължава 
активно до 1923 г. 

След предаването на Източна Тракия на Република Турция и 
преврата в България съвместната българо-турска дейност е прекра-
тена. Вътрешната тракийска революционна организация /ВТРО/ е 
изправена пред разцепление и въоръжената борба започва да стих-
ва, а към границите на България се проточват нови дълги кервани 
от български бежанци.
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ДЕРВЕНТ – КРАТКА ИСТОРИЯ 
НА СЛАВНОТО СЕЛО

Димитър Шалапатов

Дервент е разположен на 10 км северно от Дедеагач, покрай 
доганхисарската река Пески дере или Малката река, още Сухата, 
както я е наричало местното население. Малко под селото се вли-
ва още една река - Индере, идваща западно от село Кърка. Двете 
реки откриват важни пътища, които се кръстосват тук. Първата 
на север към вътрешността на планината през Дервентския про-
ход и на юг към морето, а втората през Индеренския проход на за-
пад към Гюмюрджина и Солун, а на изток към Одрин и Цариград. 
Кръстопътното му разположение е причината да бъде въздигнато 
като дервентджийско село. Вилнеещите разбойници през ХVІ и 
ХVІІ век, с които държавата е била безсилна да се справи, стана-
ли причина срещу известни привилегии на част от жителите му 
или на цялото население да ги ангажира с охрана на тези пътища.

Възникването на селото е станало още през Средновековие-
то. В типика на манастира Вира при град Фере узнаваме, че през 
ХІІ век наоколо е имало десетки български села. По-късно през 
1433 г. покрай Дервентския проход минава бургундският рицар 
Бетрангон, който сочи, че селяните са охранявали прохода от 
разбойници. Други свидетелства за селото дава турският пъте-
шественик Евлия Челеби, който минал през тези места през 1667 
г.„На запад от Фере минах покрай запустялата крепост Кара Гю-
венджик на един висок връх, но в долината под стръмните ска-
ли се намира едно село от 500 къщи, български кяфири. Няма 
никакъв мохамеданин. Хората са гостоприемни, момичетата са 
хубави,гощават добре, но, ако не им се плати, жените се събират 
около теб и ти налагат един добър бой, защото българите са осво-
бодени да плащат данъци, за да пазят Дервент-прохода.”

Селото е възникнало от по-старите български поселения на-
около. Споменават се местности като Чучура, Горните чаири, До-
лните чаири, Първиче, където е имало останки от юртове. В по-
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ново време с оглед на по-добрите възможности за икономическо 
надмогване са идвали и много други преселници. От Доганхисар 
е дошълЯнко Алеманов, родоначалникна Алемановия род, от Та-
хтаджик са дошли Терзиевият род, Баджаклиевци, Хастранджие-
вци, Черкезовци, Карачобановци.

Дошли са преселници и от Македония. Атанас Арабаджията 
бил от Лозенград, Органджиевци били от Кадъкьой, Димотиш-
ко, Гръкови от Одрин, от Крушево, Димотишко, са няколко рода: 
Бакаловци, Караянковци, Папазолевци, Джимджимювци, Узунва-
шилевци, Кьойивановци и Бакухчиевци. По сведение на Иван Ар-
наудов, живеещ в Тополовград, техният род и тези на Мечкаров-
ци, Делголевци, Караолановци, Ланджевци, Гитаневци били от 
Македония. Различавали се от местното тракийско население, че 
били доста по-мургави, а по характер по-буйни и темпераментни.

От рода на Арнаудовци били Георги Даскалов Арнаудов, пър-
вият учител на български в селото, и Петко Петков Арнаудов – 
участник в революционните борби, арестуван два пъти през 1903 
г. и 1907 г. и осъден на 101 години затвор, освободен след амнис-
тията през 1908 г..

От имената на махалите в селото съдим за основателите им 
-Чакърова, Сумичева, Кочковичка, Лонджова, Джамбазова, Ба-
джаклиева, Саркиджиева, Катранджиева, Терзиева, Алeманова 
и Новата. Кладенците също носели имената на стопаните си: 
Стамовият, Павловият, Пейковият, Анасташовият, Бакалгочови-
ят. Застария произход на селото свидетелства и топонимията на 
местностите - Св. Илия, Голямата канара, Орлово гнездо, Чолеп-
ките, Манастирът, където имало останки от древен манастир, Ка-
раолановата гора, Шумакът, Изворът, връх Толак, Плоският ка-
мен, Илкова дупка, връх Сусура, Шилестият камен, връх Пеюва 
Стояна, Ружково бърце, Пейчов трап, Побитите камени, Бяла вода, 
Униатитеврисове, Чатал Памут, Кочковица,Тополите,Капанят, 
Сувици,Църниче, Дуните, Илинден, местността Атанасовден, 
Пъдаря, Широкият камен и др.

Поминъкът на селото е бил доста разнообразен – земеделие-
то е било основно. Неговото развитие се обуславяло от мекотата 
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на климата. Земята е била много плодородна. Почти на нивото 
на Бяло море са се отглеждали много добри лозя, маслинови, ба-
демови и черничеви насаждения, тютюн и др. По-голяма част от 
мерията била гора, в която имало пърнарови и дъбови насажде-
ния, които пък благоприятствали развитието на скотовъдството 
– селото е притежавало многобройни стада от овце и кози. Из-
ползвали жълъда от паламудовите дървета, който се изкупувал от 
кожарската промишленост в развитите в промишлено отношение 
Габрово, Сливен и други градове, за щавене на кожи. Произвеж-
дали и дървени въглища. Цялата тази многобройна и разнообраз-
на продукция се пренасяла с камилските кервани на дервентци. 
Камиларството се засилило особено много по време на строител-
ството на жп линиите Дедеагач-Одрин-Цариград и Дедеагач-Гю-
мюрджина-Солун. Но пък веднага след построяването им взело 
да запада. 

Националното пробуждане на дервентци започнало още в 
шестдесетте години на ХІХ век. Макар да изиграло важна роля 
в черковните борби със средищното си географско положение 
спрямо другите околни села като Доганхисар, Домуздере, Ени-
кьой, Бадома, Лъджакьой, то по-късно се освободило от Патри-
аршията. Съпротивата от гръцкото духовенство била особено го-
ляма, защото то виждало, че по този начин губи голяма част от 
данъците, които взема от едно богато село, каквото безспорно е 
било Дервент. 

Начело на борбата срещу гърцизма застанал Марин чорба-
джи. При едно от посещенията на еноския владика Марин чор-
баджи поискал от него разрешение да се чете на предстоящия 
Великден и на български. Владиката пред него дал съгласието си, 
но тайно заплашил свещеника Христо Станимиров, че ще бъде 
“аферосан”, ако това стане. Тази постъпка на владиката прину-
дила чорбаджи Марин да си подаде оставката като председател 
на църковното настоятелство и заедно с първенците на околни-
те български села написали писмо до Високата порта и Патри-
аршията сискане да се назначат свещеници, които да служат на 
български.
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Гърците на два пъти клеветят Марин чорбаджи пред власти-
те, за което той бива арестуван. Първият път преди Освободи-
телната война за това, че поддържал връзки с капитан Петко Ки-
ряков, а втория път след нея - за контакти с калайджидеренския 
Петко Калайджиев, който всявал страх между гръцките лихвари 
и турските дерибеи. По настояване на населението Марин чор-
баджи бил освобождаван. По-късно борбата за българска църква 
поел синът му Ангел Маринов – просветен и родолюбив бълга-
рин. Под негово ръководство се излъчил пратеник до Цариград, а 
това бил чорбаджи Калоян, който от името на петте околни села 
успял да издейства разрешение за минаването им под ведомство-
то на Екзархията. За радост оттук нататък действията на еноския 
владика за връщането им под лоното на Патриаршията били не-
успешни.

В 1890 г. в селото бил изпратен свещеник Шкутов от Свилен-
град за архиерейски наместник. Той взел здраво в своите ръце 
църковните въпроси и спрял домогванията на гръцкото духовен-
ство. В Дервент имало три църкви. Най-старата “Св. Георги” е 
строена през 1800 г. Била е ниска, вкопана в земята. Внея се вли-
зало по няколко стъпала надолу. По-новата църква “Св. Харалам-
пий” е строена през 1868 г. Заслуга за нейното изграждане има 
Алекси Семерджиев, който като епитроп на църквата си поставил 
за цел с добър контрол на църковните приходи да се построи нова 
голяма църква. Заедно със свещеник Христо Станимиров успели 
да постигнат тази цел, като построили най-голямата църква в цяла 
Беломорска Тракия. Камбанарията била вдигната през 1888 г. от 
наследниците на Иван Куюмджиев, които дали част от наслед-
ството му за тази цел. Третата църква “Св. св.Кирил и Методий” 
била построена в новата махала през 1899 г., на мястото на малко 
параклисче, където учениците чествали Светите Равноапостоли. 
Църквата била вдигната със средства на Марин чорбаджи. В нея 
се черкували само на храмовия й празник. 

Освен църквите в селото край него имало много малки черк-
вици и параклиси, които били построени от незапомнени вре-
мена. Това са “Св. Илия” в местността Илинден, “Св. Атанас” в 
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местността Атанасовден, “Св. Тодор” в местността Индере, при 
която са ходели да се черкуват в деня на празника. Черквица е 
имало и в местността Кочковица, където отивали за черкуване 
на първия петък след Великден (Балаклия). В четвъртък след Ве-
ликден ходели да се черкуват в местността Муркая, а в неделята 
на мироносците отивали в местността Сусура и при Карагювен-
джик. В църквището “Св. св. Петър и Павел” в местността Пър-
наря отивали на другия ден след Петровден. При Сусура и Мур-
каянямало параклиси, но хората продължавали да почитат тези 
места. Най-вероятно там е имало стари селища, чиито жители, 
изселили се в Дервент,са продължили традицията за черкуване 
по време на празника на тези вече несъществуващи селища. 

Съборът на селото бил на Тодоровден. Службата се провеж-
далав скалната църква “Св. Тодор” в Индере, до която се достига 
по стръмна двеста метрова пътека. В самата църква, която се на-
мира в едно пещерно образувание на голяма скала, се влиза след 
изкачване на 30 стъпала. След отслужване на молебена празникът 
ставал долу край реката, под вековните чинари, които са запазени 
и до днес. Обиколката в основата на стъблото на най-големия от 
тях е над 10 м. Тук са идвали и жителите на съседните български 
села Еникьой, Кърка, Бадома, Дамето, защото църквата, макар и 
в дервентско землище, била по-близо до някои от тях.

След поп Христо Станимиров дошъл поп Яни от Калайджи-
дере, а след него поп Алексей Калайджиев, поп Стефан Дрянов, 
поп Хараламби Георгиев, поп Дялко Русинов.

Училище в Дервент е било открито в 1840 г., но се е учело 
с прекъсвания, тъй като липсвали учители. Към 1870 г., когато 
като учител бил назначен Митрю Трингов, то се стабилизирало, 
а с идването на Стоян Браянов започнало да се преподава само 
на български. През 1872 г. е построено старото училище. Малко 
преди това, към 1867 г., учител бил Димитър Казаков от Стара 
Загора, но бил принуден да избяга на остров Самотраки заради 
донесенията от гръцкото духовенство към турската власт, че бил 
в контакт с Капитан Петко войвода. Учители били Димитър Бъч-
варов от Одрин, Алекси Калайджиев, Кръстю Йовчев от Окуф, 
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Георги Стоянов от Аврен, Андон Ненчов от Одрин и Спас Цве-
тков от Македония. До 1895 г. училището се посещавало само от 
момчетата, но тогава се открива и девическо отделение. Отначало 
е имало съпротива, но когато през 1903 г. Екзархията направила 
смесеното обучение задължително, започнали да ходят на учили-
ще повече момичета. 

След 1901 г. са построили новото училище, което било на два 
етажа, с по четири класни стаи. Учители били млади хора, за-
вършили Одринската гимназия “Д-р Петър Берон”. Това са Кос-
тадин Христов от селото, Георги Добрев от Лозенград, Панайот 
Лазаров от Фере. Те дали особен тласък на учебното дело, което 
създало многобройна интелигенция. Оттук е известният тракий-
ски деятел и книжовник Станимир Попов, написал етнографски 
материал за село Дервент. За съжаление новото училище не е за-
пазено днес. Има снимка от 1974 г., на която се вижда училището, 
вдясно от църквата „Св. Харалампий”.

Дервентци не остават чужди на революционните идеи за сво-
бодата на Тракия. Пръв сторонник е Георги Маринов, големият 
син на Марин чорбаджи. Като търговец той обикалял в свободна 
България и се е срещалс Капитан Петко войвода във Варна, след 
което става проводник на идеята за свобода и в Тракия. В Дер-
вент като ръководители на организацията и агитатори са идвали 
и външни хора - Вълчо Антонов, Костадин Нунков Килев. Пър-
вият революционен комитет бил основан от Килев с първопос-
ветени членове: Петко Петров, Георги Узунов, Станко Маринов, 
Краю Алексиев, поп Алекси и Димо Катранджиев, с ръководител 
Георги Кундурджията. Към 1902 г. в комитета са още и Петко 
Хатипов, Апостол Бояджиев, Панайот Лазаров, Петко Браянов, 
П. Арнаудов, Петко Юрганджиев, Георги Делигяуров, Димитър 
Кьорчев, Димитър Мерджанов, Димо Карабелята. Поради пре-
дизвиканата афера след залавянето на Лъджакьойския комитет и 
поради вътрешни противоречия селото е дало 11 души жертви 
в революционното дело. Между тях са Стоян Алеманов, Митрю 
Бояджиев, Тодор Мечкаров, Мавер Чакалов и др.

През 1913 г. селото дава сравнително малко жертви- само 20 
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души, защото една част успяват да избягат с влак в България, а 
другите се изпокриват в гората. Но по време на интернирането 
на селото през 1923 г. от гърците на остров Крит, гр. Ретимон, 
жертвите са над 50 души. Още толкова умират от глад и болести 
в селото, след като се завръщат през зимата на 1924 г.

В България през 1920 г. са се заселили в Първомай, Хар-
манли, Хасково, Пловдив, Тополовград. След това при масово-
то преселение през 1924-1925 г. се заселват в Харманли и селата 
Орешец и Ефрем, в Тополовград и с. Орешник. Други в Бургас, 
Созопол и някои бургаски села. Впоследствие, при оземляването 
през 1930 г., всички семейства от селата Ефрем и Орешец и тези 
от Созопол, както и отдругаде, се събират в Тополовград и в село 
Орешник. По-късно, поради икономически причини, става ново 
разселване. По-компактни маси бежанци от Дервент има в 27 на-
селени места в България: Бургас и селата Братово, Русокастро и 
др., Кърджали, Пловдив, Първомай, Кричим, Карлово, с. Куклен, 
Пазарджик и Пещера, Стара Загора, Нова Загора, Гълъбово, Тър-
говище и с. Ловец, Хасково, Харманли, Димитровград, Любимец, 
Ямбол, Тополовград, Орешник, Доганово (днешно Капитан Пет-
ко войвода), Мрамор и София. 
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ИНТЕРНИРАНИТЕ ЗАПАДНОТРАКИЙСКИ 
БЪЛГАРИ ИЗ ОСТРОВИТЕ НА БЯЛО МОРЕ 

И ТЕСАЛИЯ ПРЕЗ 1923 – 1925 ГОДИНА 
ОТ ГРЪЦКИТЕ ВОЕННИ 

И АДМИНИСТРАТИВНИ ВЛАСТИ

Калина Черванюк
старши експерт в Държавен архив - Хасково

В изпълнение на клаузите на Ньойския договор на 6 октомври 
1920 г. командващият съюзническите войски на Антантата (Съг-
лашението) на Изток, френският генерал Франше Д` Епре, издава 
заповед за незабавно изтегляне на българските войски от Западна 
Тракия. Изтеглянето продължило шест дни - от 17 до 22 октомври 
1920 г. 

Западна Тракия е окупирана от Гърция и с това започват гоне-
нията на западнотракийските българи. Те са заставяни да подпис-
ват декларации, че се отказват от Българската екзархия и признават 
Гръцката патриаршия и че не са българи, а гърци. Целта е да бъде 
променен етническият облик на Западна Тракия. Затова гръцката 
администрация, полиция и войска започват да упражняват жесток 
терор, дискриминация и икономическо разоряване на местното 
българско население. На българите било забранено да говорят на 
своя език и дори да назовават българската си народност. Българ-
ските черкви и училища са преобърнати в гръцки. Политиката на 
гръцките власти в Западна Тракия е да се унищожи всичко българ-
ско.

Масовите интернирвания (заточения) на местните западно-
тракийски българи по островите и в далечни от родните им места 
провинции са част от средствата за репресии и принуждаване на 
българите да напуснат Западна Тракия.

Българите от село Дервент, Дедеагачко, са интернирани през 
февруари-март 1923 г. на о. Крит, в гр. Ретимо. 

Информация за станалите събития получаваме от Петко Кеди-
ков, чийто личен фонд с № 1642 се съхранява в Държавен архив-
Хасково. 
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* * *
СВЕДЕНИЯ ЗА РАЗОРЕНИЕТО НА СЕЛО ДЕРВЕНТ, 

ЗАПИСАНИ ОТ ПЕТКО Н. КЕДИКОВ

От бившите жители на с. Дервент, Дедеагачко, а понастоящем 
жители на с. Орешник, Ямболски окръг, а именно:

Димо Николов Узунов – 93-годишен;
Георги Дуков Калайджиев – 64-годишен;
Димитър П. Атъпов – 68-годишен;
Георги Ат. Делигеоргиев – 65-годишен
Димо Григоров Шидеров – 69-годишен;
Катерина Янкова Браянова – 68-годишна;
Руса Димова Делигеоргиева, 80-годишна. 

С настоящото даваме следните сведения за интернирането ни:
На 22 февруари 1923 г. в селото ни дойде гръцка войскова част, 

която го обгради, за да не излиза никой от него, и започна арестува-
нето на всички мъже, като ги затваряше в църквата. 

На 23 февруари с.г. прибраха всички овчари и говедари с едрия 
и дребен добитък в селото. Същия ден под арест мъже, жени и деца 
подкараха за град Дедеагач. Вечерта пристигнахме на пристани-
щето, където преспахме на открито. 

Натовариха ни на един параход, с който пътувахме 9 деноно-
щия до остров Крит. Там бяхме свалени на пристанището в град 
Суда. А от този град ни закараха в град Ретимо, където на 2 март 
1923 г. ни настаниха да живеем в една стара крепост, в която слънце 
и въздух не виждахме. Влагата беше толкова голяма, че мирише-
ше на мухъл. Всички се разболяхме от лошите условия на живот. 
Глад, мизерия и големи лишения претърпяхме, вследствие на което 
много наши селяни заболяха и умряха. Числото им е 45 души. Ме-
дицинска помощ не получавахме от гръцките власти. Никой не се 
грижеше за нашата тежка съдба. Едничката храна ни беше тревата. 
Тогава се обърнахме за помощ към Международния червен кръст. 
Последният ни се притече на помощ и започна да ни отпуща по 2 
драхми порцион на ден.

След 6-месечното ни заточение гръцките власти ни върнаха 
обратно в селото, но всичко ни беше разграбено от гръцките бежа-
нци, които се бяха настанили в къщите ни. А ето какво заграбиха 
гърците при интернирането ни:
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Овци и 
кози

Говеда Коне Камили

1. Алекси Николов 
Семерджиев

35 6 1

2 Алекси Стамов 
Демерджиев

5

3 Атанас Апостолов Медилев 5
4 Атанас Николов Канчизов 10 2
5 Атанас Дялков Лъджев 150 2
6 Атанас Янков Кьорпеев 5 1
7 Апостол Попхристев 2
8 Ангел Маринов 5
9 Атанас Маринов Бердерев 6 2
10 Атанас Иванов Бажаклиев 20
11 Атанас Стамболов 10 2
12 Атанас Павлов 5 2
13 Апостол Краев Крайчев 60 2
14 Атанас Дялков Атъпов 50 2
15 Атанас Стоянов 

Кюмюрджиев
10 2

16 Атанас Кавадаров 7
17 Атанас П. Манджев 20 2
18 Атанас Келтодоров 30 2
19 Атанас Мерджанов 4
20 Атанас Димитров 

Домусчиев
2

21 Ангел Николов Карапетров 2
22 Ангел Янков Атманов 200
23 Ангел Мидилев 12 2
24 Апостол Петков Гривесов 50
25 Алекси Янков Караянков 10
26 Ангел Атанасов Джамбазов 10
27 Ангел Димов Бояджиев 15
28 Алекси Петров Браянов 100 2
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29 Ангел Катеринков 10 2
30 Браян Георгиев Бакалов 20 4
31 Браян Николов Майсторов 10
32 Браян Алексиев 10 2
33 Богдан Иванов Ланджев 15 2
34 Васю Илиев Карачобанов 60 2
35 Вълко Папрев Димитров 10 2
36 Вълко Митрев Тингов 80 2
37 Вълко Дялков Атъпов 50 2
38 Вълчо Илиев Карачобанов 250
39 Вълко Георгиев Кочанов 2
40 Вълко Грозев Вълков 20 2
41 Вълко Балабанов 6
42 Вълко Янков Помаков 32 2
43 Вълчо Митрев Перчемлиев 12
44 Васил Атанасов Янчев 52 2
45 Георги Богданов Сулев 25 2
46 Грозю Янков Дишлиев 400 2
47 Георги Тодоров Майсторов 15 2
48 Георги Ангелов Майсторов 10 2
49 Георги Атанасов 

Кюмюрджиев
20 2

50 Георги Петков Деведжиев 2 1
51 Георги Папрев Димитров 20 2
52 Георги Кабадаиев 15 2
53 Георги Янков Делииванов 15 2
54 Георги Стоянов Бомчев 50 2
55 Георги Ванчев Помаков 4
56 Георги Кръстев Георгиев 20 2
57 Грозю Тодоров Казаков 60 2
58 Георги Апостолов Келешев 15 2
59 Георги Атанасов 

Делигеоргиев
20

60 Гого Христев Гуглев 90 2
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61 Георги Кабадаиев 20 2
62 Георги Митрев Мангов 10 2
63 Георги Михалев Гаргаричев 10 2
64 Георги Янков Галчев 3
65 Георги Стамов Даулов 2
66 Георги Димитров Дундеров 3
67 Георги Стамболов 20
68 Георги Янков Бонака 7
69 Георги Тодоров Арнаудов 4 1
70 Георги Дуков 10 8
71 Георги Симеонов 5
72 Георги Атанасов Зурлов 5 2
73 Георги Митрев Пачелиев 20 2
74 Георги Демирев Джамбазов 2
75 Георги Петков Кафетов 10 2
76 Георги Янков Делигеоргиев 10 1
77 Георги Атанасов 

Катаринков
150 2

78 Георги Николов Шкендеров 30 2
79 Груди Георгиев Джамбазов 50 2
80 Георги Апостолов Келешев 10 2
81 Груди Георгиев 15
82 Георги Иванов Бухчев 12 2
83 Глухонямата 10
84 Георги Атанасов Кюлчанов 10 2
85 Грозю Атанасов Сексенов 12 1
86 Георги Тодоров Забунов 16 2
87 Георги Николов Узунов 20 2
88 Георги Янков Помаков 30 2
89 Георги Петров Колев 22
90 Георги Атанасов Вангаров 3
91 Грозю Дяков Чобанов 30 2
92 Георги Пеев Делчилов 100 2
93 Георги Христев Гуглев 800 2 1
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94 Грудю Георгиев Делигруев 10 35
95 Димо Николов Узунов 20 6
96 Димитър Краев Келвълков 40 2
97 Димитър Атанасов Чакъров 250 2 1
98 Дялко Михалев Кутенов 2
99 Димо Петров Колев 30 2
100 Дялко Петков Гаджев 250 2
101 Димитър Николов 

Бакърджиев
1 12

102 Димо Тодоров Сулев 90 2
103 Джисо Янков Делииванов 30 2
104 Димо Петков Шатъров 10 2
105 Дялко Атанасов Кехайов 8
106 Димо Янков Гайдажиев 60 2
107 Димо Георгиев Бурназов 5
108 Дялко Вълков Атъпов 300 2
109 Дялко Петков Серонджиев 10 2
110 Димо Николов Мандажиев 3
111 Дялко Иванов Караоланов 10 5
112 Датко Караиванов 10 2
113 Димитър Тодоров Скакалов 1 12
114 Дялко Николов Ятакчиев 10 2 1
115 Димитър Ив. Мангъров 10 2
116 Димо Николов Узунов 2
117 Дялко Петков Чакалов 250
118 Димо Петков Чакалов 250
119 Димо Николов 

Катранджиев
100 2

120 Димитър Димов Николов 50 2
121 Джисо Симеонов 5
122 Димитър Грозев Ейнаклиев 10 2
123 Дялко Костадинов 

Караоланов
2

124 Димитър Гр. Джамбазов 12 2
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125 Димитър Стоев Кирев 10
126 Димитраки Тодоров 2
127 Димо Дялков Берберов 10 1
128 Димо Янков Делигяуров 400 2
129 Димо Григоров Шидеров 5
130 Дялко Митрев Гемеджиев 30
131 Дялко Петков Делчулов 102 2
132 Иван Николов Чалмов 10
133 Илия Костов Чакъров 200 2
134 Иван Атанасов Чакъров 250 2
135 Иван Атанасов Зорлов 20 2 1
136 Иван Петков Гаджев 380 2
137 Иван Василев Иванов 180 2
138 Иван Стоянов Даскалов 12 2
139 Иван Николов Семерджиев 5
140 Илия Тодоров Чангъров 20 5
141 Илия Караниколов 10
142 Иван Митрев Василев 150 2
143 Иван Димов Гаргаричев 50 2
144 Ирина Тодорова Иванова 10
145 Иван Булвълков 150 2
146 Ирина Дялкова 

Делииванова
10 2

147 Илия Митрев Караоланов 15
148 Иван Григоров Джамбазов 100
149 Илия Стоянов Алеманов 300
150 Ирина Иванова 

Карадялкова
12

151 Илия Вълчев Шишманов 30 2
152 Иван Петков Гемеджиев 12
153 Иван Митрев Перчемлиев 2
154 Иван Атанасов Янчев 50
155 Иван Георгиев Бухчев 200
156 Кръстю Дялков Чолаков 50 2
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157 Калофер Вълчев Терзиев 50 2
158 Киро Дялков Бакалов 40 2
159 Костадин Геор. Сараиванов 10 2
160 Керана Петкова Камбурова 10
161 Костадин Петков Ланджев 50 2
162 Калина Джамбазова 10 1
163 Костадин Дялков Делчилов 10
164 Костадин Николов 

Бадаклиев
10 2

165 Курти Маринов Узунов 150 1
166 Калоян Куртев Калоянчев 10 2
167 Краю Тодоров Дончев 10 2
168 Митрю Дялков Серкеджиев 25 2
169 Михо Тодоров Казаков 30 2
170 Мария Тодорова Бакалова 10
171 Мата Панайотова 

Бакърджиева
10 2

172 Митрю Илиев Гемеджиев 10
173 Митрю Иванов Караоланов 60 2
174 Митрю Димов Демирев 100 2
175 Мата Димитрова Дикова 20 2
176 Мара Краева Семерджиева 10 1
177 Марин Петков Делипетков 10 2
178 Митрю Краев Крайчев 50 2
179 Мария Николова Крайчева 20 2
180 Митрю Ив. Василиванов 200
181 Мария Геор. Черкинова 3
182 Марин Тодоров Караоланов 5 5
183 Митрю Демирев Кьорпеев 15
184 Марин Николов Кафеджиев 10 2
185 Манол Янков Деликостов 50 2
186 Марин Николов Четинов 15 2
187 Митрю Янков Дишлиев 5 1
188 Мара Панинкина 10
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189 Мара Стамова Браянова 20
190 Мара Вълкова 

Джинджилова
22

191 Митрю Корумов 100 2
192 Митрю Тодоров 

Перчемлиев
10 1

193 Митрю Маринов 
Арабаджиев

30 2

194 Мария Дялкова Гикова 30 2 1
195 Никола Ив. Чемерлиев 10
196 Никола Карастоянов 15 2
197 Никола Ив. Бухчев 10 2
198 Никола Георгиев Колев 5 4
199 Никола Янков 

Коджаниколов
40 4

200 Никола Хърсев Николов 20 2
201 Никола Георгиев 

Бажаклиев
3

202 Никола Шишманов 15 2
203 Никола Мерджанов 10 1
204 Никола Комнев 4
205 Никола Ейнаклиев 10
206 Никола Димов Берберов 2 1
207 Никола Стоянов Куртов 50 2 1
208 Никола Хърсов Колев 6 12
209 Никола Стоянов Алеманов 300
210 Никола Петков Браянов 20
211 Никола Димов Семерджиев 22 2
212 Петко Дялков Атъпов 200 2
213 Петър Николов Иманов 5
214 Петко Тодоров Казаков 20 1
215 Петко Митрев Бояджиев 80 2
216 Петко Тодоров Кавадаров 12
217 Петко Стоянов Мандажиев 10 1
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218 Петко Тодоров Сулев 50 2
219 Петкана Ат. Гаврашова 2
220 Петко Станков Майсторов 3
221 Петко Георгиев Зеберов 10 2
222 Петко Тодоранов 

Пепелашев
30 2

223 Петко Вълчев Браянов 5 2
224 Петър Арнаудов 20 
225 Петко Дялков Джамбазов 15
226 Петко Стоянов Джамбазов 10 2
227 Петко Янков Арнаудов 15
228 Петко Петров Арнаудов 10 1
229 Петко Вълков Кялев 15
230 Петко Гемеджиев 10
231 Петър Петков Шаларов 40 2
232 Пею Янков Енчев 155 1
233 Пею Пеев Делчулов 102 2
234 Петко Браянов Браянов 3
235 Петко Краев Станимиров 20
236 Руса Радева 10
237 Станимир Петков Атъпов 35 6
238 Стою Атанасов Камбуров 50 3 1
239 Стамо Николов Чалмов 100 2
240 Станимир Вълков Атъпов 60 2
241 Славил Николов Чамурлиев 10 2
242 Стана Дялкова Гутлева 100 2
243 Стана Каракимилева 10
244 Стана Ив. Джамбазова 680
245 Стоян Г. Бубчев 10 2
246 Стоян Дуков 5 8
247 Стоян Димов Стоянов 2
248 Стана Тодорова Сулева 2
249 Стоян Тодоров Стоянов 10 15
250 Сталю Атанасов Долов 5
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251 Станко К. Деликостов 300 3
252 Стана Ат. Келтодорова 30 2
253 Стоян Тодоров Караоланов 70 5
254 Стоян Димов Берберов 2 1
255 Стоян Стоев Нуриев 30
256 Славил Георг. Цепилов 50 1
257 Стоян Ив. Шидеров 10 2
258 Станко Янков Алеманов 300 2
259 Стоян Николов Кафеджиев 50
260 Стою Димитров Домузчиев 10 1
261 Станко Ив. Джунджулов 20
262 Стоян Митрев Ванчев 12
263 Стана Станкова 2 1
264 Тодор Грозев Чобанов 10
265 Тодор Грозев Дишлиев 60 2
266 Тодор Маринов Узунов 1 12
267 Тодора Апостолова 20 2
268 Тодора Дялкова Балабанова 6
269 Тодор Христев Тинчев 30 2
270 Тодор Николов Комчин 3
271 Тодоран Петков Сулев 10 4
272 Тодор Николов Кафеджиев 10 2
273 Тодор Станков Гаргаричев  10 2
274 Тодор Костадинов 2
275 Тодор Митрев Кингуров 10 4
276 Тодор Димитров Корнев 12
277 Тодор Митрев Карабельов 50 1
278 Тодор Богданов Сулев 10
279 Тодор Хърсев Петев 50 6
280 Тодор Янков Каракашев 1 15
281 Тодор Атанасов Зарбов 20
282 Тодор Стоев Бакърджиев 1 10
283 Тодора Въчева Пачелиева 10
284 Тодор Кофтинов 105 2
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285 Христо Дялков Чолаков 60 2
286 Хърсю Петров Колев 5 2
287 Христо Георгиев 

Майсторов
2

288 Христо Стамов Христов 20 4
289 Христо Дялков Майсторов 60 2
290 Христо Вълчев Пейквълчев 10 2
291 Христо Митрев Сакадуров 60 2 1
292 Христо Георгиев Гуглев 150 2
293 Хараламби Петков 10 2
294 Христо Георгиев Зографов 10 1
295 Харалан Георгиев Борнозов 5
296 Христо Белев 10
297 Харалан Келтодоров 16 2
298 Христо Георгиев 

Сараиванов
10 2

299 Христо Стоянов Бурчиев 20 4 1
300 Хърсю Катранджиев 20 2
301 Хараламби Станимиров 50 2
302 Харалан Станимиров 10 2
303 Харалан Петков Пенгов 3
304 Хърсю Славилов Кутров 15 2 1
305 Христо Митрев Карабельов 50 2
306 Хараламби Димов Чолаков 50 1
307 Христо Деликостов 200
308 Христо Вълчев Шишманов 32
309 Христо Петков Гуглев 10
310 Христо Стоянов 

Кавалджиев
52 1

311 Яна Атанасова Казакова 10 1
312 Янко Тодоров Сулев 10 2
313 Янко Дяков Лъджев 100 2
314 Янко Митрев Арабаджиев 15
315 Янко Иванов Мангъров 2 1
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316 Янко Пеев Бажаклиев 4
317 Янко Митрев Пастринов 4
318 Янко Симеонов 10 2
319 Янко Николов Скендеров 10 2
320 Янко Станков Алиманов 150
321 Янко Петков Бакърджиев 50
322 Янко Тодоров Даулов 15 2
323 Янко Иванов Браянов 15
324 Янко Стоянов Алиманов 150
325 Янко Апостолов Гърков 15 2
326 Янко Атанасов Янчев 100 2
327 Янко Петков Делчулов 108
328 Янко Христев Гуглев 300 1
329 Янко Балабанов 50 2

Всичко от с. Дервент е ограбено следното имущество:

1 Овци и кози 25 000 глави
2 Говеда, крави, волове и биволи 2000 глави
3 Коне, кобили и мулета 120 глави
4 Камили 250 глави
5 Магарета 350 глави
6 Свине 300 глави
7 Домашни птици 5200 глави
8 Волски коли 150 броя
9 Дървени орала 220 броя
10 Железни плугове 20 броя
11 Тръвни кошери пчели 820 броя
12 Ограбени къщи 400 броя

Освен горното заграбено имущество беше реквизирана всич-
ката земеделска продукция и не ни се разреши да ожънем засетите 
ниви със земеделски култури. 

7.10.1965 г.   ПОДПИСИ: /7/
с. Орешник
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СВЕДЕНИЯ ОТ ДИМО ГРИГОРОВ ШИДЕРОВ, 
РОДОМ ОТ С. ДЕРВЕНТ, ДЕДЕАГАЧКО, 

ЖИТЕЛ НА С. ОРЕШНИК, ЯМБОЛСКИ ОКРЪГ

Като интерниран давам следните сведения:

Когато интернираха селяните ни аз бях гръцки войник, пуснат 
в домашен отпуск, но и мен заедно със семейството ми ме интер-
нираха на остров Крит. Това стана така. Първо гръцки войници 
оградиха селото ни. Командирът им заповяда да арестуват всички 
мъже и бъдат затворени в църквата. На 22 февруари 1923 г. бяхме 
закарани в град Дедеагач, където преспахме на открито. На 23 фев-
руари ни натовариха на един стар гръцки параход, именуващ се 
„Свети Никола”, с който пътувахме на морето 9 денонощия. Бу-
рното море не позволяваше на парахода свободно да се плава, а 
се люшкаше като люлка. На 2 март същата година стигнахме до 
остров Крит. Свалиха ни на пристанището Ретимо. Настаниха ни в 
старото укрепление „Фортеза”. Слънце, въздух и топлина не виж-
дахме. След тримесечно прекарване в тая крепост хората заболяха 
и почнаха масово да умират. Помощ, храна и медикаменти гърците 
не ни дадоха. Това принуди хората да варят трева и да я ядат. Поне-
же тръгването ни беше внезапно, не можахме нищо да продадем, 
за да се снабдим с парични средства. Не виждахме никакъв изход 
от това трагично положение. 

Една вечер няколко души взехме решение да отидем една де-
легация при губернатора в град Ханя, за да изпросим хляб за насе-
лението. Разстоянието от гр. Ретимо до гр. Ханя е над 100 км. Това 
разстояние ние проходихме пеш, защото при пътуването ни с пла-
вателно средство имаше опасност да бъдем заловени от гръцките 
военни и административни власти. Когато пристигнахме в град 
Ханя, първо се явихме в Английския червен кръст и на една меди-
цинска сестра разправихме нашето тежко положение. Тази жена се 
оказа, че е председателка на Английския червен кръст. Тя с голямо 
внимание ни изслуша и от състрадание пред нас почна със сълзи да 
плаче. Какво голямо благородство прояви тя към нас и веднага ни 
даде писмо до Международния червен кръст в Ретимо с нареждане 
да ни се отпуска по 300 грама хляб дневно, а за малките деца до 
3-годишна възраст и по една кутия консервирано мляко. След това 
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се явихме при губернатора на острова и му описахме тежкото ни 
положение. От него разбрахме, че въпросът ще се разреши в наша 
полза. И губернаторът ни даде писмо да занесем на околийския 
управител в Ретимо, с което му се нареждаше да ни се дава хляб и 
по 2 драхми порцион на ден. Като се върнахме в Ретимои дадохме 
писмото на околийския управител, той много се разгневи и поиска 
нашето наказание, загдето сме отишли при по-горни инстанции да 
се оплачем. Когато ни арестуваха, цялото население от с. Дервент 
тръгна подир нас да върви към управлението и когато отидохме в 
двора на същото, управителят излезе вън и запита какво искат тия 
хора тука. Всички единодушно викаха с висок глас: „Накажете и 
нас, защото ние изпратихме делегатите да се оплачат на губернато-
ра в град Ханя”. Управителят, виждайки това спонтанно единоду-
шие на населението, заповяда народът да се разотиде от двора на 
управлението.

За достоверността на горното се подписвам.

с. Орешник
6.10.1965 г.   Подпис: /Д. Шидеров/

Подписаните: 1/Димо Николов Узунов и 2/Георги Атана-
сов Делигеоргиев, родом от с. Дервент, Дедеагашко, жители на 
с. Орешник, Ямболски окръг, с подписите си потвърждаваме ис-
тинността на горното сведение на Димо Григоров Шидеров от с. 
Дервент, Дедеагашко, жител на с. Орешник, Ямболски окръг, и 
че същият стана причина да се облекчат нашите страдания в из-
гнаничествата ни, благодарение на неговото застъпничество пред 
Международния червен кръст на остров Крит с отпускането ни на 
хляб и други хранителни продукти от същия червен кръст, за което 
нашите селяни са му сърдечно благодарни.

с. Орешник
6.10.1965 г.   ПОДПИСИ: /2/
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СПИСЪК НА ИНТЕРНИРАНИТЕ ПРЕЗ 1923 ГОДИНА 
ОТ СЕЛО ДЕРВЕНТ, ДЕДЕАГАЧКО

1 Алекси Николов 
Семерджиев

7 Орешник Ямболски

2 Атанас Николов Кънчизов 6 Орешник Ямболски
3 Атанас Дялков Лъджев 7 Орешник Ямболски
4 Атанас Янков Кьорпеев 3 Орешник Ямболски
5 Апостол Попхристев 4 Орешник Ямболски
6 Ангел Маринов 4 Тополовград Ямболски
7 Алекси Стамов 

Демерджиев
4 София Софийски

8 Атанас Апостолов 
Медирев

2 Хасково Хасковски

9 Атанас Маринов Бердерев 4 Бургас Бургаски
10 Атанас Ив. Бажаклиев 3 Харманли Хасковски
11 Атанас Стамболов 4 Харманли Хасковски
12 Атанас Кавадаров 5 Харманли Хасковски
13 Атанас П. Манджев 6 Харманли Хасковски
14 Атанас Павлев 1 Орешник Ямболски
15 Апостол Краев Крайчев 5 Търговище Търговишки
16 Атанас Стоянов 

Кюмюрджшев
4 Орешник Ямболски

17 Атанас Дялков Атъпов 4 Орешник Ямболски
18 Атанас Келтодоров 5 Орешник Ямболски
19 Атанас Мерджанов 5 Харманли Хасковски
20 Атанас Демир. Домузчиев 4 Атанасово Бургаски
21 Ангел Николов Карапетков 3 Първомай Пловдивски
22 Ангел Янков Алеманов 7 Орешник Ямболски
23 Ангел Мидилев 4 Орешник Ямболски
24 Апостол Петков Гривасов 1 Скалица Ямболски
25 Алекси Янков Караянков 4 Орешник Ямболски
26 Ангел Атанасов 5 Евдокия Коларовградски
27 Ангел Димов Бояджиев 1 Тополовград Ямболски
28 Алекси Петков Браянов 5 Орешник Ямболски
29 Ангел Катеринков 3 Костур Хасковски
30 Браян Георгиев Бакалов 4 София Софийски
31 Браян Николов Майсторов 3 Първомай Пловдивски
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32 Браян Алексиев 6 Ст. Загора Старозагорски
33 Богдан Ив. Ланджев 5 Куклен Пловдивски
34 Васю Илиев Карачобанов 6 Тополовград Ямболски
35 Вълко Папрев Димитров 6 Харманли Хасковски
36 Вълко Митрев Тингов 8 Орешник Ямболски
37 Вълко Дялков Атъпов 5 София Софийски
38 Вълчо Илиев Карачобанов 6 Харманли Хасковско
39 Вълко Илиев Кочанов 3 Ямбол Ямболски
40 Вълко Грозев Вълков 4 Орешник Ямболски
41 Вълко Балабанов 5 Бургас Бургаски
42 Вълко Янков Помаков 4 Тополовгр. Ямболски
43 Вълчо Митрев Перчемлиев 5 Бургас Бургаски
44 Васил Атанасов Янчев 4 Русокастро Бургаски
45 Георги Богданов Сулев 4 Бургас Бургаски
46 Грозю Янков Дишлиев 6 Орешник Ямболски
47 Георги Тодоров Майсторов 10 Орешник Ямболски
48 Георги Анг. Майсторов 5 Н. Загора Старозагорски
49 Георги Ат. Кюмюрджиев 4 Орешец Хасковски
50 Георги Петков Деведжиев 3 Тополовгр. Ямболски
51 Георги Папрев Димитров 4 Харманли Хасковски
52  Георги Кабаданев 5 Ямбол Ямболски
53 Георги Янков Делииванов 7 Харманли Хасковски
54 Георги Стоянов 6 Бургас Бургаски
55 Георги Банчев Помаков 3 Харманли Хасковски
56 Георги Кръстев Георгиев 7 Н.Загора Старозагорски
57 Грозю Тодоров Казаков 5 Бургас Бургаски
58 Георги Апостолов Келешев 5 Хасково Хасковски
59 Георги Атанасов 

Делигеоргиев
2 Орешник Ямболски

60 Гого Христев Гуглев 3 Орешник Ямболски
61 Георги Кабаданев 4 Орешник Ямболски
62 Георги Михалев 4 Орешник Ямболски
63 Георги Янков Голчев 5 Орешник Ямболски
64 Георги Митрев Мангов 5 Харманли Хасковски
65 Георги Стамов Даулов 6 Тополовгр. Ямболски
66 Георги Дим. Дондеров 6 Бургас Бургаски
67 Георги Стамболов 4 Харманли Хасковски
68 Георги Янков 2 Орешник Ямболски
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69 Георги Тодоров Арнаудов 4 Орешник Ямболски
70 Георги Дуков 3 Орешник Ямболски
71 Георги Симеонов 3 Пловдив Пловдивски
72 Георги Ат. Зорлов 4 Кричим Пловдивски
73 Георги Митрев Пачелиев 3 Орешник Ямболски
74 Георги Демирев 

Джамбазов
4 Харманли Хасковски

75 Георги Петков Кафетов 5 Харманли Хасковски
76 Георги Янков 

Делигеоргиев
5 Харманли Хасковски

77 Георги Атанасов 
Катеринков

4 Орешник Ямболски

78 Георги Николов Скендеров 2 Орешник Ямболски
79 Груди Георг.Джамбазов 7 Търговище Търговишкш
80 Георги Апостолов Келешев 5 Орешник Ямболски
81 Груди Георгиев 5 Тополовград Ямболски
82 Георги Ив. Бухчев 4 Орешник Ямболски
83 Глухонямата 3 Харманли Хасковски
84 Георги Ат. Кюлчанов 5 Орешник Ямболски
85 Грозю Ат. Сексенов 4 Орешник Ямболски
86 Георги Тодоров Забунов 3 Орешник Ямболски
87 Георги Николов Узунов 8 Хасково Хасковски
88 Георги Янков Помаков 4 Орешник Ямболски
89 Георги Петров Колев 4 Тополовград Ямболски
90 Георги Ат.Вангарев 4 Бургас Бургаски
91 Грозю Дяков Чобанов 5 Русокастро Бургаски
92 Георги Пеев Делчулов 5 Бургас Бургаски
93 Георги Хр.Гуглев 6 Орешник Ямболски
94 Груди Георг. Делигрудев 4 Тополовгр. Ямболски
95 Димо Николов Узунов 5 Орешник Ямболски
96 Димитър Краев 3 Орешник Ямболски
97 Димитър Ат.Чакъров 3 Орешник Ямболски
98 Дялко Михалев Кутинов 5 Орешник Ямболски
99 Димо Петров Колев 4 Орешник Ямболски
100 Дялко Петков Гаджев 5 Орешник Ямболски
101 Димитър Ник.Бакърджиев 6 Орешник Ямболски
102 Димо Тод.Сулев 3 Орешник Ямболски
103 Джисо Янков Делииванов 6 Орешник Ямболски
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104 Димо Петков Шапъров 5 Орешник Ямболски
105 Дялко Атанасов Кехайов 6 Харманли Хасковски
106 Димо Янков Гайдажиев 5 Димитровгр. Хасковски
107 Димо Георгиев Бурназов 7 Бургас Бургаски
108 Дялко Вълков Атъпов 4 Бургас Бургаски
109 Дялко Петков Семерджиев 5 Кърджали Кърджалийски
110 Димо Николов Мандажиев 3 Дуганово Ямболски
111 Дялко Ив.Караоланов 5 Тополовгр. Ямболски
112 Датко Караиванов 3 Кричим Пловдивски
113 Димитър Тод.Скакалов 7 Орешник Ямболски
114 Дялко Николов Ятакчиев 6 Пловдив Пловдивски
115 Димитър Ив.Мангъров 1 Харманли Хасковски
116 Димо Николов Узунов 3 Орешник Ямболски
117 Дялко Петков Чакалов 6 Хасково Хасковски
118 Димо Петков Чакалов 5 Орешник Ямболски
119 Димо Николов 

Катранджиев
4 Орешник Ямболски

120 Димитър Димов Николов 2 Орешник Ямболски
121 Джисо Симеонов 3 Пловдив Пловдивски
122 Димитър Грозев 6 Орешник Ямболски
123 Дялко Костадинов 

Караоланов
5 Орешник Ямболски

124 Димитър Джамбазов 9 Куклен Плавдивски
125 Димитър Стоев Кирев 4 Орешник Ямболски
126 Димитраки Тодоров 5 Ст.Загора Старозагорски
127 Димо Бялков Берберов 2 Орешник Ямболски
128 Димо Янков Делигяуров 5 Орешник Ямболски
129 Димо Григоров Сайдеров 4 Орешник Ямболски
130 Дялко Митрев Гемеджиев 5 Бургас Бургаски
131 Дялко Детков Делчулов 5 Русокастро Бургаски
132 Иван Николов Чалмов 5 Тополовгр. Ямболски
133 Илия Костов Чакъров 6 Харманли Хасковски
134 Иван Ат. Чакъров 4 Харманли Хасковски
135 Иван Ат. Зурлов 6 Бургас Бургаски
136 Иван Петков Гаджев 6 Орешник Ямболски
137 Иван Василев Иванов 5 Орешник Ямболски
138 Иван Стоянов Даскалов 5 Тополовгр. Ямболски
139 Иван Николов Семерджиев 7 Първомай Пловдивски
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140 Илия Тодоров Чангъров 4 Бургас Бургаски
141 Илия Караниколов 3 Орешник Ямболски
142 Иван Митрев Василев 3 Орешник Ямболски
143 Иван Димов Гъргаричев 5 Орешник Ямболски
144 Ирина Тодорова Иванова 2 Харманли Хасковски
145 Иван Булвълков 4 Орешник Ямболски
146 Ирина Дялкова 

Делииванова
2 Харманли Хасковски

147 Илия Митрев Караоланов 10 Хасково Хасковски
148 Иван Григоров Джамбазов 5 Харманли Хасковски
149 Илия Ст.Алиманов 5 Орешник Ямболски
150 Ирина Карадялкова 3 София Софийски
151 Илия Вълчев Шишманов 5 Бургас Бургаски
152 Иван Петков Гемеджиев 4 Харманли Хасковски
153 Иван Митрев Перчемлиев 4 Бургас Бургаски
154 Иван Ат.Янчев 3 Русокастро Бургаски
155 Иван Георг.Бухчев 7 Орешник Ямболски
156 Кръстю Дялков Чолаков 5 Първомай Пловдивски
157 Калофер Вълчев Терзиев 6 Харманли Хасковски
158 Киро Дялков Бакалов 4 Бургас Бургаски
159 Костадин Георг.

Саръиванов
4 Харманли Хасковски

160 Керана Петкова Камбурова 4 Орешник Ямболски
161 Костадин Петков Ландурев 4 Ст.Загора Старозагорски
162 Калина Джамбазова 3 Харманли Хасковски
163 Костадин Дяков Делчунов 5 Бургас Бургаски
164 Костадин Ник.Бадаклиев 5 Харманли Хасковски
165 Куртю Маринов Узунов 5 Харманли Хасковски
166 Калоян Куртев Калоянчев 5 Пловдив Пловдивски
167 Краю Тодоров Бончев 4 Харманли Хасковски
168 Митрю Дялков Серкеджиев 5 Орешник Ямболски
169 Михо Тодоров Казаков 3 Бургас Бургаски
170 Мария Тодорова Бакалова 3 Пловдив Пловдивски
171 Мата Панайотова 

Бакърджиева
1 Орешник Ямболски

172 Митрю Илиев Гемеджиев 4 Харманли Хасковски
173 Митрю Ив.Карауланов 3 Бургас Бургаски
174 Митю Димов Демирев 6 Орешник Ямболски
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175 Мата Димитрова Дикова 5 Орешник Ямболски
176 Мара Краева Семерджиева 3 Първомай Пловдивски
177 Марин Петков Делипетков 6 Орешник Ямболски
178 Митрю Краев Крайчев 5 Търговище Търговищки
179 Мария Ник.Крайчева 2 Харманли Хасковски
180 Митрю Ив.Василиванов 3 Орешник Ямболски
181 Мария Георгиева 

Черкинова
4 Орешник Ямболски

182 Марин Тод. Карауланов 6 Хасково Хасковски
183 Митрю Демирев Кьорпеев 2 Бургас Бургаски
184 Марин Николов 

Кафеджиев
7 Орешник Ямболски

185 Манол Янков Деликостов 5 Орешник Ямболски
186 Марин Ник.Четнов 5 Орешник Ямболски
187 Митрю Янков Дишлиев 5 Първомай Пловдивски
188 Мара Панинкина 4 Бургас Бургаски
189 Мара Стамова Браянова 4 Куклен Пловдивски
190 Мара Вълкова 

Джинжилова
3 Бургас Бургаски

191 Митрю Корумов 3 Пловдив Пловдивски
192 Митрю Тод.Перчемлиев 4 Хасково Хасковски
193 Митрю Маринов 

Арабаджиев
5 Русокастро Бургаски

194 Мария Дялкова Гикова 4 Орешник Ямболски
195 Никола Ив. Чемерлиев 4 Куклен Пловдивски
196 Никола Карастоянов 4 Орешник Ямболски
197 Никола Ив. Бухчев 5 Бургас Бургаски
198 Никола Георгиев Колев 4 Дуганово Ямболски
199 Никола Янков 

Коджаниколов
7 Орешник Ямболски

200 Никола Хърсев Николов 6 Тополовгр. Ямболски
201 Никола Георг. Бажаклиев 5 Орешник Ямболски
202 Никола Шишманов 2 Орешник Ямболски
203 Никола Мерджанов 5 Орешник Ямболски
204 Никола Комнев 5 Пловдив Пловдивски
205 Никола Ейнаклиев 4 Орешник Ямболски
206 Никола Димов Берберов 6 Орешник Ямболски
207 Никола Стоянов Куртов 2 Орешник Ямболски
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208 Никола Хърсев Колев 6 Хасково Хасковски
209 Никола Стоянов Алиманов 5 Орешник Ямболски
210 Никола Пет. Браянов 4 Харманли Хасковски
211 Никола Димов Семерджиев 6 Орешник Ямболски
212 Петко Дялков Атъпов 4 Харманли Хасковски
213 Петър Николов Диманов 3 Бургас Бургаски
214 Петко Митрев Бояджиев 5 Казанлък Старозагорски
215 Петко Тодоров Кавадаров 6 Орешник Ямболски
216 Петко Ст.Мандажиев 3 Орешник Ямболски
217 Петко Тод.Сулав 3 Орешник Ямболски
218 Петкана Атанасова 5 Орешник Ямболски
219 Петко Станков Майсторов 4 Бургас Бургаски
220 Петко Георг.Зеберов 6 Орешник Ямболски
221 Петко Тодоранов 

Тепеланов
6 Бургас Бургаски

222 Петко Вълчев Браянов 6 Тополовград Ямболски
223 Петър Арнаудов 2 Куклен Пловдивски
224 Петко Дялков Джамбазов 5 Харманли Хасковски
225 Петко Стоянов Джамбазов 3 Харманли Хасковски
226 Петко Янков Арнаудов 2 Орешник Ямболски
227 Петко Петров Арнаудов 5 Орешник Ямболски
228 Петко Вълков Кялев 4 Евдокия Коларовгр.
229 Петко Гемеджиев 3 Харманли Хасковски
230 Петко Петров Шепаров 6 Евдокия Коларовгр.
231 Пейо Янков Енчев 5 Орешник Ямболски
232 Пейо Пеев Делчулов 4 Бургас Бургаски
233 Петко Бр.Браянов 4 Тополовгр. Ямболски
234 Петко Краев Станимиров 4 Тополовгр. Ямболски
235 Руса Радева 3 Орешник Ямболски
236 Станимир Петков Атъпов 2 Орешник Ямболски
237 Стою Ат. Камбуров 4 Пловдив Пловдивски
238 Стамо Никол.Чалмов 5 Бургас Бургаски
239 Станимир Вълков Атъпов 5 Харманли Хасковски
240 Славил Никол.Чамурлиев 6 Бургас Бургаски
241 Стана Дялкова Гутлева 3 Орешник Ямболски
242 Стана Каракемилева 3 Бургас Бургаски
243 Стана Ив.Джамбазова 4 Орешник Ямболски
244 Стоян Г. Бобчев 4 Бургас Бургаски
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245 Стоян Дуков 3 Орешник Ямболски
246 Стоян Димов Стоянов 4 Орешник Ямболски
247 Стана Тодорова Сулева 3 Първомай Пловдивски
248 Стоян Тодоров Стоянчев 6 Орешник Ямболски
249 Стамо Ат.Долов 6 Тополовгр. Ямболски
250 Станко К.Деликостооов 5 Харманли Хасковски
251 Стана Ат.Келтодорова 2 Бургас Бургаски
252 Стоян Тодоров Караоланов 6 Хасково Хасковски
253 Стоян Димов Берберов 4 Орешник Ямболски
254 Стоян Стоев Нуриев 3 Харманли Хасковски
255 Славил Георг.Цепилов 8 Орешник Ямболски
256 Стоян Ив.Медилев 5 Бургас Бургаски
257 Станко Янков Алиманов 7 Орешник Ямболски
258 Стоян Никол.Кафеджиев 4 Търговище Търговишки
259 Стою Димитров Домузчиев 4 Ямбол Ямболски
260 Станко Ив.Джинджилов 5 Бургас Бургаски
261 Стоян Митрев Банчев 4 Несебър Бургаски
262 Стана Станкова 3 Бургас Бургаски
263 Тодор Грозев Чобанов 4 Бургас Бургаски
264 Тодор Грозев Дишлиев 5 Любимец Хасковски
265 Тодор Маринов Узунов 7 Тополовгр. Ямболски
266 Тодора Апостолова 6 Тополовгр. Ямболски
267 Тодора Дялкова Балабанова 3 Харманли Хасковски
268 Тодор Христев Тингев 5 Бургас Бургаски
269 Тодор Николов Комчин 2 Орешник Ямболски
270 Тодоран Петков Сулев 5 Орешник Ямболски
271 Тодор Никол. Кафеджиев 7 Орешник Ямболски
272 Тодор Станков Гъргар. 4 Харманли Хасковски
273 Тодор Костадинов 2 Орешник Ямболски
274 Тодор Митрев Кингуров 6 Орешник Ямболски
275 Тодоран Димитров 

Кьорпев
7 Орешник Ямболски

276 Тодор Митрев Карабельов 4 Орешник Ямболски
277 Тодор Богданов Сулев 2 Хасково Хасковски
278 Тодор Хърсев Петев 6 Орешник Ямболски
279 Тодор Янков Каракашев 7 Орешник Ямболски
280 Тодор Ат. Зарбов 4 Харманли Хасковски
281 Тодор Ст. Бакърджиев 5 Орешник Ямболски
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282 Тодора Васева Пачалиева 2 Бургас Бургаски
283 Тодор Кофтинов 5 Бургас Бургаски
284 Христо Дялков Чолаков 4 Харманли Хасковски
285 Хърсю Петров Колев 6 Пловдив Пловдивски
286 Христо Георгиев 

Майсторов
7 Орешник Ямболски

287 Христо Стамов Христов 7 Орешник Ямболски
288 Христо Дялков Майсторов 6 Дуганово Ямболски
289 Христо Вълчев Пейквълчев 4 Хасково Хасковски
290 Христо Митрев Сакад. 3 Харманли Хасковски
291 Христо Георг. Гуглев 4 Орешник Ямболски
292 Хараламби Петков 3 Орешник Ямболски
293 Христо Георг. Зографов 5 Орешник Ямболски
294 Харалан Георг. Буеназов 7 Бургас Бургаски
295 Христо Белев 4 Харманли Хасковски
296 Харалан Келтодоров 4 Орешник Ямболски
297 Христо Георг. Сараиванов 5 Харманли Хасковски
298 Христо Стоянов Борчиев 3 Орешник Ямболски
299 Хърсю Катранджиев 4 Орешник Ямболски
300 Хараламби Станимиров 5 Куклен Пловдивски
301 Харалан Станимиров 2 Орешник Ямболски
302 Харалан Петков Пенгов 3 Харманли Хасковски
303 Хърсю Славил.Китуров 5 Пловдив Пловдивски
304 Христо Митрев Карабельов 3 Орешник Ямболски
305 Хараламби Димов Чолаков 7 Орешник Ямболски
306 Христо Деликостов 5 Тополовгр. Ямболски
307 Христо Вълчев Шишманов 5 Ямбол Ямболски
308 Христо Петков Гуглев 4 Куклен Пловдивски
309 Христо Станков 

Каварджиков
8 Тополовгр. Ямболски

310 Яна Атанасова Казакова 3 Орешник Ямболски
311 Янко Тодоров Сулев 3 Орешник Ямболски
312 Янко Дялков Лъджев 7 Орешник Ямболски
313 Янко Митрев Органджиев 4 София Софийски
314 Янко Ив.Мангъров 4 Търговище Търговишки
315 Янко Пеев Бажаклиев 5 Бургас Бургаски
316 Янко Митрев Пастрилов 2 Орешник Ямболски
317 Янко Симеонов 5 Орешник Ямболски
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318 Янко Никол.Скендеров 3 Орешник Ямболски
319 Янко Станков Алиманов 2 Орешник Ямболски
320 Янко Петков Бакърджиев 3 Орешник Ямболски
321 Янко Тодоров Даулов 6 Славяново Хасковски
322 Янко Ив.Браянов 5 Орешник Ямболски
323 Янко Ст. Алиманов 5 Орешник Ямболски
324 Янко Апостолов Гърков 4 Пловдив Пловдивски
325 Янко Атанасов Янчев 4 Бургас Бургаски
326 Янчо Петков Делчилов 4 Първомай Пловдивски
327 Янко Христев Гуглев 6 Орешник Ямболски
328 Янко Балабанов 4 Русокастро Бургаски

1478

ПОЧИНАЛИ В ИЗГНАНИЕ 48 ДУШИ. ИМЕНАТА 
НА НЯКОИ НЕ СЕ ПОМНЯТ, ОСОБЕНО НА ДЕЦАТА:

1. Апостол Стамболов 17. Пашинка Ап.Стамболова
2. Апостол Г. Гуглев 18. Петко Катраников
3. Васил Апостолов 19. Петко Пепелаш
4. Георги Зиберов 20. Рада В. Пачелиева
5. Георги Васев 21. Стана Ив. Джамбазова
6. Грозю Хаджиев 22. Стана Помакова
7. Гого Христов 23. Стоян Алиманов
8. Георги Кочанов 24. Тодор Г.Арнаудов
9. Злата Янкова Гуглева 25. Тодора Помакова
10. Илия Митрев 26. Тянка Петкова
11. Иван Келешев 27. Тодоран Петков
12. Ирина Василева 28. Христо Тодоров
13. Мария Янкова Караянкова 29. Харалан Манолов
14. Мария Ив. Караянкова 30. Янко Куртев Узунов
15. Марина Дедилева 31. Яна Митрева
16. Недялка Карагяурова 32. Янко Христов

  Държавен архив – Хасково, ф. 1642 оп.1 а.е.3
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ЗА ДОБРОДЕТЕЛИТЕ 
НА ТРАКИЙСКИТЕ БЪЛГАРИ

Проф. д-р Георги Янков,
заслужил професор (professor emeritus) на УНСС

От години изследвам историята на тракийските българи, 
главно от Западна (Беломорска) Тракия. В резултат на тези мои 
изследвания се появиха няколко статии и книгата „История на 
село Ефрем“ (която е паралелна история на две селища – Ефрем, 
Хасковско, и Сачанли, Беломорска Тракия). По време на тези ди-
рения най-много ме поразиха високите нравствени добродетели, 
които са притежавали нашите предци – някогашните тракийски 
българи. Това ме подтикна да се опитам да систематизирам в на-
стоящата статия техните най-характерни положителни качества 
(характерологични черти), проявени по време на съдбоносните 
събития, сполетели ги през ХХ век. Разбира се, без да претенди-
рам за изчерпателност.

„Юначни българи“ (акад. Любомир Милетич).
През втората половина на 1913 г. българското християнско 

население в Източна (Одринска) и Западна (Беломорска) Тракия 
преживява голяма трагедия само за това, че са българи. Това, кое-
то се е случило с тях по време на турската реокупация и на т.нар. 
гюмюрджински автономисти, акад. Милетич определя като: „раз-
орение“, „погром“, „човешка касапница“, „най-ужасните изби-
вания, на които българщината е била подложена“…1 Но според 
проф. Делчо Порязов истинската дума, която отразява съдържа-
нието на тези трагични събития, описани от акад. Л. Милетич, е 
намерена едно десетилетие след неговата смърт в Конвенцията на 
ООН от 1948 г.: „престъпление срещу човечеството – геноцид“.2

Времената на големи изпитания раждат сред тракийското на-
селение „юначни българи“ (Л. Милетич), истински герои. Един от 
тях е войводата Димитър Маджаров: „скромният, но инак велик 
патриот Маджаров“, по думите на Милетич. Тракийските бълга-
ри го наричат в песните си „Маджаро льо, наша държаво“. Преди 
българската военна част (7-ма погранична дружина и опълчение) 
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да се оттегли от Беломорска Тракия, подпоручик Добрев предлага 
на войводата Маджаров да замине заедно с тях. Вижте само какъв 
отговор дава той: „Всякога мога да си пробия път и да избягам от 
опасността, но мисля си, в България и без мен има много бълга-
ри, ако и аз избягам, какво ще стане с тези българи тук. Вървете 
си вие, аз ще остана тук и каквато е участта на цялото българско 
население, такава ще бъде и моята.“3

Войводата Маджаров остава и заедно със своята чета дейст-
вително се превръщат в истинска „държава закрилница“ за бъл-
гарското християнско население в Беломорска Тракия. Заедно с 
другия прославен войвода – Руси Славов (Русьо войвода), ор-
ганизират отбраната на българските села, създават куриерска 
служба и тайна поща между селата, а по-късно двете чети охра-
няват многохилядната колона от бежанци от град Фере до село 
Ятаджик (Маджарово) на река Арда. Проф. Д. Порязов определя 
действията на войводата Руси Славов като „невероятен патрио-
тизъм“. Според него постъпките на Маджаров са логични – той 
е тракиец, родом е от село Мерхамли (Софлийска околия), тук са 
неговите земляци и род. Докато Русьо войвода е от равно Загоре и 
бедстващото тракийско население е далечот неговото родно мяс-
то. Но той бърза да помогне на мъченицата Тракия.4

Тракийските българи и в частност сачанлийци дължат много 
на Димитър Стаматев (Терзията) – дългогодишен председател на 
революционния комитет (1901 – 1912 г.), мухтар, а след това кмет 
на село Сачанли и организатор на героичната съпротива срещу 
башибозушките нападения през 1913 г. Стаматев е вуйчо на май-
ка ми, която в спомените си говореше с голям респект за него. 
Според нейни устни сведения той е учил известно време в Од-
рин. От негови запазени писма до войводите Маджаров и Славов, 
както и до кметовете на съседните села Манастир и Доганхисар, 
личи, че е бил образован за времето си българин. На призивите 
на гюмюрджинските турски автономисти (които изпращат три 
делегации) Сачанли да се предаде, кметът Стаматев дава гордия 
отговор: „Ще измрем до един, но не се предаваме“. Запазената 
от това време единствена негова снимка дава добра представа за 
външността му: човек личен и представителен, поглед строг, про-
ницателен, мустаци – „панайотхитовски“. На снимката председа-
телят на революционния комитет е в пълно бойно снаряжение – с 
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пушка Маузер „при нозе“, сабя, револвер в пояса, патрондаши, 
паласки… Именно такъв човек е могъл да ръководи героичната 
отбрана на село Сачанли (а и на Манастир) срещу башибозушки-
те нападения през 1913 г.5

В настоящата кратка статия не е възможно да се спрем на 
подвига на стотиците знайни и незнайни българи от Беломорска 
Тракия. Ще си позволим да споменем само имената на Ангел Ка-
рамитрев, кмет на Доганхисар и председател на „Доганхисарска-
та република“, както и на Ангел Армутлиев, секретар–бирник на 
общината.

В големите изпитания през 1913 г. не само мъжете, но и же-
ните проявяват голяма издържливост и безстрашие. В спомените 
си Георги Зорнаджиев разказва за българка от село Сачанли на 
име Янке Гъчева, която проявява безстрашие, на което мнози-
на мъже не биха били способни. След като селото е разорено и 
опожарено, по време на бягството няколко бежанци се скрили в 
горичка от хвойна. Фанатизирана група башибозуци правели пре-
търсване за укрили се бегълци – те вървели на около 50 крачки 
един от други. „Когато един от тях дошъл вече съвсем близко до 
Янке, тя скочила и се хвърлила отгоре му, хванала го за гърлото, 
повалила го на земята и го удушила. Успяла да се измъкне, след 
като цялата група се отдалечила.“6 След преселването в Бълга-
рия тази безстрашна жена живееше в село Ефрем и доживя до 
дълбока старост. В селото сега живеят нейните правнуци: Елена 
Грозева Янкова–Аврамова, Митко Грозев Янков и Божин Стоянов 
Тодоров.

Солидарност и взаимопомощ

Солидарността и взаимопомощта са характерни за тракий-
ските българи по време на големите изпитания през втората по-
ловина на 1913 г. На 22 август с.г. над 500 башибозуци нападат 
село Манастир. На помощ на манстирци се притичва една дру-
жина от около 60 въоръжени сачанлийци под ръководството на 
Димитър Стаматев (Терзията). Обединените сили на двете села 
нанасят поражение на далеч по-многобройния нападател. За тази 
победа се съдържат сведения в писмото на кмета на Сачанли – 
Стаматев, до този на Доганхисар. В него се посочва, че точно в 
такива времена се „узнава и народността и братството“.7 А ето и 
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текста на цялото писмо:8

„22 август 1913 г., с. Съчанли.
До Гуспудина кмета в село ДоганХисар

Г-нъ кмете,
Щом като получите писмото ни, веднага да разпоредите по-

щата ни, която ви изпращаме, и по-скоро да саобщите вашите но-
вини, пакъ за нашите, ако питате, таз сутрин Манастир нападнаха 
турците, башибозук и до един ги разпръснахме, турците бягат и 
засега има около 25 души турци завързани: тук не знаемъ как ще 
станат, а пък населението, децата, жените дойдоха в нашету село, 
затова, ако четата там не е нужна толкува към вашата страна, по-
скору да пристигнат за нашите места. Обаче нашето население е 
на ноги, ще ве молим, ако е възможно, да ни изпратите няколко 
патрони, мартинцки, а по-малко маузерцки. Затова ще ни задъл-
жите крайно, понеже в такова време се узнава и народността и 
братството, и пак повтарям и крайно ве молим, колкото може да 
ни се изпълни желанието, доколкото можете.

Съсъ поздрав Опщ. Кмет.

(P.S.) Помислете, ако ще теглим още много време, трябва да 
се разправите сасъ агентите Дедеагачки, възможно ли е да ни за-
пазят в градът при тях си, та да ни се съобщите, безъ друго да се 
напълним в Дедеагач.

След сражението населението на село Манастир се преселва 
в Сачанли. Бежанците са приютени братски, но след едноседми-
чен престой се връща обратно, смятайки, че няма да бъдат напад-
нати отново. На 4 и 5 септември 1913 г. една автономистка орда 
от 2 хил. души напада двете села (Манастир и Сачанли). Силите 
са неравни и при тези обстоятелства е дадена предварително уре-
чената парола – цялото население да се изтегли към Доганхисар. 
Картината на изтеглянето на сачанлийци от родното им село, оп-
исана от очевидеца А. Попов, е потресаваща: „Същата вечер в с. 
Сачанли всички бяха обути, стегнати. Зловещият вой на кучетата 
предвещаваше, че ще се случи нещо лошо… Гърмежите безспир-
но се чуваха по-близо. Виковете „Аллах“ и „Илери“ достигаха до 
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ушите на децата и жените, смесени с олелията на хората. Шепата 
въоръжени храбреци правеха последни усилия да задържат озве-
релия башибозук, но беше напразно. Пламна черквата, училище-
то, цялото село.“9

Бегълците от Сачанли и други български християнски села 
намират временно приют в прочутата „Доганхисарска републи-
ка“.10 След като на 8 и 9 септември Доганхисар е нападнат и запа-
лен, бежанците се оттеглят в Дедеагач, където търсят защита от 
консулите (която не получават). На 23 септември 1913 г. (неделя) 
башибозуци и войници, по заповед на командира на въоръжени-
те сили на т. нар. Гюмюрджинска автономна република – майор 
Сюлейман Аскери (заповедта е публикувана в книгата на турския 
историк Айдънлъ, документ № 5),11 подкарват нещастните бежа-
нци по шосето към град Фере. Ето потресаващия разказ на оче-
видеца на събитието Мавер Калоянов: „Когато народът се беше 
събрал при казармите (в гр. Дедеагач – б.м. Г.Я.) на 23 септември 
и когато башибозуците го подбраха да го карат с бой, дигна се та-
къв сърцераздирателен общ вик на многохилядния народ, че цял 
Дедеагач потрепера, целият град стана на крак; камък да беше 
човек, не можеше да не проплаче.“12

Ето това, съвременни Кирякстефчовци и Рачкопръдлевци, 
се нарича етническо прочистване, и то извършено през ХХ век! 
(Рачко Пръдлèто, герой от романа „Под игото“ на Иван Вазов, 
доносник на турския конак – б. а.). Това не е „далечна история“, 
не е „въпрос на други нации“.

Страшна участ сполетява тракийските бежанци от 23 септем-
ври до 4 октомври 1913 г. по пътя им от Дедеагач до село Ятаджик 
(Маджарово), наречен от Л. Милетич „кървавият път“. Големите 
жертви на насилието са децата. Но и при тези тежки условия сме 
свидетели на примери на солидарност и взаимопомощ, особено 
при преминаването на река Арда. Митре Стаматов Аркумарев от 
четата на Маджаров разказва на акад. Милетич: „Тази цялата нощ 
(на 4 септември 1913 г. – бел. Г.Я.) на гърб прекарвахме децата 
(през р. Арда); аз сам пренесох 27 деца.“13

Солидарността между някогашните тракийски българи се 
съхранява и през периода 1919-1925 г. и в по-късни времена. В 
спомените си д-р К. Бакърджиев разказва следното за известния 
тракийски деятел Георги Сапунаров (чието име носи Тракийско-
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то дружество в град Хасково): „Широка душа носеше. Живееше 
за другите… Когато някой беше в затруднено положение, обича-
ше да казва: „Дайте де го подпрем тоя тракиец.“14 Тази солидар-
ност и човещина е характерна и за други потомци на тракийските 
българи. През последните десетилетия в речника ни навлязоха 
купешки думи, като „толерантност“, „коректност“ и т.н. Но като 
че ли човечността се позагуби.

Изострено чувство за национална идентичност

Обстоятелството, че тракийските българи са живеели на гра-
ниците с други държави и народи, изостря тяхното чувство за 
национална идентичност. За да отстоят националната си принад-
лежност, през ХХ век българите от Беломорска Тракия бягат на 
три пъти към „Стара“ България и три пъти се връщат по родните 
места.

Първия път бягат по време на т.нар. Гюмюрджинска авто-
номна република (август-октомври 1913 г.). Високата порта се 
опитва да представи автономното управление като „независимо 
народно революционно движение“. Но в действителност, както 
убедително доказва проф. Стайко Трифонов, то е подготвено от 
агентите на младотурския комитет в Цариград. Самият министър 
на вътрешните работи Джемал бей по-късно се хвалел, че бил 
„създател на това движение“.15 Командният състав на въоръжени-
те сили на автономното образувание се състояло главно от турски 
офицери (както е видно от книгата на турския историк Ахмет Ай-
дънлъ). Както вече споменахме, командир на въоръжените сили 
е майор Сюлейман Аскери бей, генералщабен офицер, участник 
в Триполитанската война и близък на един от младотурските во-
дачи – Енвер бей.16 Гюмюрджинското автономно образувание 
„просъществува само два месеца, но те бяха напълно достатъчно 
за разорението на българското население и кървава разправа с 
него“.17

От 23 септември до 4 октомври 1913 г. десетки хиляди бъл-
гари бягат в „старите“ предели на Царство България. След 8 ок-
томври с.г., когато българските войски се завръщат в Беломорска 
Тракия, на основание на Букурещкия (18 август 1913 г.) и Ца-
риградския (29 септември 1913 г.) мирен договор, бежанците се 
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завръщат по родните си места.
Вторият път западнотракийските българското население бяга 

по време на гръцкото управление (май 1920-1924 г.). През тези го-
дини българите са подложени на натиск. В спомените си войвода-
та Стайко Запартов свидетелства: „Насила заставяха българите да 
подписват декларации, че стават гърци.“18 А според изследването 
на Анастас Разбойников „близо 25 хил. българи от Западна Тра-
кия са били изпратени на заточение“.19 При тези обстоятелства 
изходът е един – преселване в България. Още през 1919 г. в Ньой 
е подписана конвенция между България и Гърция за добровол-
но изселване на малцинствата. Костадин Гунчев, фотодокумен-
талистът на Беломорска Тракия, в своите спомени споделя: „… 
гърците почнаха да дават паспорти за изселвание за България и 
аз реших да искарам паспорт, да се изселя. Който не е оставал 
под робство, нищо не знае! Много е тежко под робство. Идвало е 
момент да казвам: Нищо да немам, в България да съм, при народа 
си!“20През пролетта и лятото на 1924 г. се изселват и последните 
остатъци от българите християни от Западна Тракия.

За трети път тракийските българи се връщат в Беломорска 
Тракия по време на Втората световна война, когато тя е времен-
но дадена от Германия за администриране от властите в София. 
Баща ми дълго време се въздържал семейството ни да замине, тъй 
като не е вярвал, че нацистите ще спечелят войната със Съветска 
Русия. Накрая отстъпва пред увещанията на роднини и съседи и 
се заселва в село Куштепе, община Шапчи. Неговите опасения се 
оказали основателни – през есента на 1944 г. той и семейството 
му, както и хиляди други тракийски българи, напускат за трети 
път родната земя. Въпросът за изтеглянето на българската армия 
от Беломорието е поставен изрично от Чърчил и Идън в разгово-
рите им със Сталин и Молотов (от 9 до 11 октомври 1944 г.). Това 
е предварително „условие, без което не може“ (Conditio, sine qua 
non!), за да започнат преговорите за сключване на примирие.20

Привързаността и любовта на тракийските българи към Бе-
ломорска Тракия е пословична – те я наричат с най-скъпи имена: 
„Златна Тракия“, „Каматна (Хубава) Тракия“… През последни-
те години бяха написани десетки краеведчески изследвания за 
селища от Западна Тракия. В тях личи голямата привързаност и 
обич на авторите – потомци на тракийските бежанци, към род-
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ните селища на техните предци. Като илюстрация ще цитирам 
написаното от авторите на историята за село Доганхисар, където 
„въздухът винаги носи аромата на цъфнали бадеми или божур, на 
риган, пирен, драналика, зеленика, кумбарика… Природа и хора 
тук са слети в едно слово, Доганхисар – Градец, откърмило... ти-
тана на южнородопското революционно движение срещу турско-
то робство – Капитан Петко войвода.“21 Потомци на тракийски 
бежанци масово започнаха да посещават родните места на своите 
предци. За това спомогна и книгата на Димитър Шалапатов за 
българските християнски селища в Беломорска Тракия, в която 
наред с някогашните са дадени и сегашните гръцки наименова-
ния на селищата.22 Писателят Никола Инджов определя книгата 
като „великолепен фотоалбум за българското Беломорие, като пъ-
теводител през историята и днешния ден“.23 Вече над десет го-
дини фондация „Д-р Димитър Щерев“ организира и спонсорира 
поход „По стъпките на тракийските мъченици от есента на 1913 
г.“. Председател на фондацията е известният лекар проф. Атанас 
Щерев, потомък на бежанци от Беломорска Тракия (село Балъ-
кьой, днешно Мелиа).24

Може да се говори да едно четвърто духовно завръщане на 
потомците на тракийските българи към Беломорска Тракия.

Трудолюбие, честност и пестеливост

С възхищение за тези характерологични черти на българи-
те от Беломорска Тракия говори Пол Русел, директор на финан-
сите на Междусъюзническа Тракия (управлението на френския 
генерал Шарпи – от октомври 1919 до май 1920 г.). В рапорт до 
главнокомандващия на съглашенските войски на изток – генерал 
Франше д’Еспре, той пише: „Два елемента си оспорват бъдещето 
в страната, като оставим настрана турците, които отдавна трябва 
да си отидат там, откъдето са дошли… У днешните потомци на 
древните гърци почти нищо не е останало от това, което велича-
ем в тяхното минало… Без всякакво съмнение бъдещето на тази 
страна принадлежи на това младо и кораво племе (българите), 
надарено с рядко трудолюбие, честност и пестеливост.“25

Тези редове е добре да бъдат прочетени от навъдилите се 
през последните десетилетия ругатели на всичко българско. Как-
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ви добродетели са притежавали само нашите предци – някогаш-
ните тракийски българи!

Един от тези някогашни тракийски българи е и писателят 
Константин Петканов (1891-1952 г.) от Каваклия. В статията си 
„Характерни черти на българина“26 той също откроява трудолю-
бието, честността и пестеливостта на българина. Неговата харак-
терология се основава в значителна степен на наблюденията му 
върху битието и съдбата на тракийските българи. Според Петка-
нов трудът за българина е висша нравствена ценност: „Луда е, 
но е хубава и на работа – работна“; „Ако чакаш радост в къщата 
си, то чакай я със запретнати ръкави“; „Посред нощ да съмне, 
посред нощ ставам“… Що се отнася до пестеливостта, Петканов 
отбелязва, че българинът печели пари, за да си купи земя, доби-
тък, стопански принадлежности. Жълтиците се връзват в девет 
възела: „Бели пари – за черни дни“. Докато по отношение на па-
рите българинът проявява трайна пестеливост, то за хляб, жито и 
другите домашни произведения той е щедър: „Гостоприемството 
е украшение на българската къща“. Българинът посреща гостите 
сърдечно – слага им богата трапеза. Там, където гостоприемство-
то е в култ, не може и дума да става за скъперничество.

Илия Бешков обрисува приятеля си Константин Петканов по 
следния начин: „Коста е български селянин, който оре и жъне 
добре, пее хубаво, говори искрено, играе и танцува като дедите 
си и плаче само от умиление. Той стана писател, защото иска-
ше да замени загубените земи, дом и слънчеви радости с думи, 
написани на лист, чиято белинá го свързваше със светлината на 
беломорското небе.“27

В тази забележителна характеристика на Константин Петка-
нов, направена от Илия Бешков, са въплътени редица най-харак-
терни черти на някогашните тракийски българи изобщо.

Балансираност, умереност

Тракийските българи от Беломорието и Одринско по харак-
тер и ум са умерени и балансирани. Писателят Антон Страши-
миров отбелязва, че „българинът по Одринско и из Родопите е и 
в политическите борби постепенен, отколкото човекът в коя да е 
друга от българските групи“.28 От гледна точка на разглежданите 
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характерологични черти – умереност, балансираност и постепен-
ност, тракийските българи са близки до традиционната фолклор-
на група на родопчаните (рупците). Това не е случайно. Много 
български християнски селища в Беломорска Тракия населяват 
югоизточните ридове на Родопите (Сачанли, Манастир, Доганхи-
сар, Голям Дервент, Малък Дервент и др.).

По темперамент тракийските българи се различават от маке-
донските. Отново ще се позовем на Антон Страшимиров. Според 
него македонецът е „неспокоен“, „сангвинично буен“, „необуздан 
в бой“, „дайте му да се бие в гърдите, да декламира и да се жерт-
ва“.29 Тези черти не са типични за западнотракийските българи.

Умереността на тракийците от Беломорието и Одринско гра-
ничи понякога и с онова, което нарекох в една от моите книги 
„тракийска стеснителност“.30 Писателят Никола Инджов – сам 
потомък на български бежанци от село Манастир – отбелязва, че 
„тракийските българи са хора със стеснителна памет“. Едно сим-
патично качество, но в случая донякъде попречило разорението 
на тракийските българи през 1913 г. (нямащо „равно в новата ни 
мъченическа история“, акад. Милетич) да заеме трайно място в 
българската историческа памет. Разбира се, тази констатация не 
снемаотговорността от родните историци и писатели. Едва ли 
Батак или героизмът на опълченците на Шипка щяха да заемат 
такова място в историческата ни памет, ако не беше гениалният 
поет Иван Вазов.

Оптимизъм, благородство, липса на отмъстителност

За някогашните тракийски българи е характерна оптимис-
тичната сентенция: „Червата да ти се влачат, казвай поясът ти 
се е разпасал!“31 Подобна метафорична мисъл не съм срещал в 
други райони на българското етническо землище. Възможно е 
да съществува, но за тракийските българи тя е типична харак-
терологична черта, свързана с превратностите на историческото 
им битие. Това могат да кажат само хора със силни характери. 
Днешните поколения обичаме да се оплакваме, но като си поми-
сли човек какво са преживели нашите предци… Дали сегашните 
поколения биха издържали на подобни изпитания?

Може би най-впечатляващата характерологична черта на тра-
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кийските българи е благородството и липсата на отмъстителност. 
Войводата Димитър Маджаров изказва забележителната мисъл: 
„В борбата за справедливост и свобода да не се достига до от-
мъщение!“32 Тази благородна мисъл по-късно изкристализира в 
девиза на тракийските българи: „Не забравяйте, но не отмъща-
вайте!“. Както отбелязва акад. Георги Марков, този девиз „звучи 
толкова благородно, че би трябвало да се осъзнае и от другите 
съседни нам народи“.33

* * *

В резултат на големите исторически и социални трансфор-
мации през десетилетията потомците на някогашните тракийски 
българи се пръснаха и размесиха сред останалото население на 
България. Това е част от общия процес на преливане и размес-
ване на старите български традиционни диалектни и фолклорни 
групи, които съществуваха в историята на българския етнос. Ве-
роятно редица от разглежданите характерологични черти на тра-
кийските българи също са претърпели своите промени в рамките 
на общия процес на трансформация на българския национален 
характер.34

Въпреки големите социални трансформации потомците на 
тракийските българи продължават да съхраняват своята истори-
ческа памет. За това съдейства и дейността на родолюбивата бъл-
гарска организация Съюз на тракийските дружества в България.

Въпрос на морал, дълг и почит към хилядите невинни жерт-
ви, дадени от тракийските българи през 1913 г., е те да не бъдат 
забравени. Неблагодарни ще бъдем, ако не защитим тяхната па-
мет. Историята се изучава, за да се вземат в „снет вид“ ценности-
те, създадени в миналото, да почерпим поуки и образци от него.



145

БЕЛЕЖКИ

(Endnotes)
1 Милетич, Л. (1918) Разорението на тракийските българи през 

1913 година. София: БАН, II-ро фототипно издание на КПК «Тракия» 
– София, 1989 г.

2 Порязов, Д. (2012) Погромът над тракийските българи. София: 
БАН, с. 14.

3 Бакърджиев, К., М. Бакърджиева (1992) Република Доганхисар 
– Градец. Защита и разгром 1913 г. Хасково: ТФ „Капитан Петко Вой-
вода“, с. 20.

4 Порязов, Д. Цит. съч., с. 41.
5 Янков, Г. (2013) История на село Ефрем. София: Издателски ком-

плекс – УНСС, с. 60–63.
6 ТНИ – архиви на с. Съчанли, спомени на Георги Зорнаджиев.
7 Милетич, Л. Цит. съч., с. 209.
8 Пак там, с. 209–210.
9 Попов, А. (1920) В-к „Тракия“, № 191 от 1.IV.1920 г.
10 В книгата на Пенка Чакалова е цитиран интересен случай във 

връзка с обявяването на Доганхисар за република. Как прадядо ѝ Стою 
Чакалов задава на войводата Маджаров простичкия въпрос, на който 
не може да се отговори: «Какъва съ бъде сая Република бес цар, бре 
Димитре?“. Вж.: Чакалова, П. (2016) Малко Брягово – Искри от родното 
огнище. Димитровград: с. 139.

11 Aydinli, A. (1975) Bati Trakya Faclasinin, Ist, s. 192–193. По-под-
робно за тази книга, вж.: Славков, И., Б. Димитрова (1989) Сачанли. 
Историческо и етнографско проучване. София: Отечествен фронт.

12 Милетич., Л. Цит. съч., с. 231.
13 Пак там, с. 245.
14 Бакърджиев, К. и др. (2002) Бележит деец на тракийското дви-

жение – Георги Сапунаров. – В: Сборник Тракия, том II. Хасково: ТНИ 
(филиал), с. 259.

15 Трифонов, С. (1992) Тракия. Административна уредба, полити-
чески и стопански живот 1912–1915. София: ТФ „Капитан Петко Вой-
вода“, с. 63.

16 Става дума за тримата младотурски водачи (съставляващи «мла-
дотурския триумвират“) – Талаат бей, Джамал бей и Енвер бей, по чий-
то указания е извършен арменският геноцид през 1915 г. По-подробно 
вж.: Киракосян, Д. (1986) Младотурки перед судом истории. Ереван: 
Айастан.

17 Трифонов, С. Цит. съч.



146

18 Караиванов, М. Българското национално–освободително движе-
ние в Западна Тракия – 1920–1923 г. – В: Сборник Тракия, том ІІ, цит. 
съч., с. 238.

19 Разбойников, А. (1940) Обезбългаряването на Западна Тракия 
1919–1924. София: Сибия, II-ро фототипно издание – библ. «Вечни кни-
ги на България», с. 34.

20 Райчевски, С. (2018) Предаването на гражданската власт в Бело-
морието на ЕАМ и изтеглянето на българските войски през септември 
1944 г. – В: Сборник Тракия, том VIII. Хасково: ТНИ (филиал), с. 56.

21 Бакърджиев, К., М. Бакърджиева. Цит. съч., с. 9.
22 Шалапатов, Д. (2011) Българските християнски селища в Запад-

на (Беломорска) Тракия. Велико Търново: Български писател.
23 Инджов, Н. (2012) Прилив на православие и българска реч. – В: 

Сборник Тракия, том V. Хасково: ТНИ (филиал), с. 228.
24 Алекова, Е. (2018) Посечени, но не и победени. По стъпките на 

тракийските мъченици от 1913 г. – В: Сборник Тракия, том VIII. Хаско-
во: ТНИ (филиал), с. 250.

25 Разбойников, А. Цит. съч., с. 10–11.
26 Петканов, К. (1930) Характерни черти на българина. – В: сп. 

„Философски преглед“, 4/30, София: Печатница „Христо Г. Дановъ“, с. 
343–367.

27 Бешков, И. (1981) Коста оживя! – В: Илия Бешков. Словото. Ва-
рна: Г. Бакалов, с. 64.

28 Страшимиров, А. (1993) Нашият народ. 2-ро изд. София: Ятрус, 
с. 83.

29 Пак там, с. 81.
30 Янков, Г. Цит. съч., с. 95.
31 Пак там, с. 206.
32 Попчев, З. (2010) Войводата Димитър Маджаров. Хасково: Опо-

нент, с. 120.
33 Марков, Г. Встъпителни думи към първото издание на книгата 

на Делчо Порязов. Вж.: Порязов, Д. Цит. съч., с. 5.
34 Христов, И. (2014) Българският национален характер 19–20 век. 

Еволюция и трансформация. София: Изток–Запад.



147

МИРНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ В ПАРИЖ 
/29 ЮЛИ -15 ОКТОМВРИ 1946 Г./
И ТРАКИЙСКАТА ЕМИГРАЦИЯ 

В ХАСКОВСКИЯ РЕГИОН

Д-р Виолета Костова
РИМ - Хасково

Парижката мирна конференция е важен етап от процеса на 
подготовката и подписването на мирните договори след Втора-
та световна война. Тя се открива на 29 юли 1946 г. в Люксем-
бургския дворец в Париж и продължава до 15 октомври 1946 г. 
Участват 21 държави от антихитлеристката коалиция. Внесени са 
за обсъждане проектите за мирни договори с бившите съюзници 
на Германия /Италия, Румъния, България, Унгария и Финландия/, 
изработени от Съвета на министрите на външните работи /СМВ-
нР/. Текстовете на договорите са разгледани на Парижката сеси-
яна СМВнР /25 април-16 май, 15 юни-12 юли 1946 г./ Решения-
та на конференцията имат препоръчителен характер, но, освен 
посочените участници, тук са поканени и делегации на бившите 
съюзници на Германия, за да изложат възгледите и позициите си 
по договорите. 

Значението на конференцията се определя и от факта, че вся-
ка от страните има възможност да представи и защити своите 
виждания и интереси публично, пред световната общественост. 
За България това е възможност да търси за пореден/последен път 
решение на националния въпрос, като аргументира своето стано-
вище за излаз на Бяло море и връщането на отнетата след Първата 
световна война Западна Тракия, на основание чл. 48 от Ньойския 
договор, да защити своята териториална цялост срещу прекомер-
ните и необосновани претенции на Гърция и да иска намалява-
не на стойността на репарациите. Необходимо условие за това е 
признаването на страната ни за съвоюваща предвид участието й в 
заключителния етап на войната като съюзник на антихитлерист-
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ката коалиция. Колкото и малка да е вероятността за реализиране 
на териториалните искания на България за Западна Тракия след 
изтеглянето на българските войски и администрация от областта 
/25 октомври 1944 г./ като предварително условие за подписване-
то на Съглашението за примирие в Москва /28 октомври 1944 г./, 
през 1946 г. те са поставени на масата на преговорите. 

Тези проблеми са широко и задълбочено изследвани в бъл-
гарската историография1 и няма да се спирам на тях, а само ще 
маркирам основните моменти в работата на българското прави-
телство и общественост с оглед на поставената тема и следващо-
то изложение. 

Активността на правителство в тази посока се засилва в 
началото на 1946 г. и бележи нов етап в българо-гръцкия тери-
ториален спор. Дотогава България поддържа изчаквателна по-
зиция спрямо гръцките претенции. От началото на 1946 г. пра-
вителството подготвя и поставя контрапретенции, съгласувани 
със съветската дипломация. Българската позиция се обосновава 
с аргументи от икономически, международноправен и етниче-
ски характер. В края на април е подготвен и на 7 май е внесен в 
Секретариата на СМВнР в Париж Меморандум на българското 
правителство, който отразява официалното становище по тери-
ториалните, репарационните и стопанските въпроси. В този ден 
започва обсъждането на мирния договор с България и в Париж 
пристига и българска парламентарна делегация начело с предсе-
дателя на Народното събрание – Васил Коларов, която развива 
активна дейност за защита на българската позиция, особено за 
Западна Тракия, както на дипломатическо равнище, така и пред 
широката международна общественост. 

През юни, непосредствено преди втория етап на Парижката 
сесия, в отговор на новите гръцки претенции по договора за мир с 
България, правителството подготвя и внася и още един документ: 
„Допълнително изложение към Меморандума до Съвета на че-
тиримата министри на външните работи”. В. Коларов продължа-
ва своята активна дейност. Все повече с тракийския проблем се 
ангажира и обществото в България. Активизира се тракийската 
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емиграция – възраждат се надежди за връщане по родните места 
на тракийските бежанци.

Хасковският регион, и четирите околии, приемат на някол-
ко вълни хиляди бежанци от Източна Тракия и от Беломорието, 
Мала Азия и Македония. Най-голям е броят на тези от Запад-
на Тракия след 1920 г.2 В началото на октомври 1944 г. е подета 
инициатива за възстановяване на тракийските благотворителни 
културно-просветнидружества. На 24 декември 1944 г. в София 
се провежда конференция с участието на 25 делегати на тракий-
ските благотворителни културно-просветни дружества, тя взема 
решение за възстановяване на организацията и избира ръковод-
ни органи. Хасковските тракийци обявават възстановяването на 
организацията си през ноември 1944 г., а едновременно с това и 
подкрепата си за правителството на Отечествения фронт. Друже-
ство „Тракия” в Свиленград е възобновено с 61 членове и изпра-
ща 2 делегати на националната конференция в София /до 1939 
г. е наброявало 600 човека/.3 Възстановена е и организацията в 
Харманли и околията и в началото на 1946 г. двете организации 
наброяват общо 1650 членове, както и в други селища на реги-
она.4 Хасковската организация на тракийските бежанци по това 
време брои 600 члена.5

На 30 октомври 1945 г. излиза брой 1 на в. „Тракийска дума” 
– орган на тракийската емиграция в Хасково с главен редактор 
Стаю Кирев. Вестникът си поставя за цел да достигне до всеки 
от тракийските бежанци в региона и: „ ... да даде място на проку-
дените чеда на родината и централизира преди всичко ония скри-
ти сили, легнали в основата на благородната славянска душа....”6 
Издадени са общо 9 броя до 20 февруари 1946 г., но още в нача-
лото вестникът обявява надеждите за връщане по родните места 
и твърдата си подкрепа за ОФ: „Ние трябва да бъдем уверени, че 
само ОФ власт ще може да обнови живота ни и осигури щастлив 
изход в мира и ни върне в родните огнища веднъж завинаги и се 
спасим от това наше бежанство.”7В уводната статия на брой 4, 
под заглавие „Тракийският въпрос вчера и днес”, за първи път в 
прав текст се казва, че тракийският въпрос ще бъде поставен на 
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предстоящата мирна конференция: „Ясно е, че въпросът може и 
трябва да бъде разрешен по мирен начин, като се има предвид, че 
петстотинте хиляди бежанци – тракийци от Беломорието и Запад-
на Тракия, са дълбоко уверени, че на предстоящата мирна кон-
ференция ще бъде поставен на преден план. Ние сме уверени, че 
бежанците ще бъдат правилно разбрани и се направи всичко въз-
можно за тяхното възвръщане по родните места.”8 В същия брой 
е публикувано Окръжно № 1 от 16 ноември 1945 г. на Тракийска-
та организация в Хасково за подпомагане издаването на вестника, 
в което се казва следното: „Крайно време, чрез вестника ни, да 
затегнем още по-здраво организациите ни по места и направим 
всичко възможно, щото тракийският въпрос – нашата справед-
лива кауза – да стане достояние на великите демокрации и на 
всички свободолюбиви народи.”9 Надежда за справедливо реше-
ние е изразена и в дописка на тракийци от Сименовград: „Ние се 
надяваме и сме дълбоко убедени, че народното правителство на 
Отечествения фронт ще направи достояние тракийския въпрос 
на предстоящата мирна конференция, който е и общобългарски 
такъв, ще получи своето правилно и окончателно разрешение, за 
да можем тракийци да се върнем по родните места.”10 Така вест-
никът всъщност за първи път публично заявява очакванията за 
поставяне и разрешаване на тракийския въпрос на предстоящата 
мирна конференция.

Трябва да отбележим, че по отношение на гръцките пре-
тенции към България още през 1945 г. публикуват статии и два-
та вестника, които излизат по това време в Хасково: „Народна 
борба” – орган на Окръжния комитет на Отечествения фронт, 
и „Клас” – орган на Околийската земеделска дружба. Те са по-
дписани с различни псевдоними, но автор на повечето от тях е 
известният хасковски журналист-анархист Делчо Василев. В тях 
обаче не се говори за конкретни очаквани решения – те са само 
отговор на несправедливите нападки срещу България и българ-
ския народ и действията на управляващите в Гърция, които на-
стройват общественото мнение в посока на стратегическа промя-
на на границата с България /до Стара планина/.11
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В началото на 1946 г. българо-гръцкият спор навлиза в нов 
етап и българското правителство предприема конкретни и ак-
тивни действия, като поставя контрапретенции спрямо Гърция, 
съгласувани със съветската дипломация.12 След проведените две 
национални конференции /24 декември 1944 г. в София и 25 март 
1945 г. в Асеновград/ все повече се активизира и Тракийската 
организация в страната. На втората национална конференция се 
формулирани основните задачи и направления за работа на орга-
низацията, между които и разрешаването на тракийския въпрос 
и връщането на тракийци по родните места по пътя „на братския 
съюз с южните славяни и разбирателство с демократичните съ-
седни държави, дело на демократичните балкански народи.” През 
ноември 1945 г. се провеждат районни конференции в Стара За-
гора, Ямбол, Хасково и Бургас с доклади на членове на Централ-
ното ръководство „Вътрешното и международното положение на 
България и Тракийския въпрос”, като се поставят проблемите и 
на новите тракийци-бежанци, завърнали се от Беломорието през 
есента на 1944 г. От пролетта на 1946 г. започва активна дейност 
по подготовка на Меморандум и изпращане на специална делега-
ция до мирната конференция в Париж. От 1 май 1946 г. започва 
издаването на в. „Тракийска дума” – вече централен орган на тра-
кийската организацияв страната.13

Засилва се и дейността на тракийската организация в Хаско-
во. На 28 април 1946 г. е проведено голямо тракийско събрание 
в Хасково, на което говорят Никола Спиров /председател на Тра-
кийската организация в България/, Георги Хълчев /известен тра-
кийски деец и народен представител от Пловдив/ и Иван Ангелов 
– пом.-кмет на Пловдив и председател на фонд “Тракийско дело”. 
Н. Спиров прочита подготвения от ЦК Меморандум за справед-
ливите искания на тракийци да се завърнат по родните места. Съ-
бранието гласува резолюция за одобрение на двата Меморандума 
и телеграми до: Парижката конференция, Националния комитет 
на Отечествения фронт, българските правителствени институции 
и държавници, политическите представители на Англия и Амери-
ка и пълномощните министри на СССР и Франция в България.14 



152

По това време се активизира тракийската емиграция и в дру-
гите три околии. Така например околийският управител на Ивай-
ловград в докладите си за периода май-юли съобщава следното: 
“Особено раздвижване и повишен интерес се забелязва при по-
ставяне от правителството искането за Беломорието, защото поч-
ти изцяло населението на околията е тракийско и този въпрос го 
силно вълнува. Това издига и престижа на правителството.”15

Вестник „Народна борба” публикува статия на Милуш Х. 
Костов под заглавие “Западна Тракия е наша”. Авторът прави ис-
торически преглед на съдбата на Западна Тракия от Балканските 
войни до 1945 г. и в заключение казва следното: “За нас, следова-
телно, Западна Тракия е необходима не от стратегическа гледна 
точка, както се аргументира Гърция, а от политически, стопански 
и културни съображения. Днес, обаче, ние се надяваме, че вели-
ките сили ще погледнат трезво и обективно на Тракийския въпрос 
– ще го разрешат в полза на справедливостта. А справедливостта 
е на наша страна – на страната на тракийци и на България.”16

На 16 юни 1946 г. в Хасково се провежда голям събор на На-
роден съюз „Звено”, на който говорят министър-председателят К. 
Георгиев, П. Попзлатев и Георги Кулишев. Последният представя 
“нашето искане за излаз на Бяло море и дълбоката вяра, че ние 
ще го получим.”17 

„Народна борба“ продължава да публикува материали, свър-
зани с българската позиция за Западна Тракия.В статия под за-
главие “За Западна Тракия” на В. Ангелов се казва следното: „За 
България Западна Тракия има първостепенно стопанско значе-
ние. Единственото правилно разрешение в сегашния момент на 
този важен въпрос е да се възвърне несправедливо отнетата За-
падна Тракия към територията на България.18

На 23 юни 1946 г. в Хасково е свикан многохиляден митинг 
от Тракийската организация. Говорят Мата Тюркеджиева /наро-
ден представител от Кърджалийската колегия/ и полк. Ламби Да-
наилов. Митингът е открит от председателя на Хасковската град-
ска тракийска организация Георги Сапунаров. В речта си Мара 
Тюркеджиева казва: “Днес вниманието на всички е обърнато към 
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Париж. Последните сведения говорят за едно благоприятно раз-
решение на Тракийският въпрос. Българският народ даде доста-
тъчно доказателства, че заслужава по-добра съдба....” Следва реч 
на полк Л. Данаилов по тракийския въпрос. И двамата в словата 
си изтъкват ролята и необходимостта от единство на ОФ във въ-
трешнополитически план и значението на позицията на СССР в 
подкрепа на българските искания, като се отбелязва също и под-
крепата на Полша, Франция и др. Гласувани са резолюция за одо-
брение на двата Меморандума и телеграми с исканията за връ-
щане на Западна Тракия на България. Както в речите, така и в 
резолюцията на митинга, опозицията е заклеймена.19

Вестник „Народна борба” широко отразява действията на 
тракийската емиграция в целия регион. През юли е публикувана 
статия на Стаю Кирев под заглавие „Мирната конференция”, в 
която авторът казва следното: “За да завърши благополучно този 
голям процес на едно справедливо разпределение на народите и 
еднаж завинаги да се премахнат яжбите и националната умраза 
между тях, трябва, преди всичко, представителите на великите 
сили да се вслушат в справедливия зов на по-малките, които още 
от създаването на човешката история са били винаги и всякога 
разменна монета в ръцете на големите империалистически дър-
жави.”20

Подробно са отразени митинги и публични събрания и изяви 
в различни селища на региона. В Ивайловград последователно се 
провеждат митинги на тракийската емиграция на 5 и 24 юли, на 
26 юли – в селата на околията Мандрица, Пелевун, Железино и 
др., а на 11 август – общ събор в Ивайловград.21На 20 юли 1946 
г. е големият събор в Кърджали, където присъстват представи-
тели на тракийци от цялата страна и който излъчва делегацията 
на Тракийската организация за Париж: Никола Спиров, Димитър 
Маджаров и полк. Ламби Данаилов.

Последователно излизат няколко уводни статии на Петър Па-
рапанов във вестника за откриването на Парижката конференция 
и за представянето на българската правителствена делегация на 
заседанието, в които се подчертава защитата на българските ис-
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кания, получена от страна както на съветския външен министър, 
така и от представителите на Полша /Жимовски/ и Украйна /Ма-
нуилски/. 22 Голямо публично събрание на тракийската емиграция 
в Хасково е свикано на 22 септември 1946 г., на което се отчитат 
делегатите на организацията на Парижката конференция. Първи 
говори Никола Спиров за срещите с делегати на конфренцията 
и общественици. Посрещнати резервирано от журналисти и об-
щественици в Париж, те установяват непознаване на тракийския 
въпрос, резултат и от засилената гръцка пропаганда. След разго-
ворите много от журналистите са представили правдиво въпроса 
във своите вестници. Спиров цитира следните издания: “Le soir”, 
който публикува статия под заглавие “Бежанците издигат лозунг: 
“Върнете нашия роден край”, илюстриран със снимки от тракий-
ските манифестации; “Paris” публикува няколко статии по тра-
кийския въпрос. Тракийските делегати провеждат неофициални 
разговори с представители на различни делегации, получили са 
обещание за подкрепа от австралийската делегация. Те участват в 
пресконференцията със 120 чужди журналисти, организирана от 
българската правителствена делегация. Също така те са направи-
ли и писмено изложение до отделните комисии на конференция-
та. За краткото време са извършили широка разяснителна работа 
за популяризиране на тракийския въпрос и конкретните позиции 
на България за Западна Тракия. В словото си тракийският войво-
да Димитър Маджаров казва, че тракийският въпрос е поставен 
на масата на преговорите. Полк. Л. Данаилов се спира на проекта 
на договора за мир член по член и изразява вяра за правилното 
разрешаване на тракийския въпрос.23

Изключителната активност на тракийската емиграция в ре-
гиона е пряко свързана с активизиране дейността на българското 
правителство в навечерието на конференцията в Париж и кон-
кретното поставяне на въпросите за връщане на Западна Траки-
яна България и излаз на Бяло море. Обосновани с историческите 
и етнически права на българите за тези земи, с аргументи за сто-
панското развитие на страната, те отразяват и надеждата на хиля-
ди бежанци за връщане по родните места, от които са прокудени. 
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Публичните събрания и митинги приключват с наближаващия 
край на заседанията на конференцията. Тракийската емиграция 
се ориентира към организационна дейност, но до края на 1946 г. 
все още таи надежда за благоприятно и справедливо решение на 
тракийския въпрос. Тракийската емиграция в Хасково през ноем-
ври и декември 1946 г. съсредоточава своето внимание върхуор-
ганизационна дейност: подготовка за участие и избор на делегати 
за конгреса, разглеждане устава на организацията, учредяване на 
кооперация “Тракия” и други текущи въпроси. Тракийските бе-
жанци продължават да следят с повишен интерес заседанията на 
конференцията в Париж и Ню Йорк: “Всяка реплика на съветски-
те делегати в защита на справедливата българска кауза вълнува 
техния славянски дух и вдъхва вяра в бъдещето. Организатора 
при ЦК на организацията Панчо Джелепов говори в Клуба пред 
тракийците в града ни, като направи изчерпателен преглед на 
Тракийския въпрос, както е бил разгледан на мирната конферен-
ция в Париж.”24

Последните уточнения и изменения на текстовете на мир-
ните договориса направени на Нюйоркската сесия на СМВнР /4 
ноември - 12 декември 1946 г./ На 10 февруари 1947 г. в Париж е 
официалната церемония по подписване на мирния договор с Бъл-
гария, ратифициран от ВНС на 25 август 1947 г. и в сила от 15 
септември с.г. Страната ни не успява да постигне решение на тра-
кийския въпрос така, както го поставя на мирната конференция в 
Париж, но запазва териториалната си цялост и парира аспираци-
ите на гръцката страна. Активността и действията на тракийската 
емиграция в страната, в това число и на бежанците от Хасковския 
регион, наред с изключителната активност на българското пра-
вителство и дипломация, успяват да популяризират пред евро-
пейската и световната общественост справедливата национална 
кауза на страната ни по отношение на Западна Тракия. 
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Хасково, манифестация на тракийци, 
вероятно през пролетта на 1945 г.
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ХАСКОВО, 1 МАЙ 1946 Г. – Манифестира 
Тракийската организация в Хасково
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Димитър Маджаров, войводата (първи отляво надясно), 
Никола Спиров (първи отдясно наляво), Ламби 

Данаилов (втори ред) и Петко Караделков (трети ред), 
приветствани от облечени в народни носии граждани
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№№ 13-17 – ГОЛЕМИЯТ ТРАКИЙСКИ СЪБОР В КЪРДЖАЛИ, 
20 ЮЛИ 1946 Г.

Тракийци от цялата страна в Кърджали за големия събор, 
20 юли 1946 г.
На митинга

Начело на манифестацията /отляво надясно/: Димитър Маджаров, 
Никола Спиров, Петко Караделков, полк. Ламби Данаилов

Тракийки на събора в Кърджали
На трибуната на събора в Кърджали: 

говори полк. Ламби Данаилов, вляво – Никола Спиров
Избраните членове на Тракийската народна делегация: 

Граж
дани в тракийски народни носии по врем

е 
на събор в К

ърдж
али с членовете на Българската 

тракийска народна делегация: Л
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(първи отляво надясно), Н
икола С

пиров (в средата) 
и Д

им
итър М
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аров, войводата (вдясно). 

Ц
Д
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Делегацията на Тракийската организация 
на път за Париж на среща с Георги Димитров

На среща с Г. Димитров, първи ред отляво надясно: първи – 
Димитър Маджаров, трети – полк. Ламби Данаилов, пети - Никола 
Спиров, шести – Георги Димитров в разговор с Добри Терепешев, 

единадести – Никола Костадинов
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На преден план отляво надясно: 
полк. Ламби Данаилов, Никола Спиров в разговор 

с Георги Димитров, Цола Драгойчева и Добри Терпешев

* Фотографиите са предоставени от Държавен архив-Хасково:
 ДА-Х, ф. 860, оп. 2, а. е. 15;ЦДА,ф.718, оп.1, а.е. 38
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РУСКИТЕ ЕМИГРАНТИ ПОМАГАТ 
НА ТРАКИЙСКИТЕ БЕЖАНЦИ – 

ТЕХНИ БРАТЯ ПО СЪДБА

Милен Вълчев
уредник в РИМ - Хасково

 След Балканските войни от 1912-1913 година десетки хиля-
ди българи от Беломорска (Западна) и Източна (Одринска) Тракия 
търсят спасение в пределите на българската държава. Сънарод-
ниците ни са принудени да напуснат домовете си, за да избегнат 
отмъщението на турската и гръцката войска и въоръжени банди, 
чиято цел е обезбългаряването на останалите под тяхна власт земи. 
Често българите бягат само с дрехите на гърба си и с малко по-
къщнина. Не всички успяват да се доберат до заветната граница, 
застигнати и безмилостно избивани от вражеските потери. Българ-
ската държава се опитва да помогне на оцелелите бежанци. Ско-
ро обаче страната ни се впуска в нова война - Първата световна, 
а целта си остава същата – присъединяване на останалите извън 
пределите й земи, населени с българи. Впоследствие се оказва, че 
българските политици са избрали позицията на губещите. Следват 
тежки репарации и нова вълна бежанци от Тракия. Освен прави-
телството им помагат Българската православна църква, обществе-
ни организации, благотворителни дружества и отделни родолюб-
ци. Малко известен факт е, че руските емигранти, които се намират 
по това време в България, също организират акция за набирането 
на средства за подпомагане на изселниците от Беломорска и Из-
точна Тракия. 

Първите руски бежанци идват у нас още през 1918-а, а в нача-
лото на 20-те години на миналия век - и в Хасковския регион. Сто-
тици хиляди напускат Русия, недоволни от настъпилите обществе-
но-политически промени след болшевишкия преврат през 1917 г. 
и последвалите гонения. Армията, командвана от ген. Пьотр Вран-
гел, е принудена да напусне Крим – последният антиболшевишки 
бастион, и да се евакуира на кораби в района на Константинопол. 
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След престоя си в Турция в края на 1921-а Врангеловата армия 
започва своето предислоциране в Югославия и България. Под на-
тиска най-вече на Франция правителството на Александър Стам-
болийски допуска у нас да се настанят над 30 000 бежанци – офи-
цери, войници, казаци и техните семейства, както и цели военни 
училища.1 Руските военни формирования, разположени в страната 
ни, са разделени в два корпуса. В Северна България се дислоци-
рат съединения на I армейски корпус на ген. Александър Кутепов. 
Съгласно плановете на Врангел тези части трябва да са в бойна го-
товност да нахлуят в Съветска Русия и да прогонят болшевиките. 
Донският корпус на ген. Фьодор Абрамов е разположен в Южна 
България. Тези войскови формирования са превърнати в трудови 
артели и по-голяма част от личния им състав работи в селското 
стопанство, строителството, мините и др.2

Според секретно квартирно разписание на частите на руската 
армия от 24 февруари 1922 г. в 18 селища на юг от Стара плани-
на са настанени общо 4334 военни и техните семейства. Над ¼ от 
тях са разположени в Хасковско. В Хасково са изпратени части на 
Атаманския и Платовския полк – 424 души. В с. Раковски3 е раз-
квартирувана 2-ра сотня на Гундуровския полк – 103-ма военни. 
Най-голямото дислоциране на руски поданици е в Харманлийска 
околия – в Търново-Сеймен.4 Там е настанено Кубанско-Алексе-
евското военно училище -761 военни, юнкери, жени и деца.5 Те са 
разквартирувани в опразнените казарми на 30-ти шейновски полк, 
разформирован съгласно Ньойския мирен договор. Редом с тях се 
намира Първи екатеринодарски конен полк. В Харманли, Люби-
мец и Свиленград също има руски бежанци.

И те, както и тракийските бежанци, трябва отново да градят 
своя живот. Земеделското правителство желае да привлече профе-
сионалните руски военни в българската армия, като планира да ги 
наема за 4 месеца срещу 700 лева заплата, осигурена квартира и 
храна. Идеята обаче пропада, защото това би нарушило разпоред-
бите на Ньойския договор. Затова много от чуждестранните еми-
гранти у нас се хващат на каквато и да е работа. В руската еми-
грантска преса, излизала в България по това време, постоянно се 
подчертава благодарността им към българския народ, задето ги е 
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приютил. Макар че доходите им са мизерни, руските бежанци са 
готови да помогнат на братята-българи, принудени да напуснат къ-
щите си в Гърция и Турция, за да спасят живота си. 

 За една подобна акция съобщава през декември 1924 г. издава-
ният на руски език вестник „Кубанец-Алексеевец“, печатен орган 
на емигрантското военно училище в Търново-Сеймен. „В днешно 
време няколко хиляди български бежанци от Гърция и Турция пре-
бивават в извънредно тежко положение. По себе си знаем колко 
е труден животът без Родина и наш дълг, в знак на благодарност 
към приютилия ни братски народ, е да им помогнем според въз-
можностите си“.6 Вестникът уточнява, че даренията трябва да се 
пращат с бележка „за българите-бежанци“ до ген. Олег Лебедев 
– началник на руското военно училище в Търново-Сеймен. Това е 
единственият случай в двегодишната история на изданието, когато 
на първа страница се публикува материал, който не е пряко свързан 
само с живота на кадетите и руската емиграция. 

Призивът съвпада с последната голяма вълна български бежа-
нци през 1923-1925 г. В България пристигат, за да търсят закрила 
„над 40 000 старци, мъже, жени и деца“. Публикуваният на руски 
апел призовава конкретно да се помогне на българите, дошли от 
Турция и Гърция. След 1 януари 1924 г. Министерството на въ-
трешните работи официално регистрира 2950 бежански семейства, 
наброяващи 10 816 души, пресекли южната граница, за да спасят 
живота си.7 Поради близостта на Хасково до Турция и Гърция мно-
го от тях се установяват в региона. Няма наше селище, което да 
не е приютило бежанци. Покъртителна е картината на прогонени-
те българи от Гръцка Тракия и Гръцка Македония, озовали се в 
Свиленград през 1924-1925 г. Бежанците, преминали границата, са 
отпаднали тялом и духом, без земеделски сечива, без добитък и 
хранителни продукти. Нередки са били и случаите на границата 
да пристигнат хора, малтретирани от официалните гръцки власти.8 

Руските емигранти също стават свидетели на тези драматични 
сцени. Фактът, че самите те са преминали през подобен ад, ги кара 
да откликнат на публикувания на 19 декември призив във в. „Ку-
банец-Алексеевец“. В следващия си брой от края на януари 1925 г. 
руското издание припомня, че продължава „набирането на пожерт-
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вования в полза на българските бежанци“. За месец са събрани 265 
лева, от тях 240 лв. са от руската общност в Харманли. Вестникът 
отново апелира: „Чувството на благодарност към братския народ, 
дал ни подслон в тежките дни на изгнание, изисква всеки от нас да 
внесе своята лепта, колкото може“.9 

Дарената сума не е голяма, но и доходите на руските емигран-
ти са били скромни. Събраните за месец средства за тракийските 
бежанци са повече от други кампании, в които участват белогвар-
дейците. В броя на руския вестник, в който е публикуван апелът 
за подпомагане на прогонените българи от Гърция и Турция, са 
поместени и отчети за събраните средства за две други акции. Във 
„Фонд за освобождаването на Русия“ същата харманлийска група 
от бивши военни е внесла за октомври и ноември 1924 г. 330 лева. 
За подпомагане на руските инвалиди белогвардейците са дарили за 
септември, октомври и ноември на с. г. общо 165 лв.10 

Три години по-късно емигриралите в България руски казаци 
масово се включват в подпомагането не само на тракийските бежа-
нци, но и на всички българи, пострадали по време на Чирпанското 
земетресение през 1928 г. Земята започнала да се люлее от края на 
март с. г., а последните земни трусове са в началото на юни. Най-
разрушителните са на Велика събота – 14 април, когато трусът е 
със сила 6.9 по Рихтер, и четири дни по-късно. Епицентърът на 
първото земетресение е около Чирпан, а на второто - край село По-
повица. Трусовете са усетени най-силно в Пловдивско, Хасковско 
и Старозагорско11. В резултат на двата труса загиват 123 души, над 
600 са ранени, 73 200 сгради са разрушени, а 21 хиляди са постра-
дали. Апокалипсисът е усетен в почти цялата Тракийска равнина12. 
Обхванати от паника, хората напускат домовете си и се настаняват 
в палатки и под навеси от черги. Трусовете продължават, макар и 
по-слабо, и държат в напрежение дни наред изплашеното населе-
ние. 

Засегнатите райони са посетени от министър-председателя 
Андрей Ляпчев и министъра на обществените сгради, пътищата 
и благоустройството Славейко Василев. Цар Борис ІІІ, княгиня 
Евдокия и принц Кирил посещават Пловдив и Борисовград (сега 
Първомай). Те обикалят пострадалите селища, окуражават на-
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селението и съдействат за по-бързото решаване на неотложните 
проблеми. След като преминава първоначалното стъписване пред 
бедствието, държавните и общинските органи предприемат мерки, 
за да се преодолеят последиците от страшното земетресение. Ор-
ганизирани са комитети, които събират и доставят помощи в пари, 
храна, лекарства. Включва се и Червеният кръст.13

Руските емигранти-казаци също организират кампания за под-
помагане на българите, пострадали от природното бедствие. Само 
четири дни след втория разрушителен трус командирът на Дон-
ския корпус у нас ген.-лейтенант Фьодор Абрамов издава Заповед 
№6 от 22 април 1928 г. 14 „Голямо бедствие застигна подслонила-
та ни България. Много села и градове са разрушени до основи от 
земетресението. Десетки хиляди хора са напълно разорени, оста-
нали без покрив, без къщи, без хляб и имущество. Необходима е 
помощ. Наш дълг е незабавно да помогнем според нашите сили и 
възможности“, се казва в началото на заповедта. В нея се нареж-
да: „Всички, без изключение, чинове на Донския корпус да внесат 
вноските си за месец май от по 15 лева за фонд „Инвалиден капи-
тал“, на Българския червен кръст (БЧК) в помощ на пострадали-
те от земетресението“. Генерал Абрамов нарежда събирането на 
средствата да бъде извършено незабавно в рамките на два дни от 
получаването на заповедта, където има казаци. Сумите трябва да 
бъдат събрани най-късно до 7 май. 

Ген. Абрамов е безкомпромисен към сънародниците си, които 
са отказали да се включат в благотворителната акция. Заедно с от-
чета за събраните средства той иска и списък с имената на казаци-
те, отказали да внесат своята лепта за подпомагане на българите. 
Генералът пише: „Нека всеки руснак си спомни, че всеки месец 
българското правителство отпуска помощи на руските ветерани, 
инвалиди, студенти, за издръжка на руските гимназии, детски гра-
дини и санаториуми за туберкулозни – общо около един милион 
лева на месец. Това е велика жертва от страна на българския народ. 
И наш дълг е безусловно и без да се крием незабавно да се отзо-
вем на тяхната временна нужда и постигнало ги бедствие. Казаци, 
умейте да бъдете признателни”, завършва своята заповед команди-
рът на Донския корпус15. 
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До 20 май 1928 г. руските емигранти събират 77 929 лева, а 
до средата на юни са дарени още 2592 лв. Общо белогвардейците 
събират 80 511 лв. По-голяма част от набраните средства са преве-
дени на БЧК, а по този повод ген. Абрамов праща писмо до попу-
лярния по това време български вестник „Мир“, в което се казва 
следното: „Ние, руските войни, преминали самите през тежки из-
питания, разбираме Вашето народно бедствие и молим да приеме-
те нашите искрени съболезнования и пожелания и колкото се може 
по-бързо да излекувате своите рани след това стихийно нещастие 
и отново да се закрепите сред останалите славянски народи“.16 В 
бележка на редакцията се казва: „Ние благодарим сърдечно на бра-
тята руси и по-специално на руския военен съюз за онази отзивчи-
вост, с която те в своето голямо нещастие се отнасят към нашето 
нещастие. Ние приемаме с благодарност дарението – така топло, 
сърдечно и щедро направено с мазолестата ръка на брата изгнаник 
от своята страна… От сърце пожелаваме по-скорошно избавление 
на Велика Русия - майка на всички славяни, от страшната напаст“, 
завършва редакционната бележка.17 

 Трудно е да се проследи конкретно за какво са използвани 
събраните от казаците средства, защото те се вливат в общия сбор 
от парични дарения в БЧК. Дарената сума не е малка и по днеш-
ните, и по тогавашните стандарти. Така например през учебната 
1926/1927 г. заплатата на учител от началните и прогимназиални-
те класове в Хасковски окръг е най-често в рамките на 25 000 – 
30 000 лева годишно.18 С решение на правителството пък цената 
на хляба през май 1928-а е намалена от 9.40 лв. на 9 лв.19 Разбира 
се, в крайна сметка най-важен е жестът на съпричастност, какъвто 
правят и децата от руския приют в София и руските студенти. Те 
се отказват от празничния си обяд, за да дарят средствата за него на 
пострадалите от Чирпанското земетресение.20

Постепенно страната преодолява последиците от природното 
бедствие, бежанците от Тракия в една или друга степен успяват 
да се интегрират в българското общество. Голяма част от руските 
емигранти напускат България с надежда за по-добър живот. 
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Първа страница на вестник „Кубанец-Алексеевец“ с публикувания 
призив за набиране на средства за българските бежанци. 

Хасковско семейство, подслонено на Ямача в палатка 
на Червения кръст - май 1928 г., ДА-Хасково 
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ТОМА ИЗМИРЛИЕВ - ХАСКОВЕЦЪТ, 
РОДОМ ОТ КУКУШ 

Йордан Нанчев 

Христо Ботев, Стоян Михайловски, Алеко Константинов, 
Димитър Подвързачов, Чудомир – ето една предна редица на 
сатирици в българската литература, редом с които отдавна беше 
време да поставим и името на Тома Измирлиев. За някого това 
може да звучи пресилено. Друг сигурно би се смутил, че не е 
чувал такова име на писател. Трети, уморен и разочарован от 
евтина реклама, може да се откаже да чете по-нататък. Всеки би 
имал своите основания, но нека поне се опитаме да запомним 
това име. То ще е добро начало. За да зазвучи след това и слово-
то на почти забравения днес по-голям брат на Христо Смирнен-
ски и негов учител по поезия.

Такава е и целта на тези бележки: да на-
помнят за него и да насочат вниманието към 
творчеството на Томата, към неговите книги, 
които все пак съществуват и убедително сви-
детелствуват за таланта и морала на своя съз-
дател. И ако някой от „неверниците” успее да 
ги открие и прочете, вече няма да има нужда 
да бъде убеждаван. Стихотворенията, разка-
зите, фейлетоните, злободневките, анекдоти-
те на неповторимия Фома Фомич, както най-
често се е подписвал той, са аргумент, който 
трудно би могъл да се пренебрегне. Жалко е 
само, че немалка част от тях и досега си оста-

ват затулени в някогашните вестници и списания, че досегаш-
ните им издания в книги не го представят изцяло. Най-пълен 
засега е двутомникът „Смях и злъч”/1985/, съставен от сина на 
писателя Веселин Измирлиев, известен наш преводач, за съжа-
ление вече също покойник, който беше и ревностен изследова-
тел на творчеството на своя баща. 

Забележителната писателска активност на Тома Измирлиев, 

Тома Измирлиев - 
Фома Фомич
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оригиналността на неговия художествен стил, находчивостта 
и остротата на сатиричния му поглед с лекота привличат чита-
телското внимание и го правят един от търсените сътрудници 
на хумористичния печат по онова време. Но какво все пак му 
е попречило да заеме своето заслужено и достойно място в ис-
торията на българската литература или поне да бъде редом с 
горепосочените майстори на хумора и сатирата? Ето някои от 
причините. 

На първо място това е ранната му смърт. След това фактът, 
че не е писал „сериозна” литература. Неизбежната съпоставка 
с творчеството на Христо Смирненски също не е от полза за 
него или поне онази част, на която се акцентираше в годините на 
социализма. Пак тогава не се гледаше с добро око и на сътруд-
ничеството му във в.„Щурец” на убития от комунистите Райко 
Алексиев. А не на последно място трябва да се има предвид и 
това, че седем от най-зрелите и най-творчески години на Тома 
Измирлиев преминават не в столицата, а в далечното Хасково, 
където издава и единствените си две книги. В този град той ос-
тавя трайни и незаличими спомени като творец, печели много 
приятели и следовници, които болезнено изстрадват раздялата 
си с него и десетилетия след това го помнят и почитат. За него 
пишат и автори като Георги Караславов, Минко Николов, Камен 
Зидаров, Матвей Вълев, Райко Алексиев, Стефан Продев, Ангел 
Тодоров, Владимир Голев, Луко Захариев…

Но кой всъщност е Тома Измирлиев? Кой се крие зад тол-
кова популярния някога псевдоним Фома Фомич? Да започнем 
отговора на този въпрос от самото начало. От 9 септември 1895 
година, когато в Кукуш, в семейството на сладкаря Димитър Из-
мирлиев, се ражда син - Тома, който е посрещнат с особено вни-
мание и грижи, защото вече две деца преди него са починали. 
По-късно се раждат още три - Христо, Надежда и Антон.

Каква е семейната среда, в която израства Тома Измирлиев? 
Макар да е само дребен занаятчия, бащата Димитър или Мицо, 
както го знаели всички, бил буден и инициативен човек, лю-
бознателен и с усет към красивото, който неизменно влагал в 
сладкарството, а и в картините, които рисувал. Потомък на мес-
тен български православен род, той бил чужд на католицизма, 
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противопоставял се на униятството, което масово възприемали 
голяма част от съгражданите му. Участвал и в освободителното 
движение на своя край, все още в пределите на Османската им-
перия по онова време. Тази дейност на бащата и разказите му за 
героичните подвизи на борците за свобода, които възпламенява-
ли детското въображение, са може би най-ранните спомени на 
Тома Измирлиев. По време на Илинденското въстание той е все 
още твърде малък, но в съзнанието му завинаги остават покър-
тителните сцени на насилие и погром.

Майка му – Елисавета Попанастасова, не е кукушанка, но 
отдавна живее в този град. Баща й е архиерейски наместник и 
учител. Тя също е жена с буден ум и жажда за просвета и учи 
три години в девическия пансион в Солун, преди да се омъжи. 
Животът на семейството след това протича в сговор и без осо-
бени сътресения, поне до войните. Децата им растат задружно и 
в труд, но обичат и книгите. Четат най-вече стиховете на Ботьов 
и Яворов, „Под игото” и „Чичовци” на Иван Вазов, „До Чикаго 
и назад” от Алеко Константинов…Техни любими четива са и 
„Принцът и просякът” на Марк Твен, „Малкият лорд Фаунтле-
рой” на Филип Бърнет, „Дневникът на един ученик” от Едмондо 
де Амичис, творби на Пушкин, Лермонтов, Гогол, Лев Толстой, 
приключенските романи на Майн Рид и Жул Верн, книгите на 
Александър Дюма, Виктор Юго, Чарлз Дикенс…

Конкретните спомени за ранното детство на Тома Измирли-
ев не са много и затова е интересно да бъде повторено онова, 
което неговата сестра Надежда разказва: „У дома го даваха като 
пример за трудолюбие. – пише тя. – Баба ми Марча редовно вся-
ка година отглеждаше копринени буби. Около тях имаше много 
работа. Бате Тома й беше най-сигурният помагач… По едно вре-
ме работата в сладкарницата намаля. Баща ми нае едно място, 
където почнахме да сеем тютюн, откъдето да се получава до-
пълнителен доход за семейството. Участвахме всички в отглеж-
дането: садяхме, беряхме и нижехме тютюневите листа, но от 
всички най-много бате Тома. Той беше ученик тогава в прогим-
назията, а останалите деца все по-малки”…

1908 година е паметна както за семейство Измирлиеви, така 
и за всички българи в тогавашната Османска империя, защото 
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в нея е извършена буржоазна революция и на „раята” са даде-
ни известни права. Вестта за това е повод за всеобщ празник 
в Кукуш. Новото правителство отпуска и стипендии на някои 
по-ученолюбиви българчета, между които е и Тома Измирлиев. 
Тези стипендии, разбира се, са за турски, а не за български учи-
лища, но и това все пак е вид грижа за обезправеното местно на-
селение. Първоначално Тома се записва в гимназията в Солун, 
но там учениците се оказват прекалено много и той е преместен 
в Битоля. В тамошната гимназия се изучават източни езици – 
турски, арабски, персийски. Той проявява ярко изразено вле-
чение към тях и постига значителни успехи в усвояването им. 
Наред с това учи и френски език. Ученическите години в Битоля 
разширяват неговия умствен кръгозор, укрепват самостоятел-
ността и вярата в собствените му възможности. Заедно с други 
по-будни ученици той участва в литературния кръжок, в който 
ежеседмично се обсъждат произведения на членовете. Изнасят 
се и реферати, провеждат се дискусии на различни теми от бъл-
гарската, руската и западноевропейската литература.

„Когато по време на ваканциите се връщаше в Кукуш, спом-
ня си сестра му, той носеше много бодрост и радост и вливаше 
в атмосферата на нашето семейство нова, свежа струя. Научава-
хме от него нови песни, разкази, стихотворения. Това чувство на 
уважение, любов и авторитет към него запазихме докрай”.

Като най-голям от децата в семейството, Тома има грижата 
и по-късно да помага на по-малките, да ги учи и възпитава. С 
„голямо търпение и спокойствие” той поправя грешките в пове-
дението им, в подготовката за училище и особено в уроците по 
френски и български език. Взискателен е към тях, както и към 
себе си. Винаги е чист, спретнат, с лъснати обувки и изгладе-
ни дрехи. На това той държи до края на живота си, както и на 
точността, на дадената дума. Не прощава и на най-близките си 
небрежност в това отношение, не пропуска случай да ги ирони-
зира.

Тома Измирлиев не завършва гимназията, която е затворена 
поради началото на Балканската война, и се завръща в Кукуш. 
Обстановката в града е колкото радостна, толкова и тревожна. 
Носят се какви ли не слухове за насилие и жестокост. Една нощ 
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турският гарнизон и много от местните турци изненадващо на-
пускат града, като запалват оръжейните складове. Кукуш из-
тръпва в пламъците на пожарището. Заедно с утрото обаче идва 
и вестта за пристигането на българските войници. Радостта от 
свободата е неописуема, но се оказва твърде кратка - само ня-
колко месеца. Започва Междусъюзническата война. В първите 
няколко дни около града е спокойно. После обаче започва тра-
гедията, подробно описана от проф.Любомир Милетич, от Луи 
Айер, а по-късно и от тогавашния окръжен управител Владимир 
Караманов в техните отдавна публикувани спомени. По това 
време Кукушката кааза наброява 54 християнски села и е изцяло 
българска. В нея живеят 28 168 българи-екзархисти. Само в две 
от селата – Саръпазар и Крондирци, имало 376 българи патри-
аршисти, а униатите - съвсем малко на брой - били разпръснати 
в Кукуш, Лельово и Морарци.

На 19 юни 1913 година сутринта в града се чуват първите 
оръдейни изстрели откъм шосето и железопътната линия за Со-
лун. Кукушани все още вярват в победата и животът в града си 
тече по обичайному. Боят продължава южно от града. До към 
три часа следобед не се случва нищо обезпокояващо. Властите 
обаче са нащрек и разпореждат да се вземат необходимите мер-
ки. В късния следобед започват да идват първите бежанци от 
околните села. Все още всички вярват, че българската войска ще 
устои на напора на превъзхождащите ги по численост гръцки 
части. Според различни източници тук те хвърлят от 60 000 до 
80 000 души, докато българите са не повече от 10-12 хиляди. 
През нощта вече става ясно, че нашите са отстъпили и пред-
стои решителен бой на позицията откъм южната, югоизточната 
и югозападната част на самия град, където ще бъдат съсредото-
чени нови сили. Тя е с подковообразна форма с дължина около 
7 км. Започва от с. Енешово на запад и свършва до Сарикьой и 
Шекерлия на изток. През нощта гърците спират настъплението 
си поради понесените тежки загуби. 

Пожарищата обаче не стихват. Освен околните села, те об-
хващат и района на гарата, която е на около 4 км от града. По-
ложението става сериозно, но все още не е безнадеждно. Въ-
преки това са предприети действия за евакуация на архивите 
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на местния клон на БНБ и на останалите учреждения. Много 
семейства напускат града и остават из околностите му в очак-
ване на утрешния бой. Това става без особен шум и суматоха. 
Рано сутринта на 20 юни всички подразделения на пехотната 
бригада, защитаваща града, са на позицията. Отляво е 32-ри пе-
хотен полк, отдясно 29-ти. Артилерийските батареи и кавале-
рията също са на подходящите места. Боят започва в 7 часа. До 
обед нашите се защитават успешно, но към 1 часа неприятелят 
бомбардира града с фугасни гранати, от които пламват няколко 
дюкяна и болницата. Има и човешки жертви. Настъпва паника. 
Хората бързат да напуснат града и той скоро опустява. Генерал 
Сарафов и полковник Рибаров от щаба на войската, разположен 
на близката височина в двора на манастира „Св. Георги”, следят 
събитията и отдават необходимите заповеди. До вечерта пози-
цията е удържана. Пристигат и нови подкрепления. Срещу тях 
обаче гърците разполагат с четири и половина дивизии с около 
30 батареи, между които и няколко отделения тежка артилерия, 
както и една пълна кавалерийска бригада. Те предприемат и 
нощна атака, която също е отбита, но на сутринта на 21 юни, 
възползвайки се от многочислеността си, започват обход от из-
ток. Положението става изключително тревожно. Към 9 часа 
българският щаб дава заповед за отстъпление по близкия път 
от север по долината на р. Галик през Круша планина и Долни 
Порой.

 Така е решена съдбата на цяла Македония, която отново 
остава извън границите на свободна България. През нощта на 
22 юни и войска, и мирно население са на безопасно разстояние 
от Кукуш, в който неприятелят пирува от постигнатия резултат 
- да заличи окончателно това гнездо на българщината пред вра-
тата на Солун и Бяло море и стража на южните предели на мно-
гострадалното българско отечество. За неуспелите да напуснат 
града българи настъпват страшни часове на погром и насилие. 
По официални данни са изклани над 70 човека, повечето от кои-
то старци и жени, а сред жертвите има и 11 деца.

Съвсем скоро след това градът е в развалини, а бившите му 
жители, сред които е и семейството на Мицо Измирлиев, лише-
ни от дом и родна стряха, поемат на север към България. На 1 
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юли 1913 година те пристигат в София и временно се настаняват 
в дома на свои близки. В тези тревожни дни от бойното поле 
идва вестта за смъртта на Владимир Попанастасов-Пепо, който 
е вуйчо на Тома и брат на майка му. Макар двамата да не са об-
щували, младежът го чувства особено близък не само защото е 
поет, но и защото неведнъж му е изпращал пари в Битоля. 

Тежка и тъжна е настъпващата есен за семейството. Парите 
едва стигат за наема на малката сладкарничка на ул. „Драгоман” 
и за скромната квартира. Прехраната е несигурна, а наближава 
зима. За да бъде облекчен бюджетът на семейството поне с едно 
гърло, Тома постъпва във Военното училище, макар да няма ни-
какво влечение към военното дело. През декември в хуморис-
тичния вестник „К‘во да е” се появява неговата първа публика-
ция. Броят е 102-ри, а заглавието на хумореската според Ангел 
Тодоров е „Когато кражбата изпъкна, как апашът млъкна”. По-
дписана е с псевдонима Голгол. В „К‘во да е” Тома Измирлиев 
продължава да сътрудничи и през следващите години, но тъй 
като вестникът е „за лек хумор и безпринципни хумористични 
сатирични закачки”, такива са и творбите му през този период.

Във връзка с писателския дебют на Измирлиев е интересно 
пак да се цитира откъс от спомените на сестра му, която разказва: 
”…Още в края на 1913 година той/Тома/ започна да сътрудничи 
в хумористичните вестници. Помня един случай от този пери-
од. Майка ми работеше в една шивалня. По време на почивката 
някое от кукушките момичета, с които работеше, донесло ху-
мористичен вестник, в който се усмивали някои лица от нашия 
град с известните им в града прякори /Гоце Пайта и др./. Всички 
коментирали написаното и дошли до заключението, че авторът е 
кукушанец. Вечерта майка ми разказа за случката, Тома се поус-
михваше, а Христо извика: ”Това е работа на бате Тома!”. Така 
разбрахме, че бате Тома е почнал да пише. След това Христо 
често ме пращаше да купувам от будките вестник„К›во да е”.

През пролетта на 1914 година като юнкер във Военното учи-
лище Тома заболява тежко и пише тревожно писмо до близките 
си. Болестта е опасна и съпроводена с усложнения и вътрешни 
кръвоизливи, които го принуждават да напусне училището. За 
щастие домашната обстановка и адекватно проведеното лечение 
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дават добър резултат и болестта е излекувана, но последствия от 
нея остават за цял живот.

Напуснал Военното училище, Тома успява да получи дър-
жавна стипендия, за да продължи гимназиалното си образова-
ние в Цариград. Стипендията е двугодишна до завършване на 
средния курс, но Тома взема всички изпити още първата годи-
на, а през 1915/16 се записва да учи медицина. От Цариград 
продължава сътрудничеството си в „К›во да е”, като изпраща 
творбите си на своя по-малък брат Христо, който от своя страна 
ги носи в редакцията. В този вестник за пръв път печата и сами-
ят Христо Смирненски, но все още само с псевдонима Ведбал. 
Преди това, разбира се, той също по пощата е взел мнението на 
брат си, който до край си остава безспорен авторитет за него. 
По-късно двамата публикуват и общи текстове под псевдонима 
Братя Грим.

Началото на войната през 1916 година прекъсва следването 
на Тома. Той се завръща в София и отново постъпва във Воен-
ното училище. Завършва краткия курс за запасни офицери и е 
произведен в чин подпоручик. Воюва на Южния фронт, но през 
лятото на 1918 година заболява отново. Изпратен е на лечение 
в полева болница край Свети Врач, откъдето брат му го придру-
жава до вкъщи. По време на Владайските бунтове двамата братя 
са в София. Междувременно Христо също е постъпил във Воен-
ното училище и като юнкер участва в потушаването им.

След края на войната Тома Измирлиев започва работа като 
контрольор в тогавашната Дирекция за стопански грижи и об-
ществена предвидливост /ДСГОП/. Пътува често из страната. 
По време на една от командировките си в Хасково той среща за 
пръв път своята бъдеща съпруга Любка. Срещата им се състояла 
на 3 март 1920 година.

„На този ден се уреждаха тържества - спомня си тя - военна 
музика свиреше разни хора. И на такова едно хоро като играех 
с приятелките си, се хвана при нас той със своите приятели, а 
след свършване на играта ни се представиха. Ясно беше, той ме 
харесваше. Аз него също. Чувствата, които се появиха между 
нас, естествено не могат да се опишат с думи. Но след два ме-
сеца, когато той си замина, градът като че ли опустя за мене. Аз 
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страдах тогава, а бях само на седемнадесет години. С нетърпе-
ние очаквах първото писмо. И то пристигна. После се заредиха 
още много чудно хубави писма, които четях с голямо удоволст-
вие и радост и които ревниво пазя”…

Любка Атанасова Георгиева също е дъщеря на преселни-
ци от Македония. Баща й дълги години учителствува в т.нар.
Кирково училище в Хасково и докато бяха живи, много от уче-
ниците му го споменаваха с обич и уважение. Син на свеще-
ник, той бил родом от село Болак, Драмско. Учил в Солунската 
гимназия, издържан от чичо си, който бил доста заможен. След 
това става учител в селцето Просечен, а пет години по-късно е 
изпратен от Екзархията в Хасково. Тук негов ученик е Петър 
Янев,бъдещ министър на правосъдието в кабинета на Алексан-
дър Стамболийски. В Хасково Атанас Георгиев създава семей-
ство с Василка Жечева Димова. Тук се раждат трите им дъщери, 
най-голямата от които Димитрия /Миша/ по-късно става съпру-
га на художника Никола Танев. В самото начало на ХХ век се-
мейството се мести за кратко в Борисовград /днес Първомай/, 
но от 1905 е отново в Хасково. Там, две години преди това, се е 
родила Любка. Ето как тя описва детските си години: „Аз съм 
била двегодишна, когато семейството се премества в Хасково. 
Тук учителите даваха пиеси в училището, където се е крил Лев-
ски. Родителите ме водеха на тези представления. Аз рисувах 
хубаво, лесно и бързо си учех уроците, обичах да чета книги, 
пеех руски романси, свирех на китара. Имах добър успех, бях 
много старателна във всичко. Янка свиреше на цигулка. Знаеше 
френски, немски, руски. Майка ми и баща ми пееха хубаво. Тат-
ко свиреше на хармоника. Когато се разболя Янка, той продаде 
хармониката. Майка ми обичаше музиката, често у нас се съби-
раха роднини”… На 6 август 1921 година е годежът на Любка 
Георгиева и Тома Измирлиев, а две години по-късно - на 21 ок-
томври 1923 година, те сключват брак.

Но да се върнем пак към 1920 година в София заедно със 
спомена на Радослав Габровски, в който той описва Тома така: 
„Тънещите след Първата световна война в нищета, мрак и кал 
ючбунарци си спомнят и като днес виждат един мургав, среден 
на ръст, здраво сложен и с рядка самонадеяност младеж да кра-
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чи по разнебитените тротоари на „Пиротска” от „Овче поле” до 
центъра на града и обратно. От черните му прави, бухнали коси, 
главата му изглеждаше голяма и заоблена. Под високото му чело, 
пронизано от хоризонтална бръчка, искряха, засенчени от гъсти 
черни вежди, големи черни очи. Като чувствителна фотокаме-
ра те наблюдаваха и запечатваха всичко, което ги заобикаляше. 
Дълбоките дъгообразни гънки около устата и издадената напред 
месеста сочна устна очертаваха контурите на една неслизаща от 
лицето му усмивка, готова всеки момент да се разрази в остър 
сатиричен кикот срещу пошлостта и глупостта или да се разлее 
в сърдечен звучен смях при благоприятна дружеска обстанов-
ка. Той лесно се гневеше от политическите пройдохи. Около 
ноздрите му тогава се откриваха безкръвни петънца, а долната 
му устна набъбваше като на разсърдено дете и се издаваше още 
по-напред. В такива случаи не биваше да му се противоречи, 
защото язвителен и отровен беше сарказмът му, а юмрукът му – 
стоманен. Той не беше му изневерявал в схватките с хулиганите.

Въпреки следвоенната материална разруха, Тома Измирли-
ев се носеше изрядно и с тънък вкус. Беше взискателен към 
външността си до педантичност. Цветната папийонка, изгладе-
ното му чисто облекло и тънкото бастунче, което той или вър-
теше в ръката си при движение, или държеше отвесно зад гърба 
си, му придаваха вид на безгрижен и самодоволен бонвиван, без 
всъщност да е такъв. Защото още от юношеските си години той 
работеше неуморно и като чиновник, и като писател-хуморист, 
за да подпомага издръжката на тежкото си семейство”…

Сложна е политическата обстановка в страната от гледна 
точка на левите сили през годините, за които разказва Габров-
ски. Краят на 1920 и началото на 1921 година са наситени с бу-
рни и тревожни събития - образуването на самостоятелно зе-
меделско правителство и обиколката на министър-председателя 
из европейските столици, Кронщадският контрареволюционен 
бунт на ген. Козловски, готвещата се пролетна контраофанзива 
срещу Съветска Русия, Третият редовен конгрес на БКП, опожа-
ряването на комунистическия Народен дом на пл.”Лъвов мост”, 
гладът в Поволжието, обявяването на военно положение в Со-
фия, Перник и Кюстендил и пр. Това са все събития, към кои-
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то Комунистическата партия не може да е безразлична, а Тома 
отдавна симпатизира на тази партия, работи за нея и неизменно 
участва в нейните тогавашни протестни инициативи. За това 
след години официално свидетелствува Христо Боев, който е 
бил негов пряк ръководител в нелегалната работа. 

А ето какво пише и самият Тома Измирлиев на бъдещата 
си съпруга по онова време: „… Сега нещичко по моите работи. 
След две седмици почваме да издаваме литературно-хуморис-
тично списание „Маскарад”. Собственик на списанието ще бъда 
аз. Един добър приятел /Хр.Боев Пепин/ ми даде в заем 15 000 
лева да почна списанието. Ще му ги изплатя, когато тръгне ти-
ражът. Тъй че сега ще знам едно – ако работя и полагам сили, 
то ще е не за издателя, а за себе си. В редакционния му комитет 
ще бъдем аз, Христо и Фол. Ще участват Матвей, Пулвис, Инте-
грал, Печенег, Палмин, На баща ми син от „Смях”, Ланчелот и 
още много стари и нови българановци. Проф. Балабанов и Елин 
Пелин ще ни дават от време на време по нещо. Надявам се, че 
ще бъде нещо много по-красиво от „Българан”. Участват худож-
ниците Емануил Ръкаров, Иван Милев /декорации/, Краснев, 
Добринов, Антон Донев, Жендов и др. Пожелай ми успех!”.

Писмото е с дата 25 октомври 1922 година. За съжаление 
въпреки безспорните качества на сътрудниците и въпреки ен-
тусиазма и помощта, оказана му от Комунистическата партия, 
редакторът едва успява да покрие разходите за отпечатване на 
списанието. Понякога дори е принуден да залага балтона си, за 
да може да се разплати. И „Маскарад” замира. 

Но ето един отзив от в.”Развигор”/№ 94/, в който четем:”Това 
е име на най-новото хумористично списание. Не е само име, но 
и програма. Карикатуристи и поети, талантливи и вдъхновени, 
въоръжени с жезъла на сатирата, озарени от лъчите на незло-
бив хумор, застават над окръжаващия ги маскарад и се смеят. 
И ние трябва да се смеем заедно с тях. Големият им смях на въ-
одушевени младежи ни заразява. Около „Маскарад” са събрани 
благотворители, които щедро ни даруват, сякаш черпят от неиз-
черпаем фонд, с лекокрилите творения на своите дарби. Дано 
фондът не се изчерпи до края на дните им!”. Уви, пожеланието 
не се сбъдва. Последният, двадесет и пети, брой на списанието 
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излиза на 20 май 1923 година.
Интересно е преди това да се отбележи сътрудничеството 

на Тома Измирлиев в „Българан”. То датира от първите му го-
дишнини, но е особено активно в годините, предхождащи съз-
даването на „Маскарад”. Редактор на това издание през първи-
те девет месеца на 1921 година е Дамян Калфов, заместен след 
това от Христо Смирненски, към когото малко по-късно се при-
съединяват Николай Фол и Тома Измирлиев. Сред сътрудниците 
му са и Матвей Вълев /Босяка/, Иван Генадиев /Ханс/, художни-
кът Александър Добринов…Те всички не само пишат по-голя-
ма част от материалите, но и редактират, коригират и свързват 
страниците на списанието. Нерядко Тома светкавично попъл-
ва празните полета с умно импровизираните си хумористични 
анекдоти и злободневки. А светът изобилства със случки и съ-
бития, които провокират талантливото му перо. Тук за пръв път 
се появява неговият популярен псевдоним Любичек, свързан с 
името на бъдещата му съпруга. 

Тома Измирлиев осмива не само житейските уродства, но и 
недомислията на земеделското правителство, полицейския про-
извол, социалните неуредици. Всичко това очевидно не е било 
по вкуса на част от акционерите в издателство „Гутенберг”, фи-
нансиращо „Българан”, и редакторският екип е заменен. За гла-
вен редактор е привлечен Ненчо Илиев /Сириус/. Така се стига 
до напускането на голяма част от дотогавашните сътрудници и 
основаването на „Маскарад”.

„С „Българан” окончателно ликвидирах - пише Тома до го-
деницата си Любка. Редактирането му поема Сириус. Той е де-
мократ и сигурно ще се старае да го преобърне в хумористичен 
орган на Блока. Ще го насочи против комунистите. Аз, Христо, 
Матвей и всички досегашни сътрудници по никой начин не мо-
жем да работим в един контрареволюционен вестник, въпреки 
любезната покана на С. да запази всички досегашни сътрудни-
ци”. 

По сведения от същото писмо Измирлиев пише и за „Чер-
вен смях”, „Работнически вестник” и „Народна армия”, но по 
конспиративни съображения текстовете му там са спорадични 
и или не са подписани, или излизат с псевдоними. Тези издания 
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са открито ангажирани с Комунистическата партия, а той съз-
нателно се старае да не афишира тогавашната си обвързаност 
с военното й разузнаване. В тях много по-активно и открито 
сътрудничи Христо Смирненски, който за твърде кратко време 
достига върхове в творческото си развитие. 

„Тома виждаше и чувстваше - пише Радослав Габровски - 
как пред очите му с всеки изминат ден израстваше Христо като 
пламенен революционен поет. Той участваше в творчеството на 
Христо още при зараждането и кристализирането на неговите 
идеи, които двамата често споделяха, след което Христо се от-
късваше, усамотяваше се в неговия ъгъл от стаята върху масата, 
покрита с чисто бяла покривка и отрупана с много книги, и там 
пишеше, пишеше”…

Надежда Измирлиева пък си спомня: ”…мнението на Тома 
беше авторитетно за Христо. Тома, който бе почнал по-рано от 
Христо да работи из хумористичните вестници и списания, има-
ше богат опит, от който Христо се учеше. Те двамата с часове 
говореха около редактирането на сп. „Българан”, сп. „Маска-
рад”, за списването на сп. „Червен смях”, за промените в ре-
дакциите, за качеството на поместените работи и пр. Спомням 
си как Христо и Тома не одобряваха, че на 1 и 4 страница на 
„Червен смях” се печатаха големи карикатури, които запълваха 
целите страници…Особено оживени разговори се водеха при 
отпечатването на второто издание на „Да бъде ден”…Между 
двамата братя имаше разбиране по отношение на литературната 
работа. Политически също се разбираха. Тома беше комунист 
още преди оформянето на Христо и той му оказа влияние и в 
това отношение”…

 По това време Тома Измирлиев пътува често и в чужбина. 
Със секретни мисии, възложени му от Компартията, той посе-
щава Москва, Виена, Цариград… В навечерието на едно от тези 
свои пътувания научава за болестта на брат си, но все пак таи 
надеждата, че не всичко е толкова тревожно, а и отговорността 
за изпълнение на поставената му задача го кара да замине. За-
връща се след месец и прави всичко възможно да облекчи стра-
данието на по-малкия си брат. Той е неотстъпно до леглото на 
болния.
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„Никога не бях го виждал да плаче, освен при последното 
ми посещение при болния в санаториума на д-р Хаджииванов в 
Княжево в деня на неговата смърт - пише Р. Габровски. - Тома 
чупеше ръце в коридора пред невъзможността да се спаси жи-
вотът на Христо”…

Смъртта на любимия брат, Деветоюнският преврат, септем-
врийските метежи - това са все събития, които Тома тежко пре-
живява през втората половина на 1923 година. Но, разбира се, 
животът винаги е по-силен от смъртта, от отчаянието. Макар да 
остава, скръбта е дълбоко затаена. Избуяват нови надежди. 

В началото на 1924 година възниква идеята за ново хумо-
ристично издание – „Звънар”. Пак с подкрепата на Компарти-
ята. То е седмично и се редактира от Тома Измирлиев и Крум 
Кюлявков. Просъществува до май 1925 година. По тогавашната 
практика датите на отделните броеве не се отбелязват, посоч-
ват се фалшиви имена на редактори и адреси. А сбирките на 
редколегията се осъществяват в известното тогавашно заведе-
ние „Луката” на ул. „Раковски“. В списанието сътрудничат още 
Асен Разцветников, Ангел Каралийчев, Николай Фол, Васил 
Павурджиев, художниците Александър Жендов, Илия Бешков и 
др. Със ”Звънар” са свързани и първите публикации на Георги 
Караславов, Емил Коралов и Христо Радевски…

През 1924 година Тома напуска работата си в СГОП и пос-
вещава почти цялото си време на списанието. Това е може би 
единственият период в живота му, когато се препитава само с 
литературна дейност. Любка Измирлиева си спомня, че през съ-
щата година са били на курорт със свекърва си и със сестрата 
на Тома в село Бистрица край София. Половината от това време 
мъжът й прекарвал с тях, а през другото време се занимавал със 
списанието. При едно от гостуванията му ги посетили Георги 
Бакалов, Георги Цанев и Трайчо Костов с жените си. От ранната 
есен на същата година пък е запазена обща снимка на семей-
ството и техни близки на фона на водопада в Костенец.

Многобройни са публикациите на Тома Измирлиев в „Звъ-
нар”. Различни са и псевдонимите му. Тук той може би най-ярко 
изявява облика си на сатирик. Деен, находчив и остроумен, пе-
рото му безпощадно жили тогавашните управници, продажни 
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политици, псевдоинтелигенти. Отделни негови творби визи-
рат актуални личности като Александър Цанков /”Шетба шета 
президента”, „Трите паяци”, „За всеки случай”/, Александър 
Малинов /”Политически Димитровден”/, ген. Иван Русев /”Ге-
рилата”/, Петър Абрашев /”У нас е истински Едем” /, Андрей 
Ляпчев, Йордан Бадев…

Арестуването на поета Христо Ясенов също става повод за 
стихотворение, разобличаващо полицейщината. Като цяло съ-
трудниците на „Звънар” заемат антиправителствена позиция, 
критикуват насилието и социалната несправедливост, лицеме-
рието на властта и корупцията. Затова и някои от броевете са 
инкриминирани и иззети, а редакторите и голяма част от съ-
трудниците са под полицейско наблюдение с опасност да бъдат 
арестувани. В крайна сметка обаче не се стига до арести, а само 
списанието е спряно. 

Това става в тревожните и напрегнати дни около атентата в 
църквата „Св. Крал”. Тогава Тома Измирлиев вече не е действащ 
сътрудник на комунистическото военно разузнаване, тъй като 
ръководителят му Христо Боев бил емигрирал в чужбина, но 
изживява трудни дни на тревога и неизвестност. Макар да не 
споделя и с близките си своите страхове, той все пак е нащрек и 
решава да напусне столицата, докато политическата обстановка 
отново се нормализира. Добър повод за това е пътуването на 
футболния тим „Бенковски” за Цариград. Заедно с Любка се за-
писват за това пътуване като членове на клуба. Намерението им 
е да останат за известно време в Цариград. Още в София става 
ясно обаче, че няма да се допускат други гости с футболистите. 
Затова семейството все пак тръгва с влака, но слизат и Любка, 
заедно с няколкомесечната им дъщеричка Елисавета, остава в 
Хасково, а Тома трябва да се завърне на другия ден в София, 
защото е научил, че съпругът на сестра му Тодор Димитров бил 
арестуван. Прекарва известно време там, но майка му го съветва 
да се върне пак в Хасково и той прозорливо се вслушва в съвета 
й. Това става непосредствено преди 16 април. 

След атентата полицията предприема масови арести на ко-
мунистически активисти. Извършват обиск и в техния дом, при 
което е арестуван по-малкият му брат Антон. Сметнали са, че 
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той е редакторът на „Звънар”, но скоро грешката е открита и 
младежът само е интерниран, вместо да бъде съден или малтре-
тиран. Така Тома Измирлиев остава в Хасково цели седем годи-
ни, до идването на Народния блок на власт в страната, когато 
предишните събития вече са до голяма степен отшумели. 

Тук той не развива никаква политическа дейност, не уста-
новява и не поддържа нерегламентирани контакти. В началото 
е няколко месеца без работа, но след това получава място пак 
като контрольор в Окръжната сметна палата. С активната си пи-
сателска и журналистическа дейност обаче бързо се превръща 
във фактор за културния живот, в любимец на младежта и наче-
ващите литератори. 

Междувременно започва да сътрудничи в местния в. ”Ха-
сковска поща”, редактиран от стария му приятел Гошка Дими-
тров. Покрай него се сближава и с другите местни вестникари 
- Делчо Тодоров, Делчо Пандов, Георги Шумков, Ангел Узунов. 
Негови публикации се появяват и в другия хасковски вестник 
„Беломорска заря”, издаван от собственика на печатница „Сло-
во” Петър К. Бояджиев и редактиран от Д.Тодоров. В бр.14 на 
този вестник от 13 юли 1925 година е отпечатан разказът „Ба-
щин съвет”, за пръв път подписан с най-популярния му след 
това псевдоним Фома Фомич. В него пиян баща съветва сина си 
да не прекалява с алкохола. 

Под рубриката „Беззлобни бележки” могат да се прочетат и 
други творби на Тома Измирлиев. Като разказа „Патладжанов” 
например, в който писателят иронизира „културните” интереси 
на псевдоинтелигента, който не намира удовлетворение на есте-
тическите си претенции нито в театъра, нито в операта, нито в 
книгите, а едва когато попада в цирка е задоволен. Фейлетонът 
„Вървете вдясно” пък е алюзия за обществено-политическата 
обстановка след априлския атентат.

Тома Измирлиев инициира сливането на двата вестника и 
от октомври 1925 година се появява нов вестник - „Беломор-
ска поща”. Той обаче не просъществува дълго, защото Гошка 
Димитров излиза от съдружието и подновява своята „Хасковска 
поща”, а „Беломорска заря” остава в небитието.

В „Гошковата поща”, както хасковци вече наричат вестника, 
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Тома Измирлиев започва да списва и редактира своя хуморис-
тична страница, озаглавена „Криво огледало”. Преди това него-
ви материали, подписани с псевдонима Шило, могат да се про-
четат в рубриката „Злободневия” на издавания от края на 1925 
до 1927 година от Георги Шумков в.”Нова борба”. Пак в края на 
1925 година Тома Измирлиев опитва и успява сам да възстанови 
своя предишен „Маскарад”, като издава нови девет броя, отпе-
чатани в тукашната печатница на Стефан Христов и разпростра-
нявани в София чрез Агенцията за разпространение на печата 
„Куриер”. В този вестник освен него като автори участват Мак-
сим Гладний /Чудомир/, Фалк /Григор Чешмеджиев/ и др. 

Докато е в Хасково, семейството нараства с още един член. 
На 20 декември 1929 година се ражда синът им Веселин. Те от-
давна не живеят в дома на Любкините родители, а наемат квар-
тира на първия етаж в сградата на днешния ресторант на мяс-
тото на Дома на младоженеца на ул. „Генерал Карцов“. Децата 
са голяма радост за всички. Тома им отделя по-голямата част от 
свободното си време, разказва им приказки, води ги на разход-
ка. Тома „много обичаше близките си, спомня си съпругата му, 
беше грижовен, внимателен. Много обичаше децата. И към мен 
се отнасяше като към голямо дете. След връщането му от рабо-
та винаги излизахме заедно с децата. Вечер децата стъпваха на 
стол да го целуват за „лека нощ”- едно след друго по няколко 
пъти, а той се смееше:”А бе колко деца имам аз?”. Обичаше да 
пее, имаше хубав глас”… 

 По-нататък споменът продължава с това, че любим компо-
зитор му е бил Григ; че в София са ходили заедно да слушат 
Шаляпин в „Борис Годунов”; че от писателите най-много е оби-
чал Пенчо Славейков, Яворов. Дебелянов, Елин Пелин; че в до-
машната им библиотека имало и книги от Чехов, Достоевски, 
Пушкин, Толстой, Алфонс Доде, Рабиндранат Тагор, Волфганг 
Гьоте, Фридрих Шилер, Ъптон Синклер… А „когато беше бо-
лен, ме караше да му чета Зощенко”… 

Освен по книгите и музиката, Томата се увличал и по ри-
суването. Той бил много близък с художника Иван Милев и с 
помощта на бъдещия си тъст през април 1920 година урежда 
негова изложба в Хасково. Това може би е била първата худо-
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жествена изложба, видяна от хасковци. А и една от първите за 
художника, който по онова време учителствувал в близкото село 
Горски извор. Тя била показана в Кирковото училище по време 
на великденската ваканция на учениците и двадесет и пет от 
шестдесет и четирите работи били бързо изкупени. Предимно 
пастели. 

И още един щрих от спомените на Любка Измирлиева: ”Тома 
работеше бързо. Ставаше в 5 часа и сядаше на бюрото. Ако ня-
кое от децата се събудеше, той го слагаше на коляно и пишеше. 
Това не му пречеше. Вечер никога не работеше. Занимаваше 
се с децата. Лягаше обикновено към девет часа… Понякога ми 
четеше написаното, вероятно когато е бил доволен. Пазеше и 
подреждаше ръкописите си. Има доста запазени ръкописи. Оби-
чаше да си изрязва отпечатаните във вестниците произведения 
и да ги лепи на тетрадки… Има и тетрадка с лепени карикатури 
и текстове. Не обичаше да го хвалят… Но е имал самочувствие, 
че пише хубаво. Фактът, че издава книга, говори за това”…

През 1927 година в Хасково е основан нов ежедневник – 
„Утринна хасковска поща”. Той е издание на акционерното дру-
жество „Чикаго”, а негови основатели са Коста Кузев, Делчо 
Пандов и Тома Измирлиев. От брой 268 през следващата година 
до края на съществуването си през септември 1944 година вест-
никът излиза със заглавие „Утринна поща”. Няколко години по-
късно към екипа е привлечен и Делчо Василев. Това всъщност 
са и най-близките приятели на Тома Измирлиев в града.

„С Тома Измирлиев бяхме съредактори заедно с Делчо Пан-
дов на в. ”Утринна поща” - пише Д.Василев – и това продължи 
дотогава, докато бе закрита Областната сметна палата, където 
Тома работеше като контрольор-докладчик и той бе принуден 
да се прибере в столицата със семейството си… Нашата ре-
дакционна работа бе разпределена по следния начин: Тома Из-
мирлиев завеждаше и редактираше хумористичната страница, 
която излизаше веднъж в седмицата, всеки съботен ден. Делчо 
Пандов събираше разни информации от държавните и частни 
учреждения и предприятия, а пък на мен бе възложена работата 
по културните и обществени въпроси и да снабдявам подлист-
ника на вестника с най-разнообразни литературни материали – 
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разкази, пътеписи, цикли от стихове и поеми и пр. Освен тези си 
работи в редакцията, ние и тримата имахме задължението да се 
редуваме при получаването на последните новини от столицата 
по телефона от специалния ни кореспондент Милко Г. Пенев, 
както и да извършим корекция на изготвения вече нов брой за 
утринното му отпечатване на машината”…

Задълженията си във вестника Тома Измирлиев върши на-
ред със служебните си задължения. А по същото време изпраща 
свои материали и на други вестници в София, Бургас, Варна...

Той често пътува по служба до столицата и при едно такова 
посещение научава от сестра си, че Христо Хаджиев, собстве-
никът на известното книгоиздателство „Хемус”, бил склонен да 
издаде съчиненията на Христо Смирненски. Тома отдавна за-
мисля такова издание. Той издирва и подготвя за печат твор-
бите на по-малкия си брат с ясното съзнание, че изпълнява ос-
вен роднинско задължение и исторически дълг към паметта на 
един голям поет и към бъдещето на нашата литература. Но тъй 
като все пак не е постоянно в София, за редактор от страна на 
издателството е ангажиран младият тогава Тодор Боров, който 
се включва с ентусиазъм и през 1932-1933 година тритомникът 
вече е готов. Боров е автор на бележките към изданието, в кои-
то споменава за трудностите, предшествали общото им дело, и 
подчертава участието на по-големия брат, както и съдействие-
то, оказано им от Антон Измирлиев и от близките приятели на 
Смирненски Александър Жендов и Борис Генадиев. „Все пак не 
всичко можа да се извърши така, както трябваше - заключава 
той. – Но за тъй приготвеното издание ние с Тома Измирлиев 
сме готови да носим цялата литературна отговорност”.

Но да се вгледаме пак в пожълтелите страници на хасков-
ската „Утринна поща” и най-вече в съботната „Весела страни-
ца” на вестника. Тя е най-трайният и убедителен документ за 
някогашното присъствие на сатирика в литературния живот на 
града, в духовното битие на неговите жители. Стотици са публи-
кациите на Тома Измирлиев - хумористични разкази и стихове, 
фейлетони, злободневки. Едва ли по онова време е имало гра-
мотен хасковец, който да не познава неговия псевдоним Фома 
Фомич, който да не е чел произведенията му и да не се е заба-
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влявал с неговите герои. Разбира се, не само смях предизвикват 
те, а и размисъл и много въпроси. Хуморът на Тома Измирлиев 
развеселява, но и тревожи, провокира. Това се отнася както до 
политическите сатири с герои действащи банкери, министри, 
дипломати, така и до стихотворенията и фейлетоните, в които се 
описват познати на всички градски неуредици или постъпките 
на корумпирани местни величия. Редом с това авторът не пропу-
ска да се надсмее и над дребните житейски хитрости и измами, 
на които и до днес хората стават свидетели в ежедневното си 
общуване - лицемерието, измамата, спекулата, изневярата, рев-
ността, модните увлечения, пиянството, мързела, алчността…

Макар и вече встрани от активната конспиративна и поли-
тическа деятелност, Тома Измирлиев не остава безучастен към 
неволите и участта на бедните и социално онеправданите. За 
това свидетелствува стихотворението му „Тревожни дни” /“Ут-
ринна поща“, бр. 552 от 9 юни 1929-а/, вдъхновено от стачката 
на хасковските тютюноработници през същата година, обхвана-
ла цялата страна. Неговото послание е да се търсят и отстранят 
причините за тази стачка, а не да се трепери от страх пред спра-
ведливия бунт на масите.

Най-популярната рубрика в хумористична страница е „Без-
обидни атестати за близки и познати”, където той находчиво и 
точно успява да открои в две строфи най-характерното от външ-
ността и поведението на онзи, комуто посвещава написаното. 
Това са все лица от неговото обкръжение и такива, с които се е 
срещал и общувал. „Атестатите” дълго и оживено се коментират 
сред гражданството, учат ги наизуст и години по-късно продъл-
жават да ги помнят и декламират. Повечето от тях наистина са 
„безобидни” и добронамерени, но има и такива, които разбунват 
нечии гузни съвести, а понякога носят и лични неприятности за 
автора. Но в крайна сметка винаги всичко се урежда с добро, 
защото неповторимата усмивка и сърдечният характер на поета 
изкупват сатиричните му прегрешения, а с времето и потърпев-
шите започват да ги възприемат също от забавната им страна и 
дори се чувстват поласкани.

Като редактор на хумористичната страница Тома Измирли-
ев се свързва с много младежи, които пишат. Той е отзивчив и 
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съпричастен към техните вълнения, помага им и ги поощрява. 
Така започват да му сътрудничат и да се учат от него Георги 
Сърненски, Иван Пеневски, Петър Сиротов, Райчо Урумов, Ва-
сил Янев, Георги Кацаров, Петър Хаджиев, Марин Латинов и 
др., чиито имена и псевдоними по-късно изпъстрят страници-
те на местните вестници. Тома дружи и с някои от колегите си 
в Сметната палата, с журналистите Гошка Димитров и Делчо 
Пандов, за които вече стана дума, с адвоката Васил Радучев, 
комуто посвещава посмъртно стихотворението си „Плачат род-
ните балкани”, с есперантиста Лука Вълчанов, с д-р Стефан Ка-
диев.

Поощрен от другарите си в „Утринна поща” и главно от из-
дателя Коста Кузев, през 1930 година Тома Измирлиев издава 
първата си книга - сборника с разкази „Премеждия”. Много от 
героите в него имат своите прототипи в близкото обкръжение на 
автора. Най-популярен сред тях е Митре Шупелката - българин, 
преселник от Македония, който не може да забрави характер-
ния си диалект и предишния си начин на живот. Добродушен 
и незлоблив, почти винаги жертва на обстоятелствата, той е 
упорит и самонадеян, което го прави трагикомичен и най-често 
достоен за съжаление. Този герой се родее с персонажите на 
Елин Пелин от шопските му разкази, с образи от творчеството 
на Михалаки Георгиев и Трифон Кунев. 

Митре е скромен „като стария Давид и хрисим като много-
страдалния Йов”, както самият Измирлиев го определя в раз-
каза „Митрето не може без булка”. Според близките на автора, 
в него са пресътворени характерът, външността и поведението 
на служителя от Сметната палата Христо Влахов. Случка от об-
щото им ежедневие пък е станала повод за написване на разка-
за „Печката”. В друг разказ - „За минутка в градоначалството” 
-Тома Измирлиев описва самия себе си. Един постоянен негов 
прототип е прислужващият в хасковското читалище „Заря” Нако 
Каймакчиев. Раждането на дъщерята на писателя става подтик и 
вдъхновение за „Първа рожба” и т.н. 

Въобще Тома Измирлиев може да направи разказ от всичко. 
Понякога и от най-незначителни случки и образи. Той талантли-
во умее да превърне смешното в гротескно, да го открои, да го 
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охудожестви и с това да завладее и покори читателите си, да ги 
накара да му повярват, смеейки се.

Без съмнение при писането на своите разкази и фейлетони и 
при съставянето на „Премеждия” Тома Измирлиев е имал пред-
вид хумористичната проза на Михаил Зощенко, който е от лю-
бимите му автори. Той притежавал първото българско издание 
на негови произведения, както и част от оригиналните му книги, 
които четял и препрочитал. В „Утринна поща” често били пуб-
ликувани разкази от този писател, а Делчо Пандов, който най-
често ги превеждал от руски, отпечатал цял сборник от тях под 
заглавие „Весели разкази”.

Втората книга на Тома Измирлиев - стихосбирката „Смях 
и злъч”, която се оказва и последна до смъртта му, е издадена 
през 1931 година също в Хасково. Тя съдържа близо седемдесет 
стихотворения, които условно може да бъдат разделени в два 
цикъла. Тези от първата половина са забавно-развлекателни и 
техният хумор не надхвърля границата на обичайните човешки 
преживявания. Съвсем съзнателно може би тук перото на автора 
е притъпено и някак подвеждащо лекомислено, лековато дори, 
се плъзга по повърхността на дребните и твърде лични житей-
ски конфликти. Това са най-общо казано перипетии, свързани 
с мъжките мераци и женското лукавство. Стиховете са в духа 
на тогавашните хумористични издания и носят всичките им не-
достатъци - скорозрелост, баналност, схематизъм, липса на ярка 
художественост и аналитичност. Но такива са тогава, а може би 
вече и днес, изискванията на публиката, която във всеки слу-
чай предпочита директното, смешното, гъделичкащото, даже 
цинично-провокативното въздействие пред каквато и да било 
иносказателност и метафоричност. Доста трудно е при тези ус-
ловия поет, който малко или много уважава себе си, да успее да 
се съхрани, да се опази встрани от пазарните изкушения. 

Талантът всъщност е това, което му помага да намира в кол-
кото може повече случаи не само бързата, но и точната худо-
жествена интерпретация. Именно вроденият самороден талант 
на Тома Измирлиев е този, който общо взето го оставя все пак на 
границата на някаква естетическа мяра, не му позволява да затъ-
не безнадеждно в блатото на булевардния хумор. Разбира се към 
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таланта следва да се прибави и трезвата мисъл, и съзнанието за 
граждански дълг, и хуманизма, без които са немислими появата 
и осъществяването на истински творческата личност. 

Наличието на всички тези качества особено ярко се изявя-
ват във втората част на сборника. Тома Измирлиев не би бил 
себе си, ако беше се задоволил само с възпяването на лични 
взаимоотношения и дребнави интриги, с това да описва само 
неволите на хора, за които сватбата е геройство и саможертва, а 
венчалният пръстен - знак за проявена храброст. От средата на 
стихосбирката - най-напред плахо и постепенно /”Дядо владика 
пости”, „Красив е зимният сезон”, „Радост вкъщи” и др./, а след 
това съвсем недвусмислено и категорично започват да се нала-
гат социалните мотиви. „Новата година”, „Старата пътница”, 
„Януари”, „Зима”, „Литнали ми врабчета” са сред най-доброто 
в не толкова популярния в българската литература жанр на по-
литическата сатира. При това творбите на Тома Измирлиев са в 
стихове, които осмиват и окарикатуряват не само управниците 
от т.нар. Народен сговор, но царската особа, а наред с тях и апе-
титите на опозицията. 

Макар и твърде отдалечен от арената на политическите бор-
би, макар и далече от столицата, поетът не остава встрани от 
тях. Неговата тревожна гражданска съвест не му позволява да 
бъде равнодушен към актуалните и парливи въпроси на време-
то, към съдбата на България и на своя народ. Любопитно, но и 
много показателно е това, че и днес творбите му звучат близко и 
съвременно, поразяват със своята обективност и прозорливост. 
В тях има ярък социален протест, има непримиримост и сарка-
зъм, както и доброта, скръб и безнадеждност, което ги прави 
разбираеми и в унисон с душевната нагласа на многобройните 
им читатели. С тях поетът се приобщава не само към тревогите 
на своите съвременници, но и към участта на всички страдащи 
и онеправдани.

 „Тъй дойдохме си, братленца, в тоя свят безмислен, лих
 и така ще си отидем – като непрочетен стих!”

Тези редове от стихотворението „Новата година” покоряват 
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със своята делничност и с дълбокия си, разтърсващ хуманизъм. 
Сборникът „Смях и злъч” завършва със стихотворението „Сне-
жинки” – едно от най-точните сатирични попадения на поета, 
впечатляващ синтез на обществено-политическата действител-
ност по онова време, а защо не и днес! То е кратко и затова може 
да се цитира изцяло:

„Две снежинки – верни дружки,
 гонени от зли вихрушки,
 смръзнали от студ летяха
 и във столицата спряха.

 Първата снежинка падна
 и стопи се на площада.
 Втората напред отхвръкна
 и в партиен клуб се вмъкна…

 Две снежинки-верни дружки,
 гонени от зли вихрушки,
 на места различни спряха,
 но и двете в кал умряха!”

С дългогодишното си сътрудничество в хасковските вестни-
ци и с участието си като редактор в „Утринна поща”, със своите 
книги и с яркото си присъствие в културния живот на града, 
Тома Измирлиев съвсем естествено налага себе си в средите на 
местната общественост. Вече се каза, че по негова инициатива 
тук е уредена художествена изложба на Иван Милев, че той ба-
щински подкрепя начеващите хасковски литератори, че проявя-
ва интерес към миналото на града и пр. И след години хасковци 
си спомнят, че поетът винаги е бил в подкрепа на всяка нова и 
интересна културна проява, свързана не само с литературата, но 
и с музиката, театъра, изнасянето на сказки и пр. За това раз-
казва и актрисата Милка Габровска, която между другото пише:

”В 1932 година аз постъпих в театъра на Георги Костов- ди-
ректор, режисьор на театър”Студия” - пътующ. В първото турне 
посетихме Хасково. Томата беше на работа в Хасково с цялото 
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си семейство, посрещна ме много радушно и аз останах да им 
гостувам три дни. В първия ден на откриването на касата на те-
атъра не беше отбелязан нито един закупен билет. Томата видял 
неуспеха на театъра ни, веднага влязъл във връзка с директора 
ни Георги Костов – комунист, взел от него няколко кочана биле-
ти и по свой начин ги пласирал. Така първото наше представле-
ние мина с пълен сбор и голям успех, благодарение на любовта 
на Томата към театъра. Директорът ми даде два билета гратиси 
да ги дам на Тома за първото вечерно представление, но той 
категорично отказа и вечерта беше заедно с другарката си на 
представление с платени билети”.

Тома Измирлиев е и сред организаторите и участниците в 
юбилейното честване на проф. д-р Асен Златаров в Хасково, 
както се вижда от общата снимка, направена тогава за спомен. 

Но седемте години, които той преживява тук, се изнизват 
неусетно. Те вероятно биха станали и повече, но идва нареж-
дане за закриването на тукашния клон на Сметната палата. На 
1 юли 1932 година семейството тръгва обратно за София. Уста-
новяват се най-напред в „Красно село“ при родителите на Тома, 
а след това се местят в свое жилище, закупено им от бащата на 
Любка още през 1929 година. 

Тома започва работа в Софийската Сметна палата, но не 
прекъсва връзката със своите хасковски приятели. Продължава 
участието си в съботната хумористична страница на „Утринна 
поща”. Сътрудничи също така и на „Бургаски фар”, „Варненска 
поща”, „Жупел”, „Ново време”, „Българан”, „Пладне” и особено 
активно през последните години в „Щурец” на Райко Алексиев /
Фра Дяволо/. Близък е и с Иван Генадиев, с Ангел Каралийчев... 

Генадиев по-късно става редактор на посмъртно издадените 
му съчинения, а Райко Алексиев, който много го ценял и оби-
чал, пише предговор към книгата, в който проникновено описва 
личността и творчеството му, задълбочено и точно анализира 
същността им.

„Любимите теми на неговата шега - пише той - бяха наив-
ните прояви на малкия гражданин, несолидно изграденото се-
мейно огнище, леконравните похождения на захласнатите от 
примамките на съвременния живот мъже и жени, комичната 



206

важност на канцеларските величия и плахата безпомощност на 
дребния, обезличения „незнаен воин” из архиварските прахоля-
ци. Иронията му нервно шеташе около мнимите величия и на-
дутите охолници, постигнали с леснота житейско благополучие, 
а сатирата му отправяше бодилото си към всичко онова, което 
пречи на живота да бъде истински човешки живот. Политиче-
ските несъобразности и цялата оная гмеж от страсти, хитрини и 
надлъгвания от името и в името на народното и държавното бла-
гополучие са от любимите на неговия хумористичен стих. От-
ношението му към всичко, до което се опираше неговата шега и 
ирония, беше отношение излязло от една широка и добра душа, 
какъвто си беше цял-целеничък Фома Фомич. С една нескри-
та симпатия към угнетените, с една подчертана преданост към 
всичко, що е чист морал личен и обществен, Фома Фомич съз-
даваше творбите си непосредствено, на един дъх, както се казва 
и затова от всичките му работи лъха искреност, чужда на Вън от 
чисто художествените и технически качества, които притежават, 
творенията на Фома Фомич се отличават с една сърдечна топ-
лота. У него лицата и събитията, които са попаднали в прицела 
на шегата му, в повечето случаи са огрени от една човешка сър-
дечност, защото и отношението на автора към самите прояви на 
живота беше такова. И когато острието на неговата сатира става 
по-бодливо, дори и тогава Фома Фомич е същият добряк и като 
човек, и като творец и неговата сатира никъде не носи характера 
на присъда и свирепо бичуване, а е един човечен протест към 
неуредиците и опъкото”…

Ето така тези няколко изречения на жестоко умъртвения 
в първите дни след 9 септември 1944 година „щурец” Райко 
Алексиев, които никой от авторите, писали по-късно за Тома 
Измирлиев не е посмял да отбележи, разкриват съвсем точно, 
обективно и вярно неговия творчески облик и нравствената му 
същност. Разбира се, трябва да се има предвид, че те в най-голя-
ма степен се отнасят до последните му и без съмнение най-зре-
ли години, в които той вече е скъсал с ограниченията на тясно 
партийната догма. Макар да не изневерява на своя висок морал 
и леви убеждения, Тома Измирлиев никога не е бил сектант и за 
това свидетелствуват и онези от творбите му, в които изоблича-
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ва безчовечните действия на сталинизма в Съветска Русия.
Като контрольор в Софийската областна сметна палата той 

посещавал по служба околните селища и след една от коман-
дировките си в Етрополе през лятото на 1935 година се оказва 
заразен от тежка болест, която задълго го оставя на легло. Съм-
ненията на лекарите са за коремен тиф. Макар и болен, в тези 
последни месеци от своя живот поетът не губи присъствие на 
духа, продължава да пише и публикува. 

В стихотворението „Конспиратор” и в разказа „Без диагно-
за” той се шегува дори и с болестта си. Липсата на точна диагно-
за на заболяването му и на адекватно лечение обаче се оказват 
фатални и на 22 ноември угасва животът на Тома Измирлиев, 
който едва е навършил четиридесет години. Неочакваната смърт 
на поета с весел нрав и лъчезарна усмивка е широко отразена в 
печатните медии по онова време. Много са неговите приятели 
журналисти, голяма е тяхната скръб, както и скръбта на семей-
ството и близките му роднини. 

Късно вечерта на същия ден трагичната вест достига и в 
Хасково, предадена по телефона. В поредния брой на „Утринна 
поща” редакторите и сътрудниците се присъединяват към мъ-
ката на софийските си колеги. С болка и искрено съчувствие 
хасковци почитат паметта на толкова обичания и незабравим за 
тях Фома Фомич. Четиридесет дни по-късно вестникът излиза 
с траурен брой, посветен на Тома Измирлиев, а дълго след това 
във него се печатат стихове, статии, спомени за него. 

Делчо Пандов и Делчо Василев подемат и успяват, макар 
трудно и със забавяне, да осъществят инициатива за издаване-
то на паметен вестник „Тома Измирлиев” през 1947 година. За 
целта те установяват връзка със семейството на поета и с не-
гови приятели от София. Вестникът е издание на тогавашното 
дружество”Изкуство и печат”, което обединява хасковските кул-
турни дейци. 

Спомени и статии за Тома Измирлиев, както и негови ав-
торски текстове продължават да излизат по различни поводи в 
местните вестници „Народна борба”, „Родопска борба”, „Ха-
сковска трибуна”, „Шипка”, „Новинар юг”… Организират се и 
юбилейни чествания. 
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Но колкото и тържествени да са те като това през 1985 годи-
на, бързо отминават, а сякаш по-траен знак за почитта и прекло-
нението на хасковци към личността и делото на Тома Измирли-
ев не е оставен. Работническият литературен кръжок, който 
носеше името му, вече не съществува, книжарницата с името му 
- също. Все още няма и паметен знак на къщата, в която е живял 
и писал книгите си в Хасково. 

Доскоро неговите вече остарели съвременници опитваха да 
направят нещо, което да увековечи паметта му в този град, но 
и те един след друг си отиваха от живота, затаили неясното си 
чувство за несъществуваща вина и скръбна неудовлетвореност. 
Особено настойчив в тези си усилия беше Делчо Василев, но, 
уви, никой и с нищо не успя да пребори апатията и незаинтере-
суваността на различните управленци, заети повече да устрой-
ват собственото си благополучие.

Сега не ни остава друго, освен да констатираме тъжния факт, 
че вече почти нищо не ни напомня за някогашното присъствие 
в нашия град на шегобиеца с нежното сърце, на поета, който 
умееше да разсмива и вдъхва надежди, който и сега би могъл 
да бъде наша съвест и мерило за нравственост и човечност. Със 
свободомислието си и със своя демократизъм творчеството на 
Тома Измирлиев е своеобразен и самобитен влог в съкровищни-
цата на българската литература. Затова и спомените за него не 
бива да изтляват. Нашето културно минало не е толкова богато 
с личности, та да си позволяваме с лека ръка да ги забравяме и 
изличаваме. И така да лишаваме себе си и поколенията, идващи 
след нас, от техния пример и от обаянието им.
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СЕЛИЩА С БЪЛГАРИ МЮСЮЛМАНИ 
В ИЗТОЧНА ТРАКИЯ

Румен Иванов

Темата за българите мюсюлмани, известни у нас повече с 
прозвището „помаци“, изселили се в Турция, от 1878 г. до най-но-
во време не е обект на засилен интерес от страна на българската 
историография, както в миналото, така и днес. Затова съществуват 
обективни причини: в периода 1945-1990 г. българските малцин-
ства в съседните на България държави умишлено потънаха в забве-
ние в съответствие с постановките на пролетарския интернациона-
лизъм да не дразним и засягаме съседите; този почин на снишаване 
в името на политическата конюнктура продължава и в нашето 
съвремие; поради изповядването на исляма от тези българи, което 
се възприема като признак на отклонение от българщината, съдбата 
на тези от тях, които се изселват в чужбина, остава извън обсега 
на нашите историци. Лично познавам немалко хора, които смятат, 
че помаците не са българи и че не принадлежат към българската 
нация, което е абсурдно, антибългарско и ненаучно твърдение. 
За разлика от религията, народността не може да се постави в 
зависимост от личните разбирания и предпочитания. Защото 
народността е обективна, биологическа и културно-историческа 
обусловена общност. Както децата не могат да избират родителите 
си, също така те или родителите им не могат да избират своя родов 
корен, своя народностен произход и етническа принадлежност. 
Така че няма какви други да бъдат помаците, освен българи.

Множество са етимологиите на това име – една от друга по-
неубедителни, по-неиздържани откъм критериите на ономастиче-
ския и етимологичен анализ. Тезите за помагачи на турците, пус-
ната в обръщение от Ст. Захариев, както и народната етимология 
от помъчени > помаци не са достатъчно убедителни. Значителен 
прогрес в разчитане на енигмата помаци има при Атанасийе 
Урошевич. Според него: „Названието помак вероятно е с първи 
облик бомак. Свързан е с ислямизираното население в областта, 
където се среща, и е имало значение ‚мюсюлманин староседелец‘ , 
а не ‚турчин колонист‘. Суфиксът -ак в тази дума е също турски. 
В този случай указва произхода на определен човек, напр. бошнак/
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бошняк, която като турска дума се разбира ‚човек от Босна‘.“ /1/
Първите нови заселници българи мюсюлмани в Източна 

Тракия идват веднага след началото на Руско-турската война от 
1877-1878 г. и заварват тук компактна маса българско население, 
предимно православно, което в количествено отношение превъз-
хожда всички останали народности в Одринско. Първите пресел-
ници са от Северна България (Тетевенско, Плевенско, Ловешко). 
Така например още през 1878 г. помаци от Тетевенско основават 
две нови села край Бунархисар: Пурялий и Тузаклий. Отначало в 
тях живеят само българи мюсюлмани, но впоследствие властите 
настаняват там и други мюсюлмани изселници от България. /2/

След първите заселници от Северна България в Източна 
Тракия започват да пристигат българи мюсюлмани и от Родопската 
област, а впоследствие и от Македония. Общият им брой към 1900 
г. се изчислява на около 17 000 души, разпределени в седем каази: 

Кааза Брой на къщите Брой на населението
Хавсенска 300 1500
Малгарска 1410 7050
Кешанска 200 1000
Бабаескийска 345 1725
Узункюприйска 635 3275
Еноска 120 600
Хайреболска 350 1750
Всичко: 3380 16 900

Действителният брой на българите мюсюлмани в Източна 
Тракия по това време е по-голям, защото много от тях не са 
вписани в изготвените статистики, а и изчислението за горната 
таблица е правено според броя на къщите (3380), който е умножен 
по пет, като се приема, че една къща се обитава обикновено от пе-
тима души, което в случая едва ли е така, тъй като става въпрос за 
бежанско население, а е известно, че на Балканите жилищата на 
бежанците винаги са били пренаселвани.

След спирането на изселванията към 1907 г. нова емиграционна 
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вълна предизвиква Балканската война и последвалите я събития 
в района. Навлизането на българската войска в турския дял на 
Рупчос и интензивните военни действия накарали жителите на най-
северните села да побягнат с отстъпващата турска армия. В Мала 
Азия били прехвърлени с кораби всички българи мюсюлмани от 
селата Тъмръш и Михалково. Първото било едно от най-големите 
села в района и преди Балканската война имало 300-320 къщи. Ми-
халково брояло 80 къщи, като помаците от това населено място 
били настанени в бившето българско село Паспалово, Малко Тър-
новско. През 1916 г. голяма част от т. нар. паспаловски помаци пре-
минават тайно границата и се завръщат в България. Имигрирали в 
Турция имало и от селата Осиково, Брезе и др. Изселвания станали 
и от южните села като Буйново, Доспат и Барутин. /3/

Основните причини за емиграция на българите мюсюлмани 
от България след Освобождението са разнообразни. От една 
страна, ходжите подбуждали у тях религиозен фанатизъм и ги 
учели, че единствено в Турция щели да разполагат с пълни права. 
Влияние оказва и наложената от Св. Синод християнизация на 
това население в началото на 1913 г. без допитване до българската 
общественост. След идването на власт на правителството на Васил 
Радославов нещата са върнати постарому, ала нанесената обида и 
подстрекателските действия на някои религиозни дейци поставят 
началото на нова изселническа вълна. За емигрирането на помаците 
пряко или косвено съдействали и българските власти и отделни 
лица. Лошо било отношението на органите на властта. Спекуланти 
раздухвали омраза към тях, за да се изселят и да заграбят имотите 
им. Слаба била и просветната дейност на държавата. След войните 
за национално обединение най-високата неграмотност е именно 
сред тази общност.

Балканските войни довеждат до разпокъсването на Македония 
и до значителни миграции на местно население извън нейната 
територия. В българския или Пиринския дял се стига до почти 
пълното изселване на турци и гърци. Имигрирали и част от 
българите мюсюлмани. В тази връзка за Мехомийска (Разложка) 
околия Димитър Гаджанов констатира, че в самия околийски 
център град Мехомия (Разлог) има през 1916 г. само няколко души 
помаци. По няколко души имало и в други разложки села. Чисто 
помашко става селото Бабяк, което тогава брои 4780 жители. Село 
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Белица е смесено с българи християни и има помаци около 400 
души. Почти всички помаци от долината на Струма напускат 
родните си места. Според Гаджанов в цялата Горноджумайска 
околия са останали само 160 помаци. Трите мелнишки помашки 
села Градежница, Грънчар и Ново село обезлюдяват напълно. В 
Петричка околия се изселват напълно помаците от селата Моровци 
и Сливница. От 1570 помаци преди Първата световна война в 
околията остават само 13 според преброяването от 1920 г. /4/

Българите с ислямска вяра в Егейска Македония били 
пръснати в различни краища по цялото протежение на областта. В 
най-западната й част се намирала група от 8 села, принадле-жащи 
към Костурска кааза. Това са Галишче, Горно Папрацко, Жервени, 
Забърдени, Гърлени, Ошени, Света Неделя и Зеленград. Според 
гръцкото преброяване от 1913 г. те са наброявали 3400 души. 
Всички били изселени по силата на Лозанската конвенция. /5/

Най-голямата българо-мохамеданска група се намирала в 
краището Мъглен, разделено административно между каазите 
Ениджевардарска и Воденска. След 1912 г. се изселили главно по-
богатите. През 1915-1918 г. някои села попаднали на фронтовата 
линия и затова били евакуирани в Тиквеш и България, където мно-
зина починали от глад и болести. До 1924 г. общо около 22 хиляди 
българи мюсюлмани от 28 села напуснали Мъглен и тръгнали към 
Турция. 

Три помашки села, намиращи се южно от Петрич, през 1913 г. 
останали на гръцка територия. Това са Горно и Долно Горбасово, 
Дойранска кааза, и съседното Палмеш в района на Валовища 
(Демирхисар). Общо те имали до 2500 жители, които започнали 
да се изселват през 1913 г. Останалите населени места с българи 
мюсюлмани, които попаднали в границите на Гърция, се намирали 
в Югоизточна Македония и повечето били продължение на родоп-
ската група. В кааза Правища те живеели сред многобройно турско 
население и затова някои от тях били турцизирани или в процес 
на турцизиране. Според някои автори към Балканската война те 
наброявали 2050 души. Същото явление се наблюдавало и в Ка-
валска кааза, където българи мюсюлмани се запазили само в се-
лата Ески Кавала, Корита, Кокала, Хорша, Куртли и Кьосе Елиас. 
В Драмска кааза имало около 30 села на българи мюсюлмани, а 
от Неврокопска в Гърция останали близо 40. Те били съсредото-
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чени предимно в чисто мюсюлманската покрайнина Чеч, която е 
труднодостъпна за християни и затова е неизвестно колко е било 
населението й преди изселването. /6/

Според Димитър Яранов в Турция в периода 1912-1939 г. на-
мират убежище 767 500 бежанци, които се разпределят според 
произхода си, както следва: 

- от Югославия: 168 000 души, от които 28 000 българи 
мюсюлмани от Македония под югославска власт, 20 000 турци от 
същата част на Македония и 120 000 бошнаци.

- от Гърция: 369 500 души, от които 39 500 българи мюсюл-
мани от Македония под гръцка власт, 20 000 гърци мюсюлмани 
главно от о. Крит, 260 000 турци от Македония под гръцка власт, 
50 000 турци от Тесалия и други области в стара Гърция.

- от България: 150 000 души, от които 135 000 турци и 15 000 
помаци.

- от Румъния: 80 000 почти изключително от Добруджа, от тях 
60 000 турци и 20 000 татари.

Както се вижда от направения преглед броят на българите 
мюсюлмани възлиза на 82 500 души. От етническа гледна точка 
смесицата е доста пъстра, важното е обаче, че цялата тази маса 
е дошла с турско самосъзнание или със симпатии към Турция и 
без съмнение е изпълнила поне отчасти надеждата, която й е била 
възлагана: да допринесе за даване на турски облик на земи, които 
преди това не бяха турски. /7/

Най-вероятно и данните на Яранов не са пълни. Според 
местния турски инспектор за Източна Тракия през 1937 г. в региона 
има близкородствена популация, наречена помаци, която обитава 
76 селища в област Едирне (Одрин), 53 в област Кърккларели (Ло-
зенград), 19 в област Текирдаг (Родосто) и 27 в област Чанаккале. 
81 от тези селища тогава са без училище. В тези от тях, в които 
има училище, новата генерация се завръща към майчиния си език 
и националните си традиции, отбелязва инспекторът. /8/

Може да се каже, че Източна Тракия представлява една 
етническа мозайка, в която българите мюсюлмани са една от най-
многобройните съставки. В много села те съжителстват с други 
групи мюсюлмански бежанци от Балканите, най-вече от България. В 
този мултикултурен свят важно място заемат гаджалите, арнаутите, 
бошнаците, юруците и т.н. Много висок е и относителния дял на 
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циганите. Трудно е обаче да се изчисли колко са помаците и какъв 
е техният относителен дял. Турската статистика допуска сериоз-
ни неточности при отразяването на демографските показатели на 
помашката общност. Така например, по преброяването от 1935 г. са 
отразени 32 661 лица с майчин език помашки и 18 245 с майчин език 
български. /9/ Вече през 1945 г. имаме 13 038 граждани на Турция, 
посочили майчин език помашки и 8772 с майчин език български. 
/10/ Най-подробни са данните за 1965 г.: 23 138 лица с майчин език 
помашки и още 34 892 с втори език помашки; отделно 4088 лица 
са заявили, че за тях българският е майчин език, а 46 742 лица, че 
го владеят като втори език. /11/ Разбира се, тези официални данни 
за броя на българите мюсюлмани в Турция сериозно се разминават 
с действителността. Според изследвания на Боян Гюзелев и 
Сашо Станев броят на изселилите се българоезични мюсюлмани 
от етническата територия е от 200 до 500 хиляди души. Техните 
потомци в Турция са вероятно повече от 2 милиона, а с потомците 
на българските турци повече от 5-6 милиона. /12/ Помашки 
активисти в югоизточната ни съседка твърдят, че има 250 села с 
наши сънародници там, живеещи в 100 административни единици, 
в 25 провинции. Има около 2,5 милиона помаци, но 700 000-
800 000 са запазени в наши дни. А ето и разпределението на по-
машкия елемент в Европейска Турция по села и административно-
териториални единици.

В област Едирне помашкото присъствие е най-силно. Според 
преброяването от 1935 г. от общо 184 840 жители на областта 7175 
души са обявили помашкия за майчин език. Други 1199 души са по-
сочили като такъв българския. Възможно е сред тях да има и новоп-
реселени помаци. Това прави 3,88 %. Тази стойност със сигурност 
е доста под реалната, тъй като само броят на жителите на чисто по-
машките села е по-голям. /13/ В окръг Едирне помашките села са 
шест: Мусабейли, Йеникадън, Хатипкьой, Демирханлъ, Караюсуф 
и Каяпа. Помаците в Мусабейли са от Пашмаклийско (Смолянско). 
Сред тях има преселници от Каршиль (Виево), избягали през 1944 
г. Йордан Йовков в очерка си „Кайпа“ (1914 г.), пресъздавайки с 
документална точност сражение край селото през октомври 1912 
г. по време на Балканската война, отбелязва, че Кайпа е „българ-
ско село близо до Одрин“. /14/ Сегашното население на селото е 
съставено от потомци на помаци, бежанци от Ловешкия край. Те 
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се изселват от България след Освобождението поради страх, че в 
свободна България мюсюлманите ще бъдат репресирани заради 
събитията по време на войната. От същия произход са и жителите 
на Хатипкьой. Демирханлъ е било населено с българи християни 
в началото на XX в. По спогодбите за размяна на население след 
1914 г. в него идват помаци от Беломорието. /15/ В самия окръжен 
център град Едирне (Одрин) българите мюсюлмани населяват най-
вече квартала до българската черква „Св. св. Константин и Елена“. 
/16/

В окръг Сюлоолу се намира голямото помашко село 
Бююкгердели, което някога е било гръцко. Днес е населено 
с мухаджири от всички балкански държави, сред които 
преобладават 80 помашки семейства, произхождащи от Церово 
и Долно Осеново, Благоевградско, и турци от Търговищко. /17/ В 
окръг Лалапаша има четири помашки села: Синанкьой, Ортакча, 
Вайсал и Бююкоюнлю (Бююнлю). В последното село българите 
мюсюлмани идват през 1914 г. главно от Петвар и Чуреково, но има 
сред тях и преселници от Девин, Осиково и Тъмръш. Останалите 
жители са гаджали от Шуменско и мухаджири от Румъния. /18/ 
В Синанкьой съжителстват българи мюсюлмани, кримски татари 
и турци. Българите мюсюлмани се заселват в селото в периода 
1877-1914 от България и Гърция. До Балканската война значителна 
част от населението на селото са били българите християни. /19/ 
Ортакча е селище изцяло изградено от имигранти. В него отсядат 
10 домакинства от Търговищко (1930 и 1933 г.), 10 домакинства от 
Шуменско (1935 г.), 20 домакинства от Солунския вилает (1924 – 
1925 и 1935 г.). /20/

Много силно е помашкото присъствие в окръг Мерич. Тук 
повечето помаци идват от Северна Гърция по силата на Лозанския 
договор. Голямото село Кюплю е населено предимно с помаци 
мюбадили от селата Тръстеник, Църнешево и Габрища, Мъгленско, 
дошли в Източна Тракия в 1924 г. Според разказите на селяни 100 
семейства от Църнешево са се заселили в Кюплю, където дотогава 
са живели гърци. В Кюплю хората все още си говорят вкъщи на 
български. В Хъсърджаарнавудкьой през 1926 г. са настанени 
помаци от драмските села Рашово и Бичево. В Каваклъ помаците 
са от други две драмски села - Пулево и Калчево. От драмското 
село Шурдилово, в което според статистиката на Васил Кънчов 
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за населението на Македония живеят 160 помаци, и от Кавалско 
произхождат жителите на село Карахамза. В Серем се заселват 
помаци от Воденско пак по силата на Лозанския договор. В 
Караюсюфлу също живеят помаци от Гърция. Българи мюсюлмани 
населяват още селата Субашъ, Акчадам (Лулу) и Кючукалтъагач 
(смесено с гаджали) . /21/

В окръг Хавса се намира голямото помашко село Азатль. 
До 1913 г. в него живеят 80 семейства с 400 жители българи 
екзархисти. След Междусъюзническата война населението намира 
убежище в България. На мястото на православните българи през 
1924 г. идват помаци от село Мъждел, област Чеч. В селото има и 
турци от Разградско, Кърджалийско и Хасковско. Селото има през 
2000 г. 1337 жители. В него традиционни ястия са точена пита, 
клин и зелник. /22/ Според репортаж на Нова телевизия, излъчен 
на 7 юли 2011 г., Азатль наброява 1700 жители и е най-голямото 
помашко село в Турция. Както ще видим по-нататък, това не отго-
варя на истината. Най-вероятно местни жители са преувеличили 
пред екипа на родната ни телевизия, който поради незнание е 
възприел тази самооценка за реалистична. Чисто помашко село е 
Наип Юсуф. В него помаците са от с. Български извор, Ловешко. 
/23/ Село Бакъшлар е основано след Руско-турската война от 15 
помашки семейства, най-вероятно също от ловчанската група, а 
част от жителите на Шербеттар (Шараплар) са помаци от Гръцка 
Македония, Мъгленско, заселени през 1924 г. В окръга има и още 
едно помашко село – Абалар. /24/

Един от окръзите с най-многобройно помашко население е 
Узункюпрю. Българите мюсюлмани са мнозинство сред селското 
население на окръга. Преселниците в Турция много добре помнят 
от кои райони на България са дошли. Селото Кючюкмандъра 
(Башаъл) се състои от 75 % помаци от Бяла Слатинско и 25 % турци 
и помаци от Свиленградско и Драмско. /25/ В Хасанпънар се знае, 
че дедите им са дошли от Плевенско. В Елмалъ хората били от 
Разград, от Македония, от Селяник (тоест Солун). В Сазлъмалкоч 
пък те са дошли от Български извор, Тетевенско, и Драмско. 
Едната махала в село Кърджасалих, както и в Каваклъ, също са 
от пос-ледното място. В Куртбей казвали, че имало преселници от 
Рупче, но говорили по македонски. /26/ В Чалъкьой по силата на 
Лозанския договор от 1923 г. са настанени 80 помашки домакинства 
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от района на Драма. /27/ Село Ямурджа (Кестанбол) е основано 
през 1887 г. от българи мюсюлмани от Блъсничево, Луковитско, 
Горник, Плевенско, и Търнак, Белослатинско. /28/ Жителите на 
село Султаншах са помаци, бежанци от Руско-турската война. 
Кадъкьой (Кадъгербан) е било гръцко село. В селото има помаци 
още преди Балканската война от Смолянско. След 1923 г. на 
мястото на гърците идват помаци от село Баново, Драмско. През 
зимата населението му достига до 1000 души. Намира се в община 
Хамидие. Село Сипахи (Скапре) също е основано от помаци, с 
произход от Драмско. /29/ В селата Мухаджър кадъ и Сюлеймание 
има ловчански помаци. /30/ Жителите на село Карабюрчек са 
бошнаци, гаджали, читаци, юруци и помаци от Тисово, Драмско. 
/31/ В Чопкьой има помаци от Чуреково, Девинско, заселени по 
време на Балканската война. /32/ В окръг Узункюпрю помаци има 
още в селата Байрамлъ (Търново), Данишмент, Киремтчисалих, 
Аслъхан, Турнаджик, Юмербей, Хамидие, Каваджик и Саларлъ. 
/33/ В град Узункюпрю също има голям процент помаци, преселили 
се от околните села в резултат на урбанизацията през последните 
десетилетия, както и директно заселени бежанци от България.

В окръг Ипсала са заселени ловчански помаци. В село Йени 
Карпузлу след Руско-турс-ката война са настанени българи 
мюсюлмани от Белослатинско. По-късно част от тях се прехвърлят 
в Анадола в селата Чешмеалтъ и Йеничифлик, окръг Бига, и 
Хасанбей, окръг Гьонен. В Коюнйери (Аличопехливан) се заселват 
помаци от Луковит и Койнаре. /34/ Населението на село Карпузлу 
се състои също от помаци от Койнаре. В Коджахадър пък българите 
мюсюлмани са от Попица, Белослатинско. /35/ От същата група са 
и помаците в градчето Еседже. Почти всички говорят на български, 
наричан от тях самите помашки. Първите жители на Хаджикьой 
са наши сънародници, изповядващи исляма, имигрирали тук по 
време на Руско-турската война. След подписването на Лозанския 
договор през 1924 г. в селото се заселват и помаци от Драмско, 
селата Дебрен и Кашица. През 1950 г. идват и имигранти с турски 
произход от България и Румъния. Днес 70 % от жителите на 
Хаджикьой са помаци. /36/ В селищата Султан, Ибкриктепе и 
Пазардере също живеят помаци. 

В окръг Кешан помаците са от различни райони и различни 
преселнически вълни. Най-старите преселници са от село 
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Добревци, Тетевенско, и идват тук през 1877 г. Те обитават селата 
Орхание (Тодорич), Коруклу и Акходжа. Друга голяма група 
помаци, която произхожда от Северна Гърция, се заселва в окръга 
през 20-те години на XX век. Жителите на Кючукдоганджа са 
преселници от драмските села Лъкавица, Малухаща и Пилово. В 
Караджали съжителстват българи мюсюлмани и турци. Българите 
произхождат от село Чора, Драмско, и са дошли в Източна Тракия 
през 1924 г. Подобен е произходът на населението на Алтънташ, 
което е заселено с помаци от селата Явор, Чатак, Буково, Белен, 
Лещен, Караджакьой и Радибош, всички принадлежащи към 
нахия Бук. /37/ В селата Чобанчешмеси, Лаладжък, Махмуткьой, 
Йешилкьой и Пърнар (Варница) също има българи мюсюлмани от 
Драмско. /38/ Помашко население се открива и в селата Сулуджа, 
Карахисар, Мухаджиркьой, Чамлиджа (50 %), Къзкапан, Карлъ, 
Малтепе, Бахчекьой, както и в градовете Бегендък – (50 %) и Ке-
шан. /39/

В град Енос, който е и окръжен център, има настанени 
помашки бежанци. В окръга има още две помашки селища. Едното 
е Султаниче, чиито жители са потомци на ловчански помаци. 
Другото е Коджаали, помаците в него са 40-45 % от цялото населе-
ние и са по произход от Ардинско. /40/

В област Кърккларели помаците също имат доста висок 
относителен дял. През 1935 г., когато в общи линии заселването на 
помаци в областта е приключило, те са 5,1 % от цялото население. 
Според преброяването през 1935 г. от 172 697 жители на областта 
8822 са обявили помашкия език за майчин. Други 673 са посочи-
ли като такъв българския. Както в област Едирне, така и в област 
Кърккларели помаците са най-голямото малцинство. В едноимен-
ния окръг помашките села са Армаан (80% българи мюсюлмани), 
Шюкрюпаша (Мокрешево), Кузулу, Юскюп и Кадъкьой (първона-
чално гаджалско селище, по-късно пристигат помаци и бошнаци, 
особено помаци). Местните хора обясняват името Юскюп по два 
начина: от „йюз кюп“ – сто съда, в смисъл на заровено имане, или 
че населението е дошло от Скопие. Население около 3000 души. 
Богато и живо село. Състои се от 4 махали. Жителите му са пома-
ци от Драмско, от Родопите, от Солунско, от Пловдивско и турци 
от Румъния (1926 г.) и 4 – 5 семейства от Варненско (1989 г.). /41/ 
В самия окръжен център Лозенград също има немалко българи 
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мюсюлмани. 
В окръг Демиркьой изцяло помашко е село Бозташ 

(Черешново). Намира се на 5 км от границата. Има Горна и Долна 
махала. В миналото също е било българско. През 1913 г. тук се 
заселват 100 семейства помаци от Осеново, Благоевградско. 
Околните села също са били с българско население – Гьокяка 
(Маглавит) – днес живеят бошнаци; Сарпдере (Сарпач) – помаци; 
Йешилдже (Малангоз) – албанци и помаци; Игитбашъ (Камила) – 
албанци от Албания; Караджа-даг (Четново) – помаци (9 души), 
албанци, бошнаци; Армутверен (Паспала) – помаци. /42/ Село 
Балабан (Велика) се състои от 120 къщи. Населението му днес са 
преселници от Осеново, Благоевградско (след Балканската война) 
и бошнаци от Санджак през 1925, 1928 г. /43/ Град Демиркьой 
е населен основно с българи мюсюлмани и български турци. 
Българите мюсюлмани са потомци на преселници от Манастир, 
Тисово, Почан, Борен и други села от областта Чеч. /44/

В окръг Виза се намира помашкото село Серген. По-рано 
е било населено с българи, част от които гъркомани, които го 
напускат през 1913 г. На тяхно място идват помаци от Чукуркьой, 
Станимашко (Асеновградско), избягали от родното си място 
заради насилствената християнизация. След 1923 г. се настанява и 
малка група помаци от село Драчища, Драмско. Селото не е чисто 
помашко. Село Евренджик по-рано е било също гъркоманско. 
Днешните му жители произхождат от селата Ълъджа, Хадъркьой 
и Горно Аликьой, Драмско. Преселили са се през 1924 г. по силата 
на Лозанския договор. В селото има и преселници от Нови Пазар, 
Сърбия. Половината от тях са албанци, половината бошнаци. 
Последните често влизат в брачни отношения с помаците. Около 
40 % от населението говори на т. нар. помашки. Помаците от 
село Соуджак също са от Драмско, от село Лещен. /45/ Къзълагач 
е бивше българско християнско село, населено сега от българи 
мюсюлмани от Северна България - Плевенско. Традиционно 
ястие в селото е „капланик“. Българско християнско село е било и 
Кюмюркьой, през годините в него се заселват помаци от Драмско 
и Солунско. Има Петричка махала и Помашка махала. /46/ В град 
Чакълъ живеят помаци – 50% и български турци – 50 %. Помаците 
са от ловчанската група. В окръга има и други села, населени с 
помаци: Доганджа, Кючуккаяйла, Дюзова и Къшладжък. /47/ Село 
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Хамдибей (Трулия) е населено основно с бошнаци от Новопазарско. 
Любопитно е какво казват те: „Помаците са бугари, сал вера е 
друга“ – визирайки българите мюсюлмани в околните села. /48/ 
Тук към групата на помашките села може да се добави и Къйъкьой, 
в което живеят наши сънародници – преселници от селата Искърт, 
Гючлю и Кюлющ, Солунски вилает; Дражова, Петричко. /49/ 

В град Бабаески и в окръга също има много помаци. Тук 
се намира най-голямото помашко село в Европейска Турция 
Бююкмандъра, чието население произхожда от Лешница, Ловешко, 
Български извор, Тетевенско, Червен бряг, Белослатинско, 
откъдето преселението станало през бùн сек’ỳс сексèн бирдè (1881 
г.). В Бююкмандъра нямало пришълци от Гърция и Родопите. /50/ 
През 2000 г. според Георги Зеленгора населението му възлиза на 
8550 жители. Всички жители на селото говорят български. Изцяло 
помашко е и село Ертуграл (Козпънар), основано от преселници от 
Български извор през 1890 г. /51/ Българите мюсюлмани в Аайери 
са потомци на преселници от с. Александрово, Ловешко, в годините 
на Руско-турската война. /52/ В окръга има още няколко селища 
с българско население: Кулели, Катранджа, Ченгерли, Мюселим, 
Миннетлер, Панджаркьой, Синанлъ, Ташкьопрю и Йенимахале.

Помаци има и в Кофчаз, който е окръжен център. В окръга 
има четири помашки села. Коджаязъ е чисто помашко. Заселено е 
с бежанци от района на Разлог след Балканските войни, вероятно 
във връзка с насилствената християнизация. Другите помашки 
села в окръга са Бейджи, Кула и Таштепе. /53/

Седем са помашките села в окръг Пънархисар. В село Сютлюдже 
има малко помаци от Чукуркьой, Станимашко (Асеновградско). По-
голямата част от жителите на село Йенидже Белдеси произхождат 
от Шурдилово, Драмско. Малка част е придошла от драмските 
села Баново, Арденка, Томал и Драчища, а няколко семейства са 
от Кестен, Девинско. /54/ Половината от жителите на Ислямбейли 
са бекташи от Меден бук, Ивайловградско, а другите са помаци 
от Рупчос. /55/ Преобладаващо помашко е село Курудере. Името 
означава „суха, пресъхнала река“. В него живеят 170 семейства, 
600 жители – турци и помаци. В миналото населението му е било 
по-голямо, но е намаляло поради миграцията към градовете. Бивше 
българско християнско село. Населението е дошло от различни 
места: помаци от Гюмюрджина (1913 г.), Рашово, Драмско (1913 
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г.), Димотика (1915 г.), от Кавалско (1924 г.); турци от Ортакьой 
(дн. Ивайловград), Ново Село, Сливенско (1936 – 1939 г.), и от 
Анкара, Турция. /56/ Село Пойрали има 189 къщи. Населението му 
се състои най-вече от потомци на бежанци от Угърчин и Ловешко 
след Руско-турската война от 1877 – 1878 г. В Тозаклъ жителите 
са българи мюсюлмани и турци. /57/ Джевизкьой брои 380 къщи. 
Поминък – земеделие, по-рано имало и дърводобив, сега не. Най-
старите преселници са дошли през 1913 г. Има преселници от 
Струмишко, Призренско, Дойранско – българи мюсюлмани. През 
1951 г. идват турци от Казанлъшко (Шейново), Старозагорско (с. 
Александрово), Силистренско. Бошнаците, дошли вероятно през 
1929 г., са от Прищинско, Призренско (?), Сараево. След 1989 г. са 
дошли няколко души от Варненско. /58/ Наши сънародници живеят 
и в окръжния център - Пънархисар.

Едно от големите помашки села в Източна Тракия е 
Пехливанкьой. Това е единственото село в Турция със статут 
на окръжен център. Българите мюсюлмани са мнозинство сред 
населението на окръга – 65%. Според надписа на входната табела 
жителите на Пехливанкьой са 2100 души. Преди 40 години е 
надхвърляло 3000 души. Всички жители са помаци, чиито жители 
са преселени от Тетевенско и най-вече от село Български извор по 
време на Руско-турската война и следващите десетилетия. Повечето 
хора знаят майчиния си език и ежедневно го практикуват заедно 
с турския. Село Куштепе е чисто помашко. Днес турският език е 
доминиращ в селото, но ловешкият български диалект не е забравен. 
Неговите основатели са дошли по време на Руско-турската война 
пак от Български извор. Част от жителите на Йешилова също са 
помаци от България. В селото живеят и български турци-гаджали, 
както и потомци на бежанци от Румъния, Гърция и Югославия. 
Българи мюсюлмани има и в село Имампазарлъ. /59/

Сред жителите на Люлебургаз има голям процент помаци. 
Чисто помашко село е Ески-ташлъ, заселено с ловчански помаци 
още в хода на Руско-турската война от 1877 – 1878 г. В Каръккьой 
помаците са мнозинство. Наполовина помашки са селата Аладжаолу 
и Саръджали. В Аладжаолу има обособена помашка махала. В 
Джейланкьой (Мандрица) българите мюсюлмани са потомци на 
бежанци от Пловдивско след Руско-турската война. В селото до 
Балканските войни са живели и българи християни. Помаци има 
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и в преобладаващо циганското село Давутлу. /60/ Други села в 
окръга с българи мюсюлмани са Ертугрул и Йениташли.

Малко по-слабо е помашкото присъствие в област Текирдаг. 
Първите помашки заселници в областта идват през 1877 г., а 
последните след 1989 г. През 1935 г. преброяването отчита 2335 
помаци в областта, което прави 1,21 %. В окръг Текирдаг има 
две помашки села. Едното е Караджакълавуз. Жителите му са 
дошли през 1885 г. от селата Крушево и Чадърлъ (днес Сенник), 
Севлиевско. Севлиевските помаци са една доста спорна и слабо 
проучена помашка общност. Тяхната помашка принадлежност 
все още не е напълно доказана. Другото е Селчук. По-рано е било 
гръцко. По време на Балканската война и непосредствено след 
нея в селото са настанени помаци от неврокопските села Теплен, 
Абланица и Крушово и от петричкото Сливница. Днес българите 
мюсюлмани са 70% от населението на Селчук. /61/

В окръг Малгара се намира помашкото село Чънаралтъ 
(Прафча), основано от помаци от Плевен, Ловеч, Бяла Слатина 
и Бресте по време на Руско-турската война. В същия окръг е и 
помашкото село Балабанчък. Заселено е с помаци от Севлиевско 
и Български извор, Тетевенско. Техният майчин език е заменен с 
турски до 1950 г. /62/ Любомир Милетич споменава още няколко 
помашки села в Малгарската кааза, съществували в навечерието 
на Балканската война: Баткън, Девели, Девели – Енидже, 
Керман, Кючюкхадър, Хереке, Чаушкьой, Яйлакьой, Яйлагьоне, 
Пиринчешме, Балъкьой и Шагламташ (Букурово). /63/

Най-силен е помаклъкът в окръг Хайраболу, където има ня-
колко големи села с българи мюсюлмани. Такова е Черкезмюсе-
лим. Жителите му са преселници от Български извор и от Галата, 
Тетевенско. Село Шолгамлъ се състои изключително от помаци 
от Белослатинско. Някои от махалите на селото носят имената 
на местата, откъдето са дошли жителите им: Бресте, Чомаковци, 
Койнаре. Сред жителите на Шолгамлъ има също помаци от Бяла 
Слатина, Попица и Комарево. Бююк Данишмент също е заселено 
с ловчански помаци между 1877 и 1893 г. Помаците в село Кадрие, 
чието старо име е Карабурун, също са от ловчанската група и са 
заселени през 1893 г. Помашко е и село Кабахююк (Попкьой). 
Милетич посочва и село Хедили, в което преди Балканската война 
живеят 84 помашки семейства с 519 члена. През 1928 г. 70 семейства 
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от Градешница, Тетевенско, са заселени в селата между Хайраболу 
и Текирдаг, а именно Чене, Кемалар, Черкезмюселим, Голяма 
Мандра и Малка Мандра. /64/ В първите години на посткомунизма 
изселници от Рибново се установяват в град Сарай. /65/ В окръг 
Сарай се намира село Кючюк Йонджалъ. Българите мюсюлмани 
в него са се заселели през 1875 г. и произхождат от Търновския 
вилает, провинция Севлиево, селата Крушево и Ново Село. Те са 
само 15 % от цялото му население. /66/ В окръг Шаркьой се намира 
помашкото село Яяагач. По-рано е било гръцко. По време на 
размяната тук са заселени помаци от Драмско. /67/ В село Пънарджа 
живеят българи мюсюлмани (бежанци от Габровско и Севлиевско), 
турци (25 %), албанци. Намира се в окръг Черкезкьой. В селото са 
запазени български традиции като Коледа и мартеничките. /68/ В 
окръг Чорлу помашко е село Къркгьоз (Карасимит), основано от 
преселници от Родопите през 1934 г. /69/ 

Значително е количеството на помаците в област Истанбул. 
Някои от тях са организирани в землячески дружества. Повечето 
обаче са потънали в мултикултурната гмеж на многомилионния 
мегаполис и са загубили своите български етнокултурни 
характеристики. Такива има много от Смолянско. В окръг Саръйер 
се намира помашкото село Гюмюшдере. По-рано то е било гръцко. 
По време на размяната през 1923-1924 г. гърците се изселват, а 
на тяхно място идват българи мюсюлмани от Фущани, Мъглен-
ско. Село Дебеджи се намира в района Газиосманпаша. В това 
населено място живеят значителен брой помаци. В Бинкълъчкьой, 
окръг Чаталджа, мнозинството от населението е съставено от 
преселници от България. Една част са помаци, които мигрират тук 
по време на Балканската война и основат селото. В окръг Силиври 
помашко е село Акьорен. То се състои от две махали - Помашка 
и Гаджалска. Помаците са дошли от Драгиново, Велинградско, 
заради насилствената християнизация. В окръг Авджълар се 
намира помашкото село Фирузкьой, чиито жители произхождат от 
село Меден бук, Ивайловградско. /70/ Жителите на силивренска-
та махала Газитепе са мюбадили от селата Нестиме, Вичища, 
Забърдени и Либаново, Костурско. Сред тях има помаци и албанци. 
/71/

Област Чанакале е разположена на два континента. През 1935 
г. помаците в нея са 7 319 души или 3,29 %. В европейската й част, 
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по-точно в окръг Гелиболу, има четири помашки села. През 1924 г. 
по силата на Лозанския договор са заселени помаци от село Нивор, 
Мъгленско, принадлежащо на Солунския вилает. Тайфуркьой се 
намира в непосредствено съседство с Деир-мендюзю в посока юг. 
Жителите са помаци от село Пепелаш, Драмско, но в него живеят и 
мухаджири от България и Румъния. Сегашното население на село 
Байрямич е формирано от групи, дошли от Балканите в периода 
след Руско-турската война от 1878 г., от което може да се заключи, 
че местните тук са най-вероятно помаци от ловчанската група. 
Четвъртото помашко село в окръга е Йеникьой. В него помаците са 
от село Полена, Мъгленско. /72/

Като цяло окръг Бига представлява един малък мултикултурен 
свят, в който огромното мнозинство от населението е от бежански 
произход. От 112 населени места в окръга 84 са основани след 
1870 г. В 38 села преобладават мухаджирите от България, а в 
17 помаците. Има едно бошняшко село – Калафат – и 20 села с 
преселници от Кавказ и Южна Русия, от които 12 черкезки, 4 
чеченски и 4 калмишки. В други четири села през 20-те години на 
XX в. са настанени мюбадили от Гърция по силата на Лозанския 
договор. Тези села преди това са били гръцки. В окръг Бига има 
17 чисто помашки села: Чешмеалтъ, Абдиага, Аккайрак, Елмалъ, 
Йешилкьой, Кайнарджа, Ъшъкели, Арабаалан, Ълъджабашь, 
Джамиалан, Йолинди, Илиасалань, Капанбелен, Хавдан, Харманлъ, 
Искендеркьой и Бакаджаклъчифлии. Има и шест смесени 
помашко-мухаджирски села: Акпънар, Ейбекли, Гювеналан, 
Гюндоду, Саръкая и Йеничифлик. В окръжния център Бига има 
помашка махала, а около 20 % от населението на града са помаци, 
т.е. в 24 населени места от окръга живеят българи мюсюлмани. 
С изключение на помаците в Чешмеалтъ и Йеничифлик, които са 
преселници от Ботевградско и Бяла Слатина, всички останали са 
от родопската група, и то основно от областта Рупчос – от селата 
Орехово, Лъкавица, Богутево, Чилингирово, Тъмръш и др. /73/

С това приключва нашият преглед на помашките селища в 
европейската част на Турция. В заключение може да се каже, 
че бъдещето на тези наши сънародници там е неясно. Както е 
добре известно, Турция не признава наличието на етнически 
малцинства на своя територия, което е предпоставка за тяхното 
асимилиране. Това, че помаците в Източна Тракия, а и в Мала 
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Азия до голяма степен са запазени, се дължи преди всичко на 
консерватизма и затворения характер на общността в миналото, 
както и на езиковите и етнически различия с другите етноси в 
Турция. Но със засилването на урбанизацията все повече млади 
българи мюсюлмани намират препитание в големите турски 
градове, където съхраняването на тяхната етнокултурна специфика 
става по-малко възможно. Не бива да се забравя, че българската 
държава не проявява никакъв интерес към това огромно българско 
малцинство в чужда държава, което е парадоксално, необяснимо 
и в разрез с българските национални интереси. Вместо това 
протурските Помашки институт „Помак“, информационна агенция 
„Помакнюз“, журналистът Георги Зеленгора и др. активно работят 
за отчуждаването и денационализацията на нашите братя помаци 
както у нас, така и в Турция, открито заявявайки, че те не са 
българи, а отделна народност. Къде е реакцията на българските 
държавни институции? 
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БЪЛГАРСКИТЕ ХРИСТИЯНСКИ СЕЛИЩА 
В ЗАПАДНА ТРАКИЯ

Димитър Шалапатов

Като председател на хасковската тракийска организация по-
лучавах много искания от тракийци за информация относно род-
ните места на техните родители и деди и желание за посещения 
там. Тъй като аз самият нямаше откъде да получа достатъчно 
сведения, реших да посетя всички тези селища. Целта на изслед-
ването е да трасира топонимията, да ситуира и да даде сведения 
за изконните български селища в Западна Тракия, така че тук ще 
посоча:

1. Старото име на селището и сегашното.
2. Броя на българските селища през 1912 г.
3. Имената на църквите, за които имам информация, и дали 

са запазени днес.
Започвам със селата от бившата Мустафапашанска (Сви-

ленградска) кааза, които се намират в пределите на Гърция.
1. Чермен (Орменио), 220 къщи. Църквата „Св. Георги“ е 

възстановена след пожар около 1950 г.
2. Караагач Карач (Пталея), 105 къщи, църквата е „Св. Ди-

митър“.
3. Кадъкьой (Дикея), 95 къщи, църквата е „Св. Атанас“.
4. Испетли (Спелео), 165 къщи, църквата е „Св. Дванайсет 

апостоли“.
5. Делиелес (Елея), 65 къщи, църквата е „Св. Атанас“.
6. Комарли (Комара), 180 къщи, църквата е „Св. Димитър“. 

Това село е населено с българи патриаршисти, но една малка 
част са се изселили в Свиленград. Патриаршистки са и съседни-
те села Саръяр (Терапио), 75 къщи, църквата е „Св. Дванайсет 
апостоли“; Бекташли (Милия), 125 къщи, църквата е „Св. Апос-
тол“.

От Одринска кааза в пределите на днешна Гърция са:
1. Мараш (Марасия), 126 къщи, църквата е „Св. Сотир“. 

Жителите са били патриаршисти, като част от тях са се пресели-
ли в Свиленград, Стара Загора, Пловдив, останалите продължа-
ват да живеят в селото и околните градове, има такива, които са 
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се преселили чак в столицата Атина.
2. Чореккьой (Кастаня), 125 къщи.
3. Доуджарос (Риция), 59 къщи.
Тук се намира и село Татаркьой (Стерна), в което според 

Анастас Разбойников през 1912 г. има 48 български къщи, а през 
1920 г. – 45. На десния бряг на Марица, но в пределите на днеш-
на Турция, се намира и с. Боснакьой, което според Любомир Ми-
летич е било населено с 293 български семейства патриаршисти. 
Сега селото е обезлюдено. Нямам данни тези хора да са се пре-
селили в България. Най-вероятно и те като повечето български 
патриаршисти от Източна Тракия са се заселили в Гърция. Пак 
там се намира и гарата на Одрин – Караагач, където също са 
живели българи патриаршисти – 28 семейства, и 150 семейства 
българи парапанковци. Там се е намирало и село Демирдеш със 
150 къщи българи.

Следващата кааза е Димотишката.
1. Димотика (Дидимотихо), 400 български къщи.
2. Башклисе (Протоклиси), 105 къщи. Църквата „Св. Ата-

нас“ е строена през 1895 г. и е запазена и до днес.
3. Караклисе (Мавроклиси), 155 къщи. Църквата „Св. Ди-

митър“ и камбанарията, строени през 1841 г., както и няколко 
къщи, принадлежали на по-заможни българи, са запазени и до 
днес.

4. Крушево (Коримвос), 60 къщи. Църквата „Св. св. Михаил 
и Гавраил“ от 1859 г., макар и недействаща, е запазена. Прави 
впечатление, че в тази околия българските екзархистки села са 
само 3 на брой. Причина за това е силната гръцка Димотишка 
епархия, която е успяла да обърне към гърцизма доста от българ-
ските села. 

Тук има най-много от т. нар. парапанковци, които говорят 
един смешен гръцки език. В къщите си до началото на миналия 
век са си общували на български. Носията им е била българска. 
През 1878 г., след изтеглянето на руските войски от Тракия, и те 
заедно с другите българи тръгват след тях, но по-късно по-голя-
мата част се завръщат по родните си места. Тези села са:

1. Инидже (Кофувано), 52 къщи, църквата е „Св. Илия“.
2. Киреч Арнауткьой (Асвестадес), 80 къщи, църквата е 

„Св. св. Константин и Елена“.
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3. Чаушлъ (Киани), 60 къщи, църквата е „Св. Димитър“, от 
1880 г.

4. Карабунар (Врисика), 120 къщи, църквата е „Св. св. Кон-
стантин и Елена“ от 1895 г., празникът й е на 23 август.

5. Акбунар (Аспронери), 80 къщи, църквата е „Св. Атанас“, 
от 1857 г.

6. Субашкьой (Савра), 80 къщи, църквата е „Св. Димитър“.
7. Казълджикьой-Шкуртохори (Скуртохори), 150 къщи, 

църквата е „Св. Тодор“.
8. Чубанлъ (Пименико), 73 къщи, църквата е „Св. Дванаде-

сет апостоли“.
9. Кадъкьой (Мани), 220 къщи, църквата е „Св. Георги“.
10. Куруджикьой (Кароти), 80 къщи, църквата е „Св. Геор-

ги“.
11. Булгаркьой (Елинохори), 120 къщи, църквата е „Св. Ата-

нас“.
12. Голям Джамбазлар (Докса), 90 къщи, църквата е „Св. св. 

Константин и Елена“
13. Голяма Доганджа (Мегали Доксипара), 80 къщи, църква-

та е „Св. Атанас“.
14. Кабаик (Хандрас), 55 къщи, църквата е „Св. Йоан Кръ-

стител“.
15. Еникьой (Неохори), 80 къщи, църквата е „Св. Атанас“.
16. Пазарли (Патаги), 54 къщи, църквата е „Св. Никола“.
17. Кулакли (Амбелаки), 90 къщи, църквата е „Св. Пантелей-

мон“.
18. Прангя, църквата е „Св. Георги“.
19. Ташли Арнауткьой (Петрадес).
20. Капуджикьой (Тирея), църквата е „Св. Илия“.
21. Карабейли (Аморио), 120 къщи, църквата е „Св. Дими-

тър“.
22. Мандра, 80 къщи.
23. Салтъкьой (Лавара), 250 къщи, църквата е „Св. Атанас“ 

от 1834 г., новата е „Св. Димитър“.
В Салтъкьой през 1915 г. са били настанени български бе-

жанци от Мала Азия. Парапанковски са били и свиленградските 
села Яладжик (Яла) – 62 къщи, и Гюлджук (Бара) – 65 къщи. 
Патриаршистки са били Саръхадър (Кипринос) – 60 къщи, църк-
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вата е „Св. Георги“, и Чаушкьой (Зони) – 220 къщи, църквата е 
„Св. Георги“, от Ортакьойската кааза.

Кааза Софлу.
1. Софлу (Софли) с 600 български семейства патриарши-

сти, църквите „Св. Атанас“ от 1840 г. и „Св. Георги“ от 1916 г. са 
действащи.

2. Каяджик (Киряки), 150 къщи българи екзархисти и 30 
къщи българи униати. Църквите – „Св. Димитър“, православ-
ната, строена през 1845 г., и униатската, строена около 1880 г., 
са запазени. Последната, която знаем от снимката на Милетич в 
неговата книга „Разорението на тракийските българи през 1913 
г.“, запазила се от турския огън, за съжаление сега е в плачевно 
състояние.

3. Янурен (Янули), 120 къщи българи. Църквата „Св. Геор-
ги“ след опожаряването на селото през 1913 г. не е била възста-
новена, но преселниците от ивайловградските села са я ремонти-
рали и са й дали името „Св. св. Михаил и Гавраил“.

4. Малък Дервент (Микро Дерио), 220 къщи.
5. Голям Дервент (Мега Дерио), 430 къщи. Сега е населено 

с българи мохамедани.
6. Тахтаджик, 60 къщи. Сега е обрасло с дървета и храсти. 

През 1830 г. е имало около 400 къщи. Неговите жители са осно-
вали с. Теке, а заедно с доганхисарци са основали с. Мерхамли. 
Били са в основата на заселването на селата Суфлар и Денизлер, 
Гюмюрджинско.

7. Пишман (Песани), 230 къщи. Някога кипящото от живот 
село сега е в руини. Запазени са каменният мост в центъра на 
селото и 4 м от камбанарията на опожарената църква.Единстве-
ното село в Беломорска Тракия, в което животът замира още през 
1913 г. 

8. Теке (Таври), 105 къщи, църквата „Св. Георги“ през 1951 
г. е била реставрирана. Край селото е запазен и параклисът „Св. 
Георги“.

9. Мерхамли (Пеплос), 120 къщи. Родното място на войво-
дата Димитър Маджаров.

10. Кутруджа (Котроня), 50 къщи българи и 50 къщи бълга-
ромохамедани. Днес в него живеят 20 преселници – понтийски 
гърци от Украйна. Къщите, макар и порутени, са запазени от вре-
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мето, когато в тях са живели българи.
В тази околия има и 3 патриаршистки села: Карабунар (Кор-

нофоля), 320 къщи, църквата е „Св. Богородица“; Каваджик, 300 
къщи, старата църква е „Св. Богородица“ от 1830 г., новата, стро-
ена през 1895 г., носи същото име; Чамкьой (Дадя), 150 къщи, 
църквата е „Св. Никола“. В последното село ансамбъл „Китна 
Тракия“ на хасковското тракийско дружество бе канен няколко 
пъти в началото на двадесет и първи век. След концертите жи-
телите му играеха заедно с танцьорите българските хора, за мое 
учудване. Тогава не знаех, че те са българи по произход.

Дедеагачка, бивша Ференска кааза.
1. Дедеагач (Александруполис).
2. Фере.
3. Окуф (Кависос), 125 къщи. Край това село на 8 януари 

1908 г. е убит войводата Бойко Чавдаров. Българската чешма в 
края на селото все още утолява жаждата на хората.

4. Турбалъкьой (Пелея), 160 къщи. Църквата „Св. Атанас“, 
осветена на 15 май 1888 г., се намира в горния край на селото.

5. Балъкьой (Мелея), 240 къщи. През 1878 г. е имало 410 
къщи, но след изтеглянето на руските войски цялото село тръгва 
след тях. След това една част от населението се завръща. Засел-
ват се и семейства от с. Тахтаджик. Църквата „Успение Богоро-
дично“, строена през 1835 г., е запазена. Съхранена е и църквич-
ката „Св. Спиридон“. На билото над селото са реставрирани от 
гърците 4 от вятърните мелници, останали от наше време. 

6. Домуздере (Нипса), 260 къщи. Новото село е преместено 
от гърците на 5 км на югоизток. На старото му място е запазена 
църквата „Рождество Богородично“, строена през 1844 г. Всяка 
година на 8 септември се отбелязва храмовият й празник.

7. Урумдик (Дорискос), 160 къщи. Изцяло е запазена камба-
нарията на църквата „Св. Димитър“ от 1850 г., както и олтарната 
й част, която е превърната в параклис.

8. Лъджакьой (Лутра), 120 къщи. Църквата „Св. св. Кон-
стантин и Елена“ е строена от българи и гърци през 30-те години 
на XX. век. Запазени са камбанарията и две от стените на старата 
църква. На 10 ноември 1907 г. край селото са убити войводите 
Лазар Маджаров, Петър Васков, Георги Гешенов и четниците 
Чанко Карабраканов и Яни Милков.
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9. Чамерен (Певка), 82 къщи. Църквата „Св. Георги“ е запа-
зена.

10. Бейкьой (Аристино), 20 къщи българи и 20 къщи цигани.
11. Дервент (Авас), 410 къщи. Църквите са две: „Св. Хара-

ламби“ от 1868 г. и старата „Св. Георги“ от 1806 г. – запазени.
12. Бадома, 105 къщи. Църквата „Св. Георги“ от 1804 г. е за-

пазена.
13. Еникьой и Дамето, 360 къщи. Църквата „Св. Димитър“ 

от 1867 г. е запазена. Бадома и Еникьой се намират близо до Де-
деагач. И двете са в развалини. Поддържат се само църквите. 
Можем да приемем, че с. Палагия е техен продължител, защото 
и двете са в близост до него.

14. Макри, 15 къщи българи патриаршисти.
15. Доганхисар (Есими), 640 къщи, най-голямото село в око-

лията. Църквата „Св. Богородица“, строена през 1835 г., основно 
ремонтирана, е запазена. Селото се явява като родоначално за 
голяма част от новообразуваните български селища в равнините 
на цяла Тракия. Според д-р Кирил Бакърджиев те са повече от 20 
на брой. Доганхисар е родно място на великия българин Капитан 
Петко войвода. От това село е дядо ми Петко Тодоров Шалапа-
тов.

Гюмюрджинска кааза.
1. Гюмюджина (Комотини).
2. Чобанкьой (Сикорахи), 260 къщи. Църквата „Св. Георги“ 

от 1852 г. е в отлично състояние. От това село е основателката на 
Тракийския женски съюз Мара Михайлова.

3. Калайджидере (Кашитера), 500 къщи. Имало е две църк-
ви – „Св. Георги“ и „Св. Димитър“, строена през 1858 г., която 
е запазена. Селото го няма на картата, но до него води асфалтов 
път. Може би ще се развива като вилно селище, защо има около 
30 ремонтирани и новопостроени къщи. Намира се на 5 км юго-
източно от Шапчи.

4. Сачанли (Пондики), 600 къщи. Едно от най-тежко-по-
страдалите през 1913 г. села. Голяма част от населението му ни-
кога не се завръща да живее там. Правят го само 50 семейства. 
Днес селото е в руини. Останали са да стърчат само 3 м над зе-
мята зидовете на църквата „Св. Димитър“, строена през 1844 г. 
Тук са родени войводите Рафаил Каракачанов, Илия Момчилов и 
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Стайко Запартов.
5. Манастир (Монастири), 360 къщи. Имало е две църкви 

– „Св. Богородица“ и „Св. Георги“. Почти до селото стига хубав 
асфалтов път, започващ от Неа Санта, който не е отразен на кар-
тата. Днес в Манастир има около 30 къщи, населени с българо-
мохамедани. Запазени са вековният чинар и чешмата до него в 
центъра на селото.

6. Къзлар (Кезари), 40 къщи, църквата е „Св. Георги“.
7. Евренкьой (Евринос), 40 къщи.
8. Ясъюк (Ясио), 60 къщи.
9. Аткьой, 70 къщи. Най-голямото от тези 4 села. Днес го 

няма на картата, може би защото през 1913 г. турците са изклали 
цялото мъжко население.

10. Дерекьой (Пандросос), 120 къщи. Църквата „Св. Илия“ е 
запазена, храмовият й празник е на 20 юли.

11. Козлукьой (Каридия), 100 къщи. По думите на дерекьой-
ския гръцки свещеник ремонтираната в центъра на селото църк-
ва „Св. Морфи“ е старата българска.

12. Кючуккьой (Козмио), 120 къщи, църквата е „Св. Атанас“.
13.  Лефеджер (Лофари), 60 къщи, църквата е „Св. св. Ми-

хаил и Гавраил“. Според хасковлията Стефан Захариев, живял в 
близкото Чадърли, благодарение на плодородната земя жителите 
на Лефеджер били сред най-богатите в района.

14. Шапчи (Сапес), 100 къщи.
15. Софулар (Аските), 90 къщи. Църквата „Св. Георги“, стро-

ена през 1899 г., е запазена.
16. Каракурджали (Крофили), 160 къщи. Храмовият празник 

на църквата „Св. Георги“, осветена на 18 октомври 1862 г., е на 
23 април.

17. Мароня – епархийски център. Тук са живели над 30 бъл-
гарски семейства. 

18. Хаджилар (Проскените), 200 къщи. Църквата „Св. Геор-
ги“, макар и разкрасена, си е нашата българска.

19. Кушланли (Ксилагани), 350 къщи. Може би най-богатото 
българско село с обширна обработваема земя.

20. Денизлер (Пелагия), 60 къщи, църквата е „Св. Йоан Кръ-
стител“.

21. Чадърли (Стрими), 250 къщи, църквата е „Св. Димитър“.
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22. Карачкьой (Диони), 140 къщи, църквата е „Св. Никола“.
23. Беатли (Пагоурия), 70 къщи, църквата е „Св. Василий“
24. Карагълсарджа (Каламокастро), 20 къщи българи.
25. Саржа (Месоуни), 70 къщи българи, църквата е „Св. Тро-

ица“.
26. Ортаджи (Амвросия), 80 къщи, църквата е „Св. Георги“.
27. Факиряка, 70 къщи. Селото не съществува, гърците са 

построили манастир, като са го нарекли на името на селището – 
„Фаниромени“. В манастира пренесли иконата от селската църк-
ва.

28. Кърчифлик, 28 къщи, не съществува.
29. Сусуркьой (Состис), 50 къщи българи, огагаузени.
30. Булаткьой (Асомит), 60 къщи българи, огагаузени.
31. Сарсали (Салпи), 50 къщи българи, огагаузени.
32. Кърка, 190 къщи българи патриаршисти, църквата е „Св. 

Георги“ от 1821 г.
33. Ириджанхисар, 70 къщи българи патриаршисти.
34. Черибашкьой (Протато), 50 къщи българи патриаршисти, 

църквата е „Св. Троица“.
35. Ясъкьой (Ясмос), 200 къщи българи патриаршисти.
Кааза Скеча.
1. Ксанти, 500 къщи.
2. Габрово (Калитея), 300 къщи. Запазени са един параклис 

и десетина къщи. До селото води хубав асфалтов път.
3. Еникьой-(Кръсто поле) (Ставрополи), 300 къщи. Селото 

е запазено.
4. Коюнкьой (Кимерия), 180 къщи българи патриаршисти. 

Тук са били заселени и габровлии след разорението на тяхното 
село през 1913.

Изложеното дотук е само малка част от събраните факти. 
Изследването се основава на множество посещения в Западна 
Тракия заедно с хора, родени и живели там, преживели със се-
мействата си принудително изселване; на срещи с българи, кои-
то по една или друга причина са се интегрирали в съвременното 
гръцко общество, и на разговори с хора, живеещи по тези места. 
Проучването запълва един дефицит на информация, жадувана от 
много потомци.
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СЪВРЕМЕННИЦИ И ПОТОМЦИ 
РАЗКАЗВАТ ЗА СЪБИТИЯТА,  

СТАНАЛИ В ТРАКИЯ

ЖИВОТЪТ НА СТАНА ШАБАНОВА 
В БЕЛОМОРСКА ТРАКИЯ 

СЛЕД НЬОЙСКИЯ ДИКТАТ* 

СТАНА ИВАНОВА ШАБАНОВА
Г. Дервент

Есента на 1919 година България се изтегли от Беломорска 
Тракия. Дойдоха французите. Но след време и те се изтеглиха. 
Един ден гласно от уста на уста се разнесе из улиците на селото: 
...“Гърция иде! Гърция иде!“. Границата с България още не беше 
затворена. Стоил, мъжът ми, искаше да вървим в България. Но 
дойде вуйчо Шабан и каза: - Стоиле, не ни пускат вече, айол!

Нито гърците, нито нашите чети!
Един ден дойдоха от диврията и отвлякоха Стоила. Бях ле-

хуса. Чаках ден, два, три. Стоил не се връща. Дойде комшията 
Димитър Самарски.

Питам го: - Стоил кадя е? – Диврията взе Стоила войник. - 
Питам, шетам, повече никой нищо не ми казва. Че по едно време 
дойде диврията, взеха бравите, три пъти ме накараха да развия 
детето, ако е мъжко, да не остане кадем /наследник/ от тази къща, 
понеже беше женско, оставиха го. Поискаха ми обиците. Янка 
беше на гърдата ми, бозаеше, снех лявата обица, посегнах с ръ-
ката да снема и дясната, а те не почакаха да я откача, дръпнаха 
ми обицата и скъсаха ухото /Държи с дясната си ръка баба Стана 
ухото и ми го сочи/. Взеха всичко, отидоха си. Питам калеко: - 
Сва какво е? – Стано, диврията взела Стоила, мъчила, дупчила го 
с нож, питах кураджията Колю, той ми разправи, докарали Сто-
ила в село, покрит с шинел, да го не познаят, закарали го на Тре-
ферллия кидик, мъчели го там наново, мушкали го с върха на нож 
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навсякъде по тялото, под некатето /ноктите/, по срамотиите /по-
ловите органи/ да каже къде крие оръжие, къде се крият комитите 
и кого е превел в България. Принудили го да лази по корем и пи-
тали иска ли да отиде в България, ако го пуснат. А той отговорил 
едва-едва: - Искам, ако мa пусните. - Тогава му стреляли в тила, 
убили го и го оставили непогребан. Орлите изкълвали месото му. 
Сега, ако отиде човек, ще намери само дрехите му. - А Колю беше 
близък на дядо и вуйчо, тачеха се.

Калеко продължи: - Колю ми каза, че имат намерение да дой-
дат да вземат и жената му. Къде, калеково, да те скрия, що да те 
правя. - Това ми казваше този човек вечерта. Кога дойде диври-
ята и казала: - Кадя е Стоиловата жена? Аз лежа лехуса. Дойдо-
ха и казаха: - Хайде, ставай, ще дойдеш с нас! – Аз не мога да 
стана. Събраха се съседите от махалата. Калеко знаеше гръцки, 
друг един човек – Христо, също знаеше гръцки. – Къде ще карате 
жената, не може да ходи. Каква вина има? Ако е виновен някой, 
той е Стоил. Той вече е убит. Хвърлиха вината върху Стоил. – Не, 
ще я вземем! – казаха от диврията. Както и да е, кандардисаха ги 
хората. Не ме взеха.

Диврията си отиде. Калеко заедно с комшиите ми вика: - Що 
да правим, калеково, кузум? Кадя да ида? Как да ти помогнем? 
- Стоях си. Но калеко научил, че диврията пак идва да ме взема. 
Тогава калеко ме изведе на едно баирче наблизо в едни хвойни. 
Направи ми една колибка и там ме сложи. Чакахме. Диврията до-
шла, ходела, търсела ме и си отишла. Дойде калеко и каза: - Няма 
живот, айол! Какво да правим? – Не знам, иди кажи на майка и 
вуйчо за положението ми. А майка казала: - Ние сме дали клетва 
при нея да не ходим и тя при нас да не идва. Тя е комитска жена! 
– Чим сега къде да ида? - Станах. Оттам сур-сур през Дерен ки-
дик отидох при Баба Осман. Този турчин беше дядов приятел, 
той ме криеше от башибозука през 1913 година. Като ме видя, 
рече: - Аир олсун /На добро да бъде/, Стано, жива ли си? Знаеше 
български. – Жива съм, дядо Осман, но съм на много тежко поло-
жение. Разправих му патилата си. – Ами аз те гледам, Стано, като 
че ли си от гроб извадена! – И детенцето нося, голичко, босичко, 
няма ни покрива, ни постеля. Ами къде ще ме подслониш, място 
да намериш да ме скриеш. Стоила убиха, диврията ходи, шета ме 
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/търси ме/, детето три пъти развиха, та ако е мъжко, да го заколят, 
да не остане кадем, защото е женско, оставиха го, но сега пак ме 
търсят, какъв ум да взема! – Ами що да те правя, кузум, що да те 
правя! 

Че ме заведе този турчин, Кириле, тебе лъжа, мене истина, 
къщите му бяха оставени от дядо. В едната стена имаше дупка, 
където дядо едно време криел брави от бегликчиите, и ми 
каза: - Дано някой не каже, че съм те скрил, и мене като тебе ще 
направят. – Жената му събра стари постели и завивки, заведе ме в 
тази дупка. Четирдесет дни ме храни и гледа този турчин, Кири-
ле. През това време майка и вуйчо намерили Бриката, грък, стар 
голям приятел на дядо. Вуйчо му казва: - Стоила убиха. Диврията 
направи яма бравите и покъщнината. Остана вдовица жената му 
с малко детенце. Търсят я и я преследват. Бог знае какво ще пра-
вят с нея. Комити сме хранели. А двамата ми синове са войници 
в Атина, в гръцката армия. Власт ли е това? Какъв резиллък. А 
Бриката рекъл: - Не ща ти нищо друго. Ще ми дадеш 7000 дра-
хми, аз ще ида един път в Атина да видя какво е това. Това, което 
разправяш, не е за търпене, не е за гледане. – Ще дадем, рекъл, ще 
даде и кака. – Върнал се той, отишъл и казал на майка, тя веднага 
дала парите, а той се върнал при Бриката дядо Ставри, дал му 
парите. Същият заминал за Атина. Какво правил, какво струвал, 
не знаем. Но още не върнал се, пристига телеграма, с която се 
арестуват кметшата кира Мария, която вършеше всички мръсо-
тии, и мъжа й, също двамата командири на двете диврии – Ени 
и Мъгладата. Дядо Ставри се върнал от Атина и дошъл в Голям 
Дервент, намерил вуйчо и майка и ги попитал: - Пристигна ли 
здравето? – Пристигна. – Нищо, Стана ще излезе на белия свят, 
тя е чисто голичка, но, айол, да е живичка, пък нека е голичка.

Идва в село при вуйчо милязиминът и му рекъл: - Къде е на 
Кукуцев Стоил жената? – Вуйчо му казал: - Колкото знаеш ти, 
толкова и аз зная. Не знам ни мъжа й къде е, ни жената къде е. 
Нищо не знам. – Дойде заповед от Атина, арестувахме кметшата 
и кмета, диврийните, под дърво и камък трябва да намерите же-
ната! – Кадя да я намерим? – В България ли е, тука ли е, трябва да 
намерите жената! – Кой ще я закара в България? Тя се крие някъде 
по пещерите и скалите. – Вдига се вуйчо и отива при дядо Шабан. 
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Разправил му подробно. А той казал: - Ще се върнеш обратно. Ще 
разправиш на милязимина, че жената я виждали да събира дрен-
ки и круши, чисто голичка, гладна и боса, да дойдат и претърсят 
гората. – Идва милязиминът с хора при турчина, но той не казал 
къде ме крие, а само рекъл: - Срещам жената да събира дрянчици, 
крушичици и плаче с детето, няма си сайбия /стопанин, мъж/. Да-
вам й по коричка хляб и се крие в една пещера. – Дойдоха, та ме 
изведоха от тази пещера, закараха ме във вуйчови. Оттука ме за-
ведоха в моята си къща и казаха: - Кой ти взе имането? – Имането 
и мъжа ми взеха Ханаени и Мъгладата. – Колко брави? – Толкова 
брави. – Колко говеда? – Толкова говеда и коня. А Колю кураджи-
ята каза: - Стоил когато хванаха и взеха, конят остана в Малък 
Дервент. Милязиминът каза: - Ще тръгнем да търсим, където има 
запазено от Стоиловото имане, с нас ще дойде жената, която по-
знава стоката, което познае, ще си го вземе. 

Качиха ме на един кон. Тръгнахме. Намерихме кобилата. Ос-
вен нея в М. Дервент намерихме една юница и една телица. Взе-
хме ги. После кметът разпореди да ми се ожъне и овършее жито-
то. Прибрах си всичко вкъщи. Почнах живот със стоката, която 
прибрах. При мене прибрах един дядо и с него учех юниците да 
орат. Мина доста време. Беше по харман на следната година. Ле-
пяхме хармана за вършеене. Дойде диврията и ме взе. А преди 
това цяла година ме принуждаваха два-три пъти на ден да се явя-
вам на парон /проверка/. 

Живеех в една къщичка с две стаи. В едната живееше разсил-
ният. Страх ги беше да не дойдат комитите от България да ме взе-
мат. Какво да правиш – небето високо, земята твърда. Освободиха 
ме и си отидох пак в нашата къща. Детето си беше при мене. Ко-
гато ходех на нивата, хващах една костенурка, връзвах я за крака 
с едно въженце. Дятето я чуква и си играе, аз ора и плача. Ле един 
ден дойде диврията. – Хайде, казаха, вземай дятето, имаш ли по-
крива, нямаш ли, трябва да си вземеш, приставът те чака. Покри-
ва... къде ще имам покрива, та всичко бяха разграбили. Взех едно 
килимче, дятенцето на гърба. С мене забраха на Чанко Касъров 
дядото. Дойдохме в общината. Разсилен беше Пасапошов Милко. 
Калеко остана да спи при стражарите. А приставът казал на Мил-
ко: - Виждаш ли тази жена? Ако се изгуби от твойте ръце, отгова-
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ряш с главата си! – Та после Милко ми каза: - Како Стано, да не 
се опиташ да избягаш, че язък после на мене. И тебе ще убият, и 
мене ще убият. – Къде ще бягам, бре Милко, не гледаш ли, че не 
мога да стоя на краката си.

Станах сутринта. Докараха още от нашите дервентци. Ста-
нахме три жени. Доведоха на разсилния Спас от общината баща 
му и майка му. Тя носеше момченце – Вангел, на гърдата си. А 
пък аз дъщеричката ми Янка, Бог да я прости. Когато минавахме 
край калековата къща, излязоха на пътя учинайка и голямата й 
мома, женена за големия син на Богдан Ставрев, взеха ми детето. 
Вика ми: - Ами, буле, ти нямаш хляб. – Нямам, казах. Донесе ми 
и ми пусна едно хлябче в торбичката. Заминахме...

Станахме сутринта. Навързаха ни по двама за ръцете. Зака-
раха ни в Софлу. Пътят ни минаваше близо до къщата на Бриката 
– дядо Ставри. Той имаше дъщеря Атанаса, вече голяма девойка. 
Когато минавахме по пътя, тя беше пред вратата на къщата. Като 
ни видя, дойде при мене, ту с думи, ту с ръце й обясних, а тя 
изскокна вкъщи и след минута от вратата излезе дядо Брика и с 
висок глас ядосано каза: - Къде водите пак тази жена? Какво ще 
правите с нея? Жената ще дойде с мене тази вечер. – Стражарите 
се противопоставяха и отговаряха: - Това си е наша работа. Идете 
се оплачете на арменския поп! – Но Бриката беше упорит. Хвана 
ме за ръката и въпреки протестите им ме поведе за дома си. Само 
каза: - Утре ще ви я доведа за влака на гарата. – Като седнахме, 
въздъхна и каза: - Слушай, дядовата, разбрах, че ще те интерни-
рат. Имаш ли си пари? – Нямам нищо. Аз съм като захвърлено 
куче. – Ами детето къде остави? Живичко ли е? – Живичко е, 
оставих го на вуйчо и вуйна, като минавахме край тях. 

Имаше момче – Апостол. Събраха сутринта и ми напълниха 
една торба с хляб и катък. Бях с едни цървулки на боси крака. 
Дадоха ми едни чорапки и папучки на Атанаса. Заведоха ме на 
гарата. Тука ни поставиха в един вагон и ни закараха в гр. Деде-
агач. Кога дойдохме в този град, караха ни вързани и ни заведо-
ха в затвора. Ле тука пред вратата ме посрещнаха приятелите на 
дядо Шабан, с които правеше търговия. Поднесоха ми подаръци 
и съчувствие. Влязохме в затвора, затвориха мъже и жени в една 
стая. Но мястото премерено, само да лежиш и да не се обърнеш. 
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Мъжете легнаха на една страна. А ние, трите жени, се скупчихме 
в едно кьоше. В един ъгъл имаше две тенекии, едната за урина, 
другата за лайна. Срам не срам, като дойде време, хората отиваха. 
Ние, жените, отивахме винаги две. Едната ще кукне, а другата ще 
я затуля да не гледат мъжете. 

Държаха ни пет дни. Пак ни навързаха ръцете и ни закараха 
на пристанището на мауна /лодка/. От лодката ни прехвърлиха на 
параход в морето. До Пирея пътувахме струва ми се девет нощи 
и десет дни, на парахода бяхме с развързани ръце. Но когато сли-
захме, пак ни навързаха. После се качихме на трамвай и ни заве-
доха в Атина. Закараха ни в едно здание. Ние изразихме желание 
да не бъдем затворени в една стая с мъжете. – Къзъм, тука има и 
женски апуз /затвор/. Ще ви отделим и ще ви закараме там. – Ние 
искахме калеко и мъжете на двете жени да си бъдат с нас. А ка-
леко каза: - Ще се отделите, пък ако стане нещо, така и така ще 
умираме. 

Когато отидохме, пълно с жени, и една македонка с четири 
деца. Колко време престояхме, не помня. По едно време почнаха 
да ни викат по име: - Да излезе Стана Стоилова Кукуцева. – Какво 
ще правиш – излязох. Казах: - Не мога да се отделям от другите 
жени. Аз си имам отговорност за тях . – Но те не ме послушаха.

О-оох, Кириле, какво да ти казвам. Пет пъти ме изкараха на 
едно буренце да ме бесят, та да кажа комитските пушки кадя са, 
комитските бомби кадя са, кадя се криели комитите, къде ходил 
мъжът ми, какво е правил. – Не съм видяла никакви комити, вие, 
щом сте видели и чули, затова ви дава държавата пушки, дрехи и 
хляб, да ги намерите и да ги хваните. Пък аз жена с малко дете, 
мъжа ми убиха, как ще видя комити? – Мъчеха ме, мъчеха ме, че 
ме пуснаха и ме заведоха наново в женския затвор. Престояхме 
пет дни. Дойдоха един ден и ни извикаха пак по име. Изкараха ни 
навън на едно площадче, имаше чешмички. Казаха да се умием. 
Дадоха ни хляб и готвено ядене. Събраха ни с мъжете. Навързаха 
ни ръцете. Закараха ни в Пирея. Пак навързани ни заведоха на 
една мауна, после на параход и оттука в гр. Лариса. После пеша 
в Критхане. С нас беше приятелят на дядо от Дедеагач – Иван. 
Имаше две момчета: Мирчо и Курти. С него бяха двамата му зетя. 
Като пристигнахме, аз плача настрани: ни пари имам, гола-боса, 
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ни покрива, ни постеля. А той ми вика: - Слушай, Стано, ние няма 
да те оставим ни гладна, ни жадна. – Пък въшки, въшки, с нож ги 
стържехме. Гърците ни казаха да си купим тенекии, да се изперем 
и изпарим, на когото намерят въшки, ще го карат да ги яде. И това 
чудо видях. Бяхме 380 души. Местото за спане ни определяха с 
педя, ако искаш се обърни, ако искаш не се обръщай. На едни гла-
вите бяха в една посока, а на други обратно, кръстосани. Жените 
бяхме на една страна. Общо бяхме група от 52-ма души, между 
които чобанкьойци, сачанлийци, имаше и от други села. От Са-
чанли имаше три жени, имената им бяха Матина, Мара и Чонка. 
С тях бяхме 55 души. Жените бяха интернирани със синовете и 
зетьовете си. Сачанлийци си избираха човек, който излизаше в 
града да им пазарува. А за нашата група излизаше дядо Иван, но 
винаги вземаше и мене като помощник. Ще ми даде пари и ще ми 
каже: - Хайде, Тане, купувай каквото трябва. - Първия път купи-
хме тенекии и дърва. Хигиенизирахме се. Хляб и ядене, макар и 
оскъдно, ни даваха редовно – леща, макарони и др.

Мина една седмица. Дюкяните тука не бяха пръснати, а съ-
брани в чаршията, която се казваше Илечаршаси. По средата ми-
наваха файтоните и колите, а в двете страни бяха разположени 
магазините. По залез слънце ги затваряха. По чаршията имаше 25 
чешми. Първата седмица не ни пускаха всякъде. На следващата 
седмица излязохме. Отидохме на първата чешма да си напълним 
вода, но не ни пуснаха. Отидохме на втората – водата солена. Хо-
рата тука бяха гърци и турци. Имаше тука един стар турчин и го 
попитахме със сачанлийките защо е така. А той ни каза: - Слу-
шайте, олум, тука преди няколко години докараха 400 пленници 
турци, от глад, голотия и солена вода измряха. Пък гледаме ги се-
дят още по пътищата, протягат ръка: - Псоми, псоми /хляб, хляб/. 
Ние нямаме за нас, та как да им дадем. И вие така ще измрете. 
Колко души сте интернирани? – Ние сме 380 на Текята. – Значи 
сте най-големите вагабонти, щом сте доведени тука. А други каз-
ват, че има интерниран народ тука от 16 села. В Текята затварят 
най-опасните. Но гледайте, срещу Текята има едно голямо зда-
ние, лицето му гледа към слънцето, а задната част е към Текята, 
където са затворени вашите хора. Там е вашето спасение. – Как 
ще отидем там? – Там е вашето спасение, там! Там е руският кон-
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сул, там е спасението ви. – Наляхме стомните със солена вода, 
друга няма. Взехме водата и другите неща, които бяхме купили, с 
двете сачанлийки вървим и плачем. Добре, но ква да влизаме през 
вратите на Текята, една жена на възраст 50-60 години, но добре 
запазена, облечена в черни дрехи, къщата й беше срещу вратата 
на нашия затвор, всеки път, когато излизахме, се заглеждаше в 
нас, но ние подминавахме. Като се подавахме отдолу от града към 
Текята, къщата й се виждаше отдалече. Когато наближихме вра-
тата на затвора, гледаме тази жена стои пред вратата на къщата, 
поглежда ни и тъкмо да подминем и влизаме, хвана ме за ръката, 
аз вървях най-отпред, и ме придърпа към нейната врата. Аз се 
уплаших. Сачанлийките и те дойдоха след мене. Влязохме вътре. 
Какво да гледаме, Кирилче, тебе лъжа – мене истина: - Мълче-
те, баба, мълчете! – ле рече, говореше на български. Млъкнах-
ме. Даде ни столчета, седнахме. Сложи една голяма тенджера на 
огъня, ле пържи картофи на колелца. Ние пак почнахме да пла-
чем. – Мълчете, мълчете, как попаднахте тука? – Разправихме й: 
- Триста и осемдесет души сме. Кадя ще живеем, кадя ще умрем. 
Дават ни да пълним само солена вода. – Ивъх, плесна ръце же-
ната, кузум, турците как измряха, така ще, кузум, и да измрете. 
Тука имаше 400 турци, от глад, голотия и въшки измряха и още 
се търкалят. Не виждате ли ги, когато ходите? – Какво да правим, 
бабо? – Какво ли да правите, не знам какви са сърцата ви. – Със 
сачанлийките сме доста време, но не им знам сърцата. Смигнах 
око на македонката, тя беше македонка. – Нека да стоят дружки-
те ти, пък ти ела да ми помогнеш да вдигна нещо. – Заведе ме в 
друга стая. Аз й казах: - Кажи ми какво да правим? – Аз съм от 
Македония. Тук съм вече три години, донесох децата малки, глу-
пави. Имота ни направиха яма, изгониха ни голи, боси. Интерни-
раха ни с мъжа тука. Голямото момче се залюби с една гъркинка. 
Бащата на момичето каза: - Не делете децата, какво ще намерите, 
ако отидете в Македония? Аз ще ви дам место да си направите 
къща. Ще ви дам и место за зеленчукова градина. – Той имал 
само две момичета. Големият син работи, а малкият ми е ученик. 
Пък средният ходи с мауни по морето. - Какво ще правим? - й 
казах. – Нали виждате онова заделено здание, красиво, блести на 
слънцето, очите ти превзема. Лицето му е към изгрев слънце. Там 
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е вашето спасение. – Чим как ще идем там? – Как ще идете ли? 
Ако имате учени хора и да пазят тайна, ще идете, ако пък нямате, 
нищо няма да стане. Но нищо не трябва да казвате, може да те 
убият, но тези думи, които ти казвам, никъде не трябва да казваш. 
– Аз, викам, съм като слугиня на четири студенти и един дядо, 
синовете на дядо Иван и зетьовете бяха учени хора. 

Върнах се аз. – Почакайте, каза жената. Сложи ни картофи, 
маслини. Ядохме. – Почакайте, скоро ще дойдат мъжът и синът 
ми. – Мъжът й не беше стар човек – 60-65-годишен. Когато дой-
доха, дадоха селям: - Калимера! – Калишпера, отговорихме ние. 
– Какви са тези хора? – попита той. – Хората са българи от Текя-
та. Ей тази младичката ги обслужва, купувала им от пазара необ-
ходими неща и вода им носела, но им забранили да вземат вода 
от чешмите със сладка вода, давали им само солена вода. Аз ги 
видях да плачат, като вървяха по улицата, и ги поканих вкъщи. – 
Той се обърна към нас: - Седнете вие, бабички, а младата булка да 
дойде при нас, ще я питам за нещо, тя е млада, нейният акъл по-
вече стига. – Ставаше дума за мене. Сачанлийките се съгласиха.

Влязохме в една стая и той ми рече: - Как стана вашата рабо-
та, разправи. – Разправих подробно. – Там е вашият живот, рече, 
като сочеше голямото здание. Ако можете да издействате, иначе 
ще станете като турците, ще измрете. – Сега какво да правим? – 
попитах аз. – След малко ще си дойде нашето голямо момче. Ра-
боти в общината. Има познати полицаи. Ако имате пари, ще даде-
те да ги подкупим и да позволят всички да си направите снимки и 
тези снимки ще ги занесете на консулуса. – Как ще ги занесем на 
консула? – казвам. – Аз ще ви кажа как да ги занесете. – Хайде, 
казвам, кажи, какви мъки съм изтеглила, детето съм си оставила, 
кажи как ще стане. – Ако имате пари, нашето момче има много 
гости и приятели, той ще помогне да ви направят снимки. Зад 
това здание отдолу ние имаме две градини: маслини, рожкови, 
смокини, портокали, лимони, картофи и други зеленчуци. Наша-
та булка е лехуса, няма още 40 дни. Тези баби не могат да риску-
ват, но ти си млада и смела жена. Ще пишем до вашите, ако могат 
да напишат писмо до консулуса, тебе ще те облечем в дрехите на 
нашата булка и ти ще занесеш писмото. Ти ще си наведеш главич-
ката, ще си вървиш спокойно, нашата баба ще върви с тебе, ти ще 
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си пуснеш кърпата през лицето и няма да приказваш, ако те пита 
часовият. – Щом е така, напишете едно писмо. – Имате ли човек, 
който да ви напише писмото? – Ще намерим такъв, казах аз. – Но 
това трябва да знаят само няколко души, най-много до 3 човека. 
Иначе ще научат властите, ще ме духне вятър и трябва да падна 
в морето.

Написа този мъж писъмце, даде ми го в ръката, излязохме, а 
преди това жената ни изля солената вода, изплакна съдовете и ни 
напълни хубава вода. Каза ни: - Баби, на никого няма да казвате, 
че сте били вкъщи и че съм ви дала вода. – Няма, кузум, няма, 
казаха сачанлийките. Върнахме се. Мъжете почнаха да ни питат 
защо сме закъснели. Оправдахме се. Сачанлийките отидоха при 
техните хора, аз отидох при нашите. Седнах. Изкарах писмото и 
го дадох на дядо Иван. Разправих им всичко. Прочетоха писмото 
Мирчо и Курти. Дядо Иван каза: - Друг колай няма. От когото 
излезе дума, езика ще му отрежем. Трябва да направим всичко 
народът да излезе. – Пък още когато излизахме от къщи, жената 
ни посочи една дупка в стената и ни каза, ако дойде време да тър-
сим помощ, мъжете ничком да се наведат и влезнат. Тази дупка се 
използвала за кокошките да излизат навън. Като прочетоха пис-
мото и им разказах, тези хора сън не спаха. Оох, това да можем 
да издействаме! Почнаха да разпорват подметките на обувките, 
парите били съшити вътре.

Написаха писмо до човека и пишеха, че на драго сърце да-
ваме 25 000 драхми, стига да излезем. Ядохме вечерта, легнах-
ме си, а мъжете не заспаха цяла нощ. Влизат, излизат. Станах-
ме сутринта. Писмото написано. Ядохме. Отвориха вратите. Аз 
взех писмото и стомните, излязох. Отидох наново в тези хора. 
Посрещна ме жената. Дойде след това и мъжът й. Той ми каза: - 
Сега остава да направим снимките. – На другата сутрин се вдигна 
една гюрултия на вратите. Бяха дошли фотографи. Но вратарите 
не ги пускаха. Караха се известно време, но след това ги пуснаха, 
направиха снимка на всекиго до кръста, а след това обща снимка 
на всички. Отидоха си. След време ни донесоха снимките. Тога-
ва пак събрахме снимките, взех писмото, сложих ги в пазвата и 
една сутрин към 9 часа преди обед отидох в къщата. – А, къзъм, 
съблечи тези дрехи. – Съблекох, както се казва в песента, юнаш-
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ките дрехи, облякох просешките. Отидох с жената на градината. 
А градината я дал, както казах гъркът, че взели дъщерята му за 
снаха. Но в тази градина само от пиле мляко нямаше. Минахме 
през поста. С часовия се разправяше жената, аз си мълчах. Бях с 
наведена глава. Като влязохме в градината, жената ми каза: - Сега 
ще отидеш в речката и по речката ще се приближиш до къщата, 
там има пейки, ще седнеш на една пейка, има рускини слугини и 
от време на време поглеждат. Ще те видят и ще дойдат да те пи-
тат. – Дали ще мога да се разбера, казах. – Ще се разбереш, всич-
ки говорят български. – Отидох там, ле тъкмо седнах, а това пис-
мо сгъчено под пазвата ми, ле ме видя една жена и тъпър-тъпър 
дойде при мене. – Какво правиш тука? – ми каза на български. 
– Аз почнах да плача, не можех дума да проговоря. Изкарах и по-
дадох писмото. Взе писмото и веднага отиде в зданието. По едно 
време, колко мина, не мина, ле пак дойде. Донесе един хляб бял 
като сняг и маслини, кашкавал, сирене и една чиния. Жената ми 
говори: - Да идеш, да идеш, сега излезеш консулус, кажеш какви 
мъки, колко села интернирани. – Каза това и си отиде. Какво ти 
ядене. Аз се треса цялата. Ква ле по едно време същата жена се 
спусна по стълбата и ми каза: - Стани сега! Горе тебе чака консу-
лус. – Тръгнах с жената. Влязох в зданието. Вкара ме в една стая. 
Тука имаше един мъж, с едри зъби, сухичък, с червени кадифени 
дрехи, с бяла якичка, и жената му край него, ле ми вика: - Откъде 
си ти? – ме пита на чист български език. – От Голямия Дервент, 
Софлийско. –Интернирани ли сте? – Интернирани сме. – Колко 
души сте? – Триста осемдесет души. – Отде и откъде? – От всякъ-
де имаме, 15 души сме от Голям Дервент, а другите са от 16 села. 
Но са пръснати по островите. Дават ни само солена риба, ще из-
мрем гладни и жадни. – Аз разправям, а той пише. – За какво уби-
ха мъжа ти и кой го уби? – Диврията, по комитлък. Когато Гърци 
почна да събира младежите войници, те почнаха да бягат. Той 
знаеше границата, превеждаше ги в България, за това го убиха, 
ограбиха имуществото ни, детето три развиха, ако е мъжко, да го 
заколят. Но понеже беше женско, оставиха го. Мене интернираха, 
детето остана в роднини, но живо ли е, не знам. Едната обица им 
дадох, а другата дръпнаха насила и скъсаха ухото ми. – Седни 
си да си ядеш хлебеца. – Какъв ти хлебец, аз от страх треперя. – 
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Написа той едно писъмлце. – Знаеш ли да четеш? – Не знам да 
чета. – Ти доста хубаво приказваш. Как да не знаеш да четеш? 
– Не знам. Нямаше училище, бяхме под турско робство, няма да 
знаем писмо. – Отиде си в друга стая. Донесе ми жената писмото, 
даде ми го и ми каза: - Ако видиш страх, ще го сдъвчеш, ще го по-
гълнеш, какво ще сториш – никой да не чуе и види. Ще го дадеш 
на тези, които те изпратиха с писмото. – Станах аз и си тръгнах. 
А слугинята ми дава и хляба, маслините, сиренето – къде да ги 
сложа? Но ми ги напълни в пристилката.

Върнах се в градината и намерих бабата. Показах й яденето, 
а тя ме успокои. – Ще вземеш яденето, ще ядеш два-три дена. Ще 
го сложим на дъното на кошницата, а отгоре ще наредим зеленчу-
ци. – Стегнахме се и тръгнахме да излизаме. А на поста часовият 
каза: - Защо се бавихте, не е тази булката ти. – Булката ми е, как 
да не ми е булката, каза със сериозен тон бабата. Детето й има 
биберон, ква се събуди, дядото му подава биберона, за да мълчи. 
– Серт жена. Устата й сабя сече. Върнахме се вкъщи. Преоблекох 
се. Отидох си. Дадох това писмо. Прочетоха го и казаха: - Шю-
кюр на Госпудя. – Ние зачакахме. Но ние сме сбъркали. Дойде 
позволение, но да заминем за България през Турция и да дой-
дем в Бургас. А хората не искаха да дойдат направо в България. 
Те си имали скрити пари по къщите и злато. Дядо Иван рече: - 
Сега, Стано, ще те молим още един път. Ти вече свикна. Каквото 
искаш, ще ти купим. Няма да се кахъриш. - При мене ми дойде 
едно писмо, че детето ми умряло. Съвсем се отчаях и се разболях. 
Разболях се, след като наново занесох писмото. А консулът ми 
каза: - Защо не ми казахте още в самото начало, че искате да се 
върнете в домовете си? Работата се обърка, сега трябва да минат 
три месеца, докато се оправи работата. – Тогава, като се върнах, 
се разболях. Стояхме, стояхме, на месец януари ни интернираха, 
на Малка Богородица излязохме на Дедеагач. Всеки си тръгва за 
къщи. После, когато дойдох в България, 5-6 години ми изпращаха 
писма. И аз им изпращах. Но писмата спряха. Трябва хората да 
са измрели. 

Качихме се с другите 15 човека от нашето село на влака и 
дойдохме в Софлу, а от тука си дойдохме в Г. Дервент. През 1924 
година заедно с Чанко Касъров се извадихме паспорти и по Ди-
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митровден дойдохме в България. Преди тръгването замесихме 
тясто да изпечем хляб за път. Колите бяха натоварени. Дойдоха 
гръцки стражари, изсипаха тестото, а мъжете почнаха да бият. 
Тогава мъжете впрягнаха колите и дойдохме в Софлу, качихме 
се на влака, през Одрин дойдохме в Свиленград. А някой скроил 
за мене клевета, че съм се оженила за грък. Тук останахме под 
карантина 15 дни. Срещнах Тодор Тюлиев от Доганхисар. Казах 
му: - Тодоре, да ми помогнеш да отида до село Орешец. – Той 
ми доведе една каруца, качих се с детето и багажа, който носех 
от Дервент. Общината ми даде една стаичка. Хората ми донесо-
ха подница, връшник, копанка, направих питичка. Ле дойде една 
жена и ми викна: - Како Стано, излезни, дойдоха вашите войводи, 
ще ни пребият! – Излязох, изправих се пред тях и се провикнах: - 
Ето ме, бре! Що ищете? Ле ги гледам: наш Делия от Доганхисар, 
Стамо Делиев, братовчедът Чанко, Илю Мандров, всички с оръ-
жие. В един глас извикаха: - Мале, мила мале, ние бяхме в Тракия 
за тебе, там ни казаха: - Не можете я стигна! Тя е вече в Софлу. Че 
от там в Свиленград. Тука те няма. А Маджаров, Руси Славов и 
Максимов ни казаха така: - Ако е женена за грък, ще й отрежете 
главата, ще я донесете и детето ще й донесете. Ако не е женена, 
ще я качите на кон и ще я докарате. – Качиха ме на един кон и ме 
отведоха в село Ятаджик /Маджарово/. Тука намерих Маджаров, 
Максимов, Токмаков и Руси Генев. 

* Разказът е публикуван в книгата на д-р Кирил Бакърджиев и Мария 
К. Бакърджиева  „Доганхисар-Градец. По чужди земи и брегове“
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АРМАГАНСКИЯТ ОБИР

Кирил Сарджев

 Тежката зима вървеше към своя край. Оскъдното мартенско 
слънце все по-често си пробиваше място зад смръщените облаци 
и погалваше с лъчите си чакащата го земя. Пробудени от зимна-
та си дрямка, треви и храсти напираха за нов живот. Всяка жива 
твар, възбудена от идващата промяна, пъплеше, жужеше и оглася-
ше въздуха с любовни звуци и страсти. Ден след ден природата се 
преобразяваше, задаваше се дългоочакваната от всички пролет.

 
Денят от ранно утро подсказваше, че ще бъде слънчев и то-

пъл. Слънцето още се провираше срамежливо над хоризонта, ко-
гато Чобан Киро подкара на паша голямото си стадо от овце и 
кози. От много, много години Армаганската долина беше място-
то, където стадото му летуваше и зимуваше. Тук се бяха родили 
и живели неговите родители и прародители, не знаеше откъде и 
откога идваше коренът му. Долината за него стана дом и живот, 
затова и Чобан Киро, израснал в нея, продължи семейната тради-
ция - овчарлъка.

Стадото се беше разпръснало и доволно скубеше младата 
трева Кучетата и те, обхванати от настроението на стадото, про-
лайваха закачливо пред своя стопанин. Чобан Киро, поразмекнат 
от гальовността на пролетното слънце, се опитваше да подрем-
не, опирайки гръб в стъблото на една прогнила от времето бори-
ка. Наближаваше обяд, когато няколко от овцете, подмамени от 
нещо, се събраха на едно място и започнаха да се блъскат една в 
друга, другите овце също се спуснаха към тях. Бързата промяна 
в настроението на иначе спокойното досега стадо не остана неза-
белязана от Чобан Киро.

Какво ли подмами бравите? - каза на себе си и тръгна към 
блъскащите се още овце. Когато се приближи до тях, с почуда 
видя, че се бореха за разпръснати по земята коматчета хляб, не-
знайно откъде попаднали на това място. Разбута овцете, но наред 
с разхвърляните коматчета хляб имаше малки парчета от бяло 
сукно, изцапани със смазка, няколко патрона за пушка, забит в 
земята нож и върви от цървули. На една борика закачена висеше 
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половината от наскоро заклана овца, а по-настрани димяха още 
въглените от набързо направено огнище и обърнат бакър с варено 
месо.

Чобан Киро се досети, че тук преди немного време е имало 
хора. Но защо и кои са били тези хора? Защо са изоставили всич-
ко това? Къде са сега? Тези въпроси му минаха като светкавици 
през главата. Бе куражлия човек, но се изплаши, беше сам . За-
оглежда се да види наоколо за хора, не зърна такива. Но това не 
го направи по-спокоен. Кучетата и те станаха неспокойни. Нещо 
видяха в далечината и със силен лай се спуснаха натам. Чобан 
Киро, обезпокоен от тревожното лаенето на кучетата, тръгна вед-
нага след тях. За негова изненада, те лаеха по няколко свободно 
пасящи коня. На гърбовете им завързани се поклащаха кошове, 
плетени с дрянови пръчки, а юздите им, паднали под тях, се за-
плитаха в краката им.

Кой може да остави така конете си без надзор в полето? - се 
чудеше Чобан Киро. Изведнъж едно от кучетата, усетило нещо 
във въздуха, вирна глава и побягна към близката борова горичка. 
Настървеното му лаене се подхвана и от другите,п които също 
с тревожен лай побягнаха след него. Киро предпазливо тръгна 
по посока на лаенето, като се озърташе наоколо за хора. Когато 
дойде близо до кучетата, видя, че те лаеха по няколко човешки 
трупа, паднали един до друг. Тревата под тях беше подгизнала в 
кръв. Изтръпна... Студена пот се стече по иначе сгорещеното му 
тяло... Устата му пресъхна, прилоша му, каза си нещо за кураж и 
пристъпи към единия труп, обърна го и позна, че това беше Ана-
долията, другият труп беше на Ивил, после на Комню, на Шенко. 
Боже, боже, какво е станало тука? Боже, боже, без да се усеща 
повтаряше едно след друго Чобан Киро. Пусти мой късмет, пусти 
късмет мой, започна да се сърди на себе си.

Наоколо нямаше никой, беше сам сред враждебната тишина 
и неизвестността. Стадото му се беше събрало на едно място да 
пладнува. Какво да прави, къде да ходи сега? Кой ли е извършил 
тези убийства? Четиримата бяха членове на революционния ко-
митет на Вътрешната тракийска организация, все отбрани хора 
бяха. Кой ли им е посегнал?

 След много колебания Чобан Киро най-сетне реши да при-
бере стадото си и после да мисли какво да прави за видяното от 
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него. По пътя за голяма изненада на това страшно място той видя 
в далечината, забързано да идва към него непознат човек. Когато 
се приближи, овчарят позна, че това беше Габрата - доганхиса-
рец. Преди още да се поздравят, Габрата изплашено и с пресип-
нал глас подхвана:

 - Кирее, Кире, знаеш ли какво видях! Досега се крих, от 
страх не можех да тръгна, ама сега,като видях отдалече стадото, 
досетих се, че може да си ти.... Кире, видях, с очите си видях как 
пантите убиха Анадолията, Ивил и другите. Бях чул, че ще ходят 
във Фере да продават пашкули и друга стока, за да наберат пари 
за организацията в Тракия. Видях как ги пресрещнаха и избиха. 
Откъде изкочиха пантите, не знам. Сигурно са се крили ей там 
- в оная малката падинка. Аз бях ходил в Балъкьой и се връщах, 
вървях малко след тях. Изтрещяха пушки, ей там, край борова-
та горичка. От гърмежа се стреснах, после видях как пантите се 
спуснаха върху тях и започнаха да ги тършуват, сигурно за пари. 
Клекнах до едно пърнарче да се скрия, как не ме видяха, не знам. 
Сега ти разказвам всичко това и целият се треса от страх. Страх... 
голям страх имам, Кире. Видях стадото отдалеко и се досетих, че 
само ти обикаляш по тези места, та малко по малко се поотпу-
снах. Всичко ти казвам, Кире, видях с очите си цялото убийство 
на хората... - изплашено повтаряше Габрата.

 - Кои бяха пантите? - попита на свой ред Чобан Киро. – За-
щото по-надолу видях едно място, където някои са лежали. Зако-
лили са овца, варили са я, яли са, чистили са пушките. От бързане 
даже са забравили нож, патрони…

- Кире, стори ми се, че беше Каблю, Каблю турчинът. Каблю 
с хората си - отвърна Габрата. - Чувал съм, че той върлувал по 
нашия край. С кражби и обири се занимавал. Не знам какво да 
правим, на кого да разкажем за тази страшна работа. Наши хора 
са убитите, доганхисарци са... Не трябва да си мълчим. Да кажем 
на каймаканина, да разбере, че турци, турски банди нападат, оби-
рат, убиват мирни хора от селото. Мълчим ли, ще ни мачкат - раз-
палено настояваше Габрата. 

- Добре, но Каблю е много близък с каймаканина, как да му 
кажем, какво ще му кажем, какво ще му разправяме на каймака-
нина: Вашите хора убиват нашите хора?! Това не е за майтап, се-
риозни неща са...Турците се държат, не са като нас, пазят се един 
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друг. Те няма да признаят, че от техните хора е извършено убий-
ството. За каймаканина ще бъде лошо, много лошо. Ще го сменят 
или накажат за това, че не е поддържал мир и спокойствие между 
поданиците. Тази работа става страшна, страшна, Габра - нервно 
отвърна Чобан Киро. 

Двамата неволни свидетели се разделиха, всеки със своя 
страх от преживяното и от това, което може да им се случи.

Вестта за обира и убийството в Армаганската долина на че-
тиримата доганхисарци се разнесе бързо. Страхът като ледена 
вихрушка премина над иначе мирната и спокойна Доганхисарска 
кааза. Щом на тези големи хора са посегнали пантите, какво ос-
тава за нас, по-долните? - говореха си людете, когато се срещне-
ха. Разбойниците не бяха разкрити. Властта бездействаше да се 
справи с убийците и да осигури спокойствие.

Един ден, не много след обира и убийството в Армаганската 
долина, Чобан Киро, както си пасеше стадото, при него дойдоха 
трима жандари, изпратени с заповед от каймаканина да го заведат 
в конака за разпит. Овчарят не се противи, още повече, че и той 
самият вече искаше да разкаже на властите какво беше видял и 
какви страхове беше изживял при убийството на четиримата до-
ганхисарци.

За най-голяма изненада каймаканинът, вместо да го изслуша 
какво е видял, се нахвърли върху него с псувни и ругатни:

- Какви си ги наприказвал, Киро Чобан на хората от село-
то - че нашите, мойте хора са убийците в Армагана? Каблю бил 
убиецът, така ли, да ми изядеш хляба ли искаш ти? За тебе само 
бой, бой и нищо друго! Хаптал с хапталина, ще ме клеветиш ти... 
Свалете го долу в избата - нареди гневно каймаканинът на двама-
та свои жандари. - И повече бой, да разбере с кого си има работа. 
Махнете го бързо от очите ми, какво се разтакавате, нехранимай-
ковци! 

Двамата жандари, усетили настроението на своя началник, 
още в стаята повалиха Чобан Киро на пода и го завлякоха към 
подземието.

Нощта преваляше. Небето се беше свъсило, облаци, огро-
мни и черни, се гонеха по него. Заваля пороен дъжд, който бързо 
премина в едра колкото орех градушка. Ураганен вятър подхва-
на всичко по пътя си, чупеше като клечки натежалите от плод 
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дървета, обръщаше покривите на къщите. За миг малките селски 
улички се превърнаха в буйни реки. Мощни светкавици една по-
дир друга раздираха небето. Леден студ покри селото и цялата 
Армаганска долина, настана библейски потоп. 

Дали от заливащите го потоци вода, или от тресящия се от 
гръмотевиците въздух, Чобан Киро се събуди от дълбокия сън, 
в който бе изпаднал след боя в конака. Всичко го болеше, само 
мозъкът му усещаше случващото се около него. Опита се инстик-
тивно да се предпази от връхлитащите го кални потоци вода, но 
нито ръцете, нито краката му се подчиняваха. Накрая се остави 
на волята на природната стихия.

С наближаване на утрото разразилата се през нощта адска 
буря започна да утихва. Хората, изплашени и угрижени от спо-
летялото ги бедствие, малко по малко започнаха задружно да от-
страняват нанесените им щети. Селото постепенно навлизаше в 
обичайния си житейски ритъм.

Чобан Киро се събуждаше и отново изпадаше в безсъзнание. 
След поредното си събуждане видя, че е сам, отнесен от водната 
стихия сред трънаците на селското гробище. С нечовешки уси-
лия, превъзмогвайки болките, опита да се изправи. От тежеста 
кракът му се подгъна, беше счупен, ръцете му висяха като отсече-
ни, явно и те бяха счупени, но инстинктът му за живот го накара 
да се задържи. Селото не беше далече, влачейки потрошеното си 
тяло, запълзя към него.

Видът му беше неузнаваем, затова и хората от близките къщи, 
улисани в работа, не го познаха веднага. Едва когато той с изне-
мощял глас се обърна към тях за помощ, разбраха, че странният 
човек е Чобан Киро.

 Мина време, месец-два, Киро започна да прохожда като мал-
ко дете и да излиза сред хората. Възстановяването му вървеше 
твърде бавно, цялото му тяло беше покрито със съсиреци и сини-
ни. За да се вдигне на крака, осем пъти го завиха в прясно одрани 
овчи кожи. От жестокия бой в конака главата го болеше силно, 
губеше разум, изпадаше понякога в лудост. Едни от хората го съ-
жаляваха, други го отбягваха. 

Битката със сполетелите го болежки продължи дълго. Към 
есента изтощеното му тяло започна да се налива със сила, об-
хвана го желание за живот, за работа. Искаше му се отново да 
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подхване овчарлъка, да бъде сред животните, на воля сред приро-
дата. Състоянието, в което беше по принуда, го измъчваше и гне-
веше. Като нагорещени шишове през съзнанието му преминаваха 
всичките събития, които му се случиха от онзи слънчев и топъл 
мартенски ден насам. Искаше му се всичко това да е било сън, но, 
уви, не беше.

 Годините като прелетните птици идваха и отлитаха, но нико-
га, като тях не се завръщаха обратно. Не се разкриха убийците на 
членовете на Вътрешната тракийска организация в Армаганската 
долина близо до Сарджовите кошари, събитието бе наречено от 
хората Армаганския обир. 

Златните лири, ограбени от жертвите, като могъщи катинари 
заключиха всички врати и вратички към истинските извършите-
ли. Каймаканинът си остана пак каймаканин. Каблю – местният 
разбойник, продължи да ограбва и наказва по своему богати и 
бедни. Благият и упойващ звон на крадените пари се провираше 
към малки и големи управници, галеше слуховете им и обсебва-
ше крехките им съвести.

 Понякога Чобан Киро - дали от жалост по загубената Тракия, 
или предизвикан от молбите на новите си приятели, селяните от 
село Елена, започваше да разказва за преживелиците в Тракия и 
винаги, когато завършваше разказите си с потънали в сълзи очи, 
казваше:

Бегънци, станахме от своето бегънци, ще си останем и тука 
в България. Коренът, коренът ни е там, в Тракия. Човек, като има 
много юмюр, много ще види и много ще страда. 

Чобан Киро се помина на 97 години, едничкото му желание 
беше да бъде погребан със силяхлъка и ножа си от родното му 
село Доганхисар.
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ПОГРОМЪТ В ЕВРЕНКЬОЙ, 
ГЮМЮРДЖИНСКО – 1913 Г. 

Трендафил Василев

От Междусъюзническата война България излиза ограбена, 
разпокъсана, с разорено народно стопанство и претърпява пър-
вата си национална катастрофа. Съгласно Букурещкия мирен до-
говор от юли 1913 г., който слага край на войната, страната ни 
изгубва изконни български земи – Южна Добруджа, Вардарска 
и Егейска Македония, Одринско. След подписване на Цариград-
ския договор от септември 1913 г. Източна Тракия отново пре-
минава към Турция. Този исторически акт е начало на жесток 
погром над българското население в Беломорска Тракия и Одрин-
ско. Преокупираните от турската армия територии, които са даде-
ни отново на Османската империя, са потопени в кръв, гнет, те-
рор, разруха - което може да се определи с една-единствена дума 
– геноцид. Турската армия обикаля селата, осъществява смъртни 
набези в почти всички селища. Събира оръжието, реквизира едър 
и дребен рогат добитък, иззема богатства от домовете и избива по 
жесток и невиждан начин по-голяма част от българското мъжко 
население. 

Село Евренкьой, Гюмюрджинско, е жертва на такъв погром 
през есента на 1913 г. То е разположено на тридесетина киломе-
тра източно от Гюмюрджина, с богата земя, заможно население. 
Според статистиката на проф. Любомир Милетич през 1912 г. в 
селото живеят 25 български екзархийски семейства и тридесет 
семейства турци. 

Един есенен ден на 1913 г. турски войници събират цялото 
българско мъжко население и го подкарват извън селото. Между 
тях е бил и моят дядо Трендафил с тримата си сина. Дядо ми по 
това време е бил с наранен крак и едва се движел, но турците го 
бутат с прикладите да върви с другите. Най-малкият му син Илия 
бил 14-годишен. Той върви отзад и чува следния разговор между 
двамата турски войници:
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 - Абе, това е малко!
 - Да го пуснем – отговорил другият, хванал го за елека и му 

казал: - Айде, бе, гитти!
Така чичо ми Илия успява да се спаси. Да изживее жестокия 

погром, загубата на баща и братя. Да носи кошмара в себе си цял 
живот и винаги да го разказва със сълзи на очи.

На другия ден цялото село потъва в потрес, скръб и плач - в 
дълбок дол край селото са избити всички мъже, стълбове и опора 
на семействата и на селото.

Баба ми Йонка, загубила мъж и двама сина, жестоко откъс-
нати от живота и сърцето й, е била бременна по това време. Едва 
дочакала да роди детето, рухнала съсипана и умира. Така се раж-
да баща ми Васил, който остава кръгъл сирак.

Чичо Илия и баща ми живеят в селото до 1925 г. Това е тру-
ден сирашки живот с недоимък и заплаха от турския ятаган. Чичо 
Илия вече се е задомил, ражда му се и първото дете – синът му 
Трендафил. В тези територии се създава нетърпима обстановка 
с цел прогонване на българите от родните им места и домове. И 
през 1925 г. чичо ми със семейството си тръгва към пределите на 
България. С тях върви и баща ми. Поемат път, изпълнен с неси-
гурност, но път към родината, към надеждата. Тръгват с волска 
кола, със себе си вземат само най-необходимото; изоставят дом, 
имот. В Евренкьой оставят къща, 40 дка ниви, лозя, потресаващи 
спомени и свидни жертви.

Минават през лагера за бежанци в Свиленград. Разпределят 
ги централно, всяко семейство в различни селища – села и гра-
дове. Чичо Илия със семейството му и моят баща са заселени в с. 
Криво поле, Хасковско. Без средства за препитание, те аргатуват 
и живеят в недоимък. Чичо от село на село установява семей-
ството си в Кърджали. Баща ми започва аргатлък на 11 години, 
предимно в съседното на Криво поле малко село Момино. Тук се 
оженва и събира дом с майка ми - Ванка Талева. Тя също е оста-
нала сирак, баща й е убит през 1916 г. в Първата световна война. 
Така Момино става родно село за мен и сестра ми Добринка.

Докато порасна, нe познавах брата на баща ми – чичо Илия. 
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С него и моите братовчеди се запознах, след като през 1961 г. 
започнах работа в Кърджали. Не познавах и другите ми роднини, 
предимно от Тополовград. Всички те бяха се пръснали из Бъл-
гария, прокудени от родните си места, и се търсеха с години да 
установят връзка помежду си. Живели са сиромашки живот на 
бежанци. След 9 септември 1944 г. успяват да заслужат по-досто-
ен живот с труда си. 

Национално сдружение „Памет за 1913 г.” води кампания за 
осветляване истинските размери на погрома в Южна Тракия и 
предлага на Народното събрание той да бъде назован с истинско-
то му име – геноцид. Дано националното достойнство на нашите 
властници вземе връх и това жестоко за тракийските българи и 
родината ни време да намери вярното определение и синовна па-
мет и почит. В името на десетките хиляди жертви, паднали под 
острието на ятагана.
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Я СЪМ БЪЛГАРИН. ЖИВОТЪТ 
НА ВЪЛЧО МАЛКУКЕВ КАПШОВ

Пенка Генева

МАРИЯ И ВЪЛЧО МАЛКУКЕВИ КАПШОВИ

Мария и Вълчо Малкукеви Капшови са родители на Параш-
кева Вълчева Каракиркова, майка на моята майка. За баба Мария 
се знае много малко. Тя била от село Ибрик тепе, днес в пре-
делите на Турция. Дядо Вълчо се оженва за нея, защото била 
българка, както казва леля Мария: „Лели, когато станал вече за 
женене, дядо Вълчо рекъл: „Я СЪ БЪЛГАРИН! ИСКАМ ДА СЪ 
ОЖЕНЕ ЗА БЪЛГАРКА!“ В селото нямало българи, защото било 
населено само с албанци-християни. Затова потърсили мома от с. 
Ибрик тепе, отстоящо на около 4-5 километра от с. Султанкьой. 
Баба Мария ражда 5 деца. Най-напред са родени мъжките й чада 
- Христо, Никола, на третия й син не знам името. И тримата уми-
рат още като деца. След това се раждат момичетата - Парашкева 
и Аспасия. Аспасия остава в Гърция и ражда четири деца: Мария, 
Вангел, Атина и Султана. Те живеят както следва: Вангел и Сул-
тана в село Техерон, Гърция, Мария в Солун, а Атина в Атина. 
За посещението на баба Парашкева в Гърция и гостуването й на 
сестрините й деца Вангел и Султана в село Техерон ще разкажа в 
текста, посветен на баба Парашкева или баба Петя, както й казва-
хме всички ние. Тук тя научава за трагичната смърт на сестра си 
Аспасия. След раждането на четирите си деца Аспасия забреме-
нява с пето. Тази бременност е нежелана, затова решава да абор-
тира по широко разпространения метод - чрез отвара от зокумови 
листа. Зокумът е силно отровен, той предизвиква прекъсване на 
бременността, но понякога отнема и живота на жената. Така ста-
нало и с Аспасия. Тя умира и я погребват. Било работно време и 
може би не са изчакали едно денонощие от смъртта й. Още същия 
ден на погребението й, надвечер, едно овчарче прибирало стоката 
си към село. Минавайки край гробищата, чува плач и викове. Те 
идвали от пресния гроб на Аспасия. Бързо прибира стадото си и 
отива в дома на Аспасия. Разказал за чутото. Отиват и разравят 
гроба, намират я обърната в халището, но отново умряла.    
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Село Техерон се намира на десния бряг на река Марица в 
днешна Гърция, а родното място на семейство Капшови е село 
Султанкьой, от другата страна на Марица, в днешна Турция. За 
тази близост баба Петя разказваше, че при бягането от турците 
през 1913 година само са кракнали през Марица и са отишли в 
село Техерон. В село Техерон се преселва и цялото население на 
село Султанкьой.     

ВЪЛЧО ХРИСТОВ МАЛКУКЕВ КАПШОВ 

Държа в ръцете си портрета 
на Вълчо Христов Малкукев Ка-
пшов, моя прадядо, баща на баба 
ми Парашкева, майка на моята 
майка - Стоя Каракиркова-Чака-
лова, и безкрайно много благодаря 
на оня миг, в който той е застанал 
пред обектива на фотоапарата, за 
да бъде запечатан ликът му и пре-
даден на поколенията. Стоя пред 
него, наблюдавам го съсредоточе-
но, за да преоткрия човека, който 
е мой прадядо. Гледам очите му, 
но какво могат да кажат те от една 
фотография? Гледам кроткия му 
поглед, шапчицата, която е на гла-
вата му, гледам дрехите, с които 
е облечен, и обичта ми към този 
човек, когото не познавам, прели-
ва в преклонение. Колко близък и 
колко далечен е той. Гадая на колко години е бил, къде се е сни-
мал? Въпреки многото неизвестни едно е ясно - този човек е в 
основата на моя род по майчина линия. Благодаря на съдбата, че 
в онова далечно време фотографията е запечатала лика му, един-
единствен, но достатъчен, за да ме върне назад във времето, за 
да съпреживея всички ония несгоди, лишения и страдания, които 
съпътстват детството и юношеството му, белязани от сирашката 
му участ. 

    Дядо Вълчо Христов Капшов
  баща на баба Парашкева 

Каракиркова
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Дядо Вълчо е погребан в Малко Брягово. Всеки път, когато 
отивам на гробищата, за да прелея баба Стоя, майка на баща ми, 
чичо Иван, брат на баща ми, ориентирам се по надгробния памет-
ник на баба ми и все още запазения дървен кръст на гроба на чичо 
Иван. Те се намират на западния край, в посока язовира, затова 
лесно се намират между потъналите в трънаци гробове, винаги 
търся гроба и на дядо Вълчо. Няма го. Той е потънал в забвение, 
защото вече не са между живите тези, които го помнеха. 

Дядо Вълчо Малкукев Капшов е роден в село Янурен, днес 
в пределите на Гърция, в близост до него са селата Голям и Ма-
лък Дервент. Той е четвъртото дете в семейството, най-малкото. 
Набързо умират баща му и майка му и остава кръгъл сирак на 
3- или 4-годишна възраст. По-големи от него са братята му Иван 
и Димитър и сестра му Кина. Те не могат да се грижат за него, 
защото също са невръстни. Несретната му сирашка съдба буди 
състрадание у кмета на селото. Той замисля изход от положение-
то. В селото много често идвал търговец – албанец, християнин 
от село Султанкьой, който нямал деца. При една от обиколките 
му кметът му предлага да направи едно добро за това сираче, да 
го вземе и отгледа. Той отговорил, че ще пита жена си. При след-
ващото му посещение кметът отново го пита ще вземе ли детето. 
Албанецът казва, че няма да го вземе, защото жена му не иска 
българин в къщата си. Потегляйки с каруцата си, той не вижда, 
че кметът е качил детето отзад. Така дядо Вълчо заминава за Сул-
танкьой. Когато колата спира на двора, излиза албанката и вижда 
детето. Започнала да се кара защо го е довел, нали знаел, че тя не 
иска българин в дома си. Казала му да върне детето обратно. Ал-
банецът бил човек с добро сърце, затова отказва и оставя детето. 

Животът на дядо оттук нататък е низ от унижения, изпита-
ния и лишения. Вече в България, той живял една година при леля 
Мария, омъжена в село Бориславци, и й помагал в отглеждането 
на овцете. С болка разказва на внучката си за нерадостното си 
детство. Попаднал в албанско село, в семейство на чужди хора, 
които говорят чужд език, неразбираем за него, в същото това вре-
ме се прибавя и нечовешкото отношение на албанката. Когато ал-
банецът бил вкъщи, той спял у дома, но когато него го нямало, 
защото често ходел по търговия в околните села, тогава жена му 
го гонела да спи в плевнята, в яслата на воловете или с децата 
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изравяли дупка в тора и там пренощувал в студените зимни дни. 
Постепенно научава езика, пораства и чак тогава албанката 

променя отношението си към него, защото в негово лице вижда 
силна мъжка работна ръка. Леля Мария продължава разказа си: 
“Лели, дядо Вълчо забравя езика си, но не забравя, че е българин, 
затова се оженва за българка, баба Мария, аз съм кръстена на нея, 
от Ибрик тепе, близко село до Султанкьой. Раждат им се три мом-
чета – Христо, Никола и на третото вече не знам името, но умират 
още като малки деца. Вуйчовците ти Христо и Никола са кръсте-
ни на тях. След тях се раждат майка и леля Аспасия. Децата били 
отглеждани с много любов и грижи и от албанката.”

Баба Петя разказвала и за тази промяна, която е настъпила 
у албанката: ”Баба много ни обичаше. Не ни скършваше хатъра 
за нищо, а бяхме и много богати.” Баба Парашкева беше не само 
природно интелигентна, но и образована за времето си. Изкарала 
е стопанско училище,. Благодарение на уменията и сръчностите, 
придобити там, тя е изгледала децата си. 

През лятото на 1913 година турска редовна войска нарушава 
подписания мирен договор и настъпва в пределите на новоосво-
бодените български земи през линията Енос-Мидия. По пътя си 
опожарява българските села, безчинства над мирното българско 
население - коли, беси, убива, пали. По това време дядо Кирко, 
съпругът на баба Петя, е първият българин - кмет на Султанкьой. 
Турците наближават селото, което се намира на левия бряг на 
река Марица. При него идва негов братовчед от съседно село и му 
казва да бяга, защото когато турците влязат в селото, най-напред 
него ще убият. Той избягал в гората, като си напълнил джобовете 
с патрони. 

Баба Парашкева била много красива. Фигурирала в списъка 
на турците за потурчване. Спомням си думите на леля Мария 
за това смутно време: „Лели, ние имаме наша кръв при турци-
те. Потурчена е дъщерята на бабин Мариин брат. Турците ги 
потурчват с още едно момиче от селото. Като минават няколко 
седмици, те се обаждат на един човек от селото в центъра на 
Истанбул. Рекли му: „Аман-заман вземи ни със себе си за село. 
Чисти сме, само кафета сме разнасяли.“ А селянинът им рекъл: 
„Как да ви взема, олум,, когато ей там по пътя ще ни срещнат 
турци и ще ме убият. Кой ще гледа деветте ми деца?“ Та така те 
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си останали при турците.“
Семейството на дядо Вълчо бяга и отива в Доганхисар, но 

селото е опожарено и Каракирковата къща също е изгоряла. Се-
мейството не може да остане в селото, затова отива в изоставе-
ното турско Къшлакьой. Дядо Вълчо е водил със себе си биволи, 
които в Доганхисар не се отглеждали и правели голямо впечат-
ление. С тях те започват да обработват земята в новото село, за 
да се препитават. Баба Петя и дядо Кирко били само първото им 
дете – леля Мария, родена в село Султанкьой през 1911 година. 
Моята майка се ражда в Къшлакьой през 1919-а. Това е времето 
на френската окупация на Тракия. След нея в 1920 година идва 
гръцката. Животът под новото робство става още по-труден, за-
това цялата махала решават да бягат в България, за да се спасят 
от гръцкия терор.

Било месец май 1920 година. Майка ми Стоя била на 7 месе-
ца, а баща ми на 6 години. По спомени на леля Мария бягането 
е било много тежко, защото пролетта била много дъждовна, а те 
нямали дрехи за преобличане. Тръгнали са само с една посте-
ля, дисаги с брашно и тулум със сирене.”По нощите вървяхме, а 
през деня се криехме в гората” - допълва картината на изгнанието 
баща ми. Установяват се в село Ярджъли, днешното Малко Бря-
гово. 

Интересен е разказът на леля Мария за идването на дядо Въл-
чо в България: ”Един ден копаем царевица на Боялъка с майка. 
Аз се изправих на мотиката, гледам на края на нивата седи човек 
- изправен и гледа към нас. Викам на майка: Мамо, това като че 
ли е дядо Вълчо. Пък тя вика: ”Той е, дядо ти Вълчо е.” Той дой-
де при нас, ние много се зарадвахме и разбрахме, че вече остава 
при нас. Така той се включи в земеделската работа. С дядо ти 
Кирко завъдиха много овце и той ходеше да ги пасе. Когато аз се 
омъжих, дядо дойде да ни помага в село Бориславци. Така изкара 
една година и подзимету майка си го извика обратно в Брягово. 
Дядо беше много кротък човек. Беше нисък, слаб и много мъл-
чалив. Баба Мария – жена му, аз съм кръстена на нея, вече беше 
умряна още в Тракия. Дядо е умрян в село Малко Брягово. Там е 
и погребан.”
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ПАРАШКЕВА И КИРКО КАРАКИРКОВИ
ПАРАШКЕВА ВЪЛЧЕВА МАЛКУКЕВА – КАРАКИРКОВА

 
Баба Парашкева е четвъртото по ред дете на родителите си 

Мария и Вълчо Малкукеви Капшови. Родените преди нея три 
момчета почиват още много малки.Баба Петя, както я наричахме 
ние, вместо Парашкева, беше много подвижна дребна жена, с 
много интелигентно бяло овално лице, с руси коси и черни очи. 
Родила е 10 деца, от които 7 остават живи, но и на тази преклон-
на възраст личеше колко красива е била на младини. Най-напред 
от децата й се ражда леля Мария. Тя е родена през 1911 година 
в село Султанкьой. През 1913 година Турция нарушава Лондон-
ския мирен договор и преминава граничната линия Енос-Мидия. 
По пътя си коли, беси, опожарява села и градове, поробва млади 
жени и девойки, безчести беззащитните млади българки. Дядо 
Кирко по това време е кмет на село Султанкьой, първият бълга-
рин кмет на селото. При него идва негов братовчед от съседно 
село и му казва да бяга, защото, когато турците влязат в селото, 
най-напред ще убият него. Дядо напълва джобовете на гришка-
та си с патрони, взема пушката и тръгва към балкана. След него 
трябвало да тръгне и баба. Тя била бременна с друго дете. При 
прескачане на пречката на съседния двор пада и детето се аборти-
ра. Било момче. Когато отива при дядо в гората с леля Мария на 
ръце, тя била без връхни дрехи за детето. 

Разказваше ми, че били много богати и имала 30 ризи, 30 
дюшека и 30 юргана, но в гората нямат нищо. Няма с какво да 
завие детето. Завивала го с гришката на дядо. Много интересно 
разказваше за златиците, които е зарила на ъгъла на къщата, под 
крушата: ”Баби, ние имахме едно чекмедже на скрина, пълно със 
златици. Второто беше пълно със сребърни пари, а третото – с 
грошове. Цялото чекмедже със златиците закопахме до ъгъла на 
къщата, под дюлята. Сега да си отида и да копна, ще си ги намеря. 
Само дядо ти сбърка, дето напълни джобовите си с патрони, а не с 
жълтици.“ Да, но логиката и обстоятелствата говорят друго. Дядо 
е тръгнал душа да спасява, затова взема патрони, а не жълтици.

Същата 1913 година семейството на дядо Кирко бяга отта-
тък Марица и отива в родното му село Доганхисар. Там намират 
цялото село опожарено. Останали са много малко къщи, които 
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са пожалени от пожара на 9.09.1913 година. Каракирковата къща 
също е изгоряла, затова те се заселват в село Къшлакьой, изоста-
вено от турското население, когато българската армия освобож-
дава Тракия през 1912 година. Тука се ражда Стоя, моята майка, 
през 1919 година. Тя е била на 7 месеца, когато семейството на-
пуска селото и заминава за България. В България, в село Ярджа-
ли, по-късно с името Брягово и още по-късно Малко Брягово, се 
раждат петимата вуйчовци: Митрю - през 1922 година, Вълчо - 
през 1925, Христо - през 1927, Никола през 1931-а и Добри – през 
1933 година. Последните двама дължат много за отглеждането им 
на моята майка. Те знаят това и дано да са й благодарни.

Баба беше с твърд характер, смела, не се плашеше от нищо, 
справяше се с всякакви ситуации и разчиташе единствено на себе 
си.. Добре се ориентираше в обстановката, умееше да контактува 
с непознати хора, сама се оправяше и при пътуванията си до Со-
фия, Пловдив и Димитровград. Беше с бистър ум до последните 
си дни. Безкрайно разсъдлива и паметлива, тя помнеше в детайли 
живота си в Тракия, младежките си копнения, първата любов, же-
нитбата й с дядо Кирко. Не го харесвала, защото бил много черен, 
но дядо Вълчо - баща й, искал зет българин, работлив и скромен, 
затова и тя склонила да се омъжи за него. До края на живота си тя 
не забрави първата си голяма любов в село Султанкьой. Въпреки 
голямата любовна мъка, която е носила в сърцето си, никога през 
годините тя не я показва и не нарушава етичните семейни норми. 
През целия им съвместен живот с дядо Кирко остава вярна съпру-
га, достойна и любяща майка.Сега, връщайки се назад във време-
то, мисля, че този упорит характер на баба е формиран от много-
то премеждия и трудности в живота й. Мекушав и нерешителен 
човек не може да преодолее всичките изненади, които поднася 
съдбата, затова тя оцелява през годините Баба Петя беше жена 
със свободолюбив дух. Живееше с една голяма мъка в душата си. 
Тя се разделя със сестра си още през 1913 година. Оттогава не е 
виждала нито сестра си, която умира твърде млада, нито децата 
й. Чак след 65 години раздяла тя има възможност да види децата 
на сестра си.

А ето и разказа на баба за пътуването й: ”Баби, в Свиленград 
се качих на влака за Гърция. Влакът спря, извървяха се хората и 
на перона останаха една жена и един мъж и питат машиниста : 
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”Има ли тука една бабичка от България?” Аз се обадих: Има, има, 
аз съм. Гледам - тия двамата мъжа и жената много стари, а аз 
чаках да са млади децата на сестра ми. Приказват на гръцки, пък 
аз гръцки не знам. Га по едно време продумаха на албански. Пък 
аз знам албански. Рекох: А така продумайте, та да се разберем. 
Слязох долу, прегърнахме се и плачем ли, плачем. Машинистът 
и кондукторът също плачат. Свалихме багажа и отидохме у тях. 

Тези, дето са ме чакали на гарата, бяха Султана, дъщерята на 
сестра ми, и мъжът й. Там ме чакаха другите две деца на Аспасия 
- Вангел и Мария. Тя има още една дъщеря, казва се Атина, но 
нея я нямаше, тя живее в Атина и не дойде. Цялото село се събра 
да ме посреща. В неделята ходихме на църква. Хората в селото 
са православни християни, та затова в църквата дойдоха всички. 
Те идеха за мене, мене да видят. Та там разбрах и как е станало 
със смъртта на сестричката ми. Всичките й деца имат по 4 деца. 
Та голям род сме, баби, ама не се знаем. Те не знаят български. 
Разговаряли сме само на албански. Аз бях го забравила, но си го 
спомних и се разбирахме.“ Баба почина през 1982 година.

С много болка разказах съдбата на прадядо ми Вълчо Хри-
стов Малкукев Капшов, за да се знае и помни, че съдбата не вся-
кога е благосклонна към човека. Да се знае и помни от идните 
поколения на рода ни, че животът е борба и избор да отстояваш 
род, Родина, народност и вяра.

Източници и информатори:

1. Чакалова – Генева Пенка, „Спомен и памет за Каракирковия род 
– родът на Капитан Петко войвода“

2. Шалапатов, Димитър, „Българските християнски селища в За-
падна /Беломорска / Тракия“

3. Попчев, З., „Кръвта е топла“
4. Мария Каракиркова-Бойчева
5. Кирю Кирев Чакалов
6. Стоя Каракиркова-Чакалова
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РЕЦЕНЗИИ

СБОРНИК „ТРАКИЯ”, ТОМ VІІІ – 
ИСТОРИЯ И СЪВРЕМЕННОСТ

Д-р Елена Алекова

Поредният – вече том VІІІ – на сборник „Тракия”, издание 
на Тракийския научен институт – Филиал Хасково, е посветен 
на 105-годишнината от Балканската война (1912 – 1913), но по 
обхват на темите, идеите, интерпретациите и времето далеч 
надхвърля конкретния повод. Така е май с всяко издание на 
сборника. Излиза по конкретен повод, но е винаги глобално, 
с поглед в дълбочина и ширина. Тракия – вчера, днес и утре. 
Тракия – в исторически и обществен план и в план личен, 
съкровен. Тракия – като земя, останала извън пределите на 
отечеството, но и като песен и поезия, сълза и любов. Статии, 
студии, пътеписи, спомени, документи и снимки. Размисли, 
разкази, вдъхновения. История и съвременност. Съвременност 
и бъдеще.

     Тук е мащабното изследване „Васил Левски – творец и 
стратег на националната революция в „Отечеството Българско“ 
(Мизия, Тракия, Македония)“ на проф. д-р Пламен Павлов, 
преподавател във Великотърновския университет „Св. св. Кирил 
и Методий“, написано в характерния за автора полемичен стил, 
който руши митове и митологеми, „норми“, „стандарти“ и 
закостенелости в едната и другата посока, въобще във всички 
посоки, за да стигне до извода, близък до провидчеството:

„Докосването до епохалната и свята за нас личност на 
Васил Левски е още един повод за размисъл – за миналото, но 
и за бъдещето на България, на цялото Отечество Българско в 
и извън днешните скромни граници на Републиката. Република, 
която е много далече от мечтата на Апостола за България 
като „храм на истинната и правата свобода...“. И чийто 
път е начертан преди повече от един век от Васил Левски – 
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Апостола, другото име на Свободата“ (с. 28).
Тук са прелюбопитните „бележки по теренно обхождане“ 

(с. 59) „За с. Черна нива, за столицата на офицера от Шуменския 
корпус Сенклер и за един самотен християнски гроб“ на проф. 
дин Камен Гаренов (отец Петър Гарена), преподавател в 
Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“,  които ни 
„открехват“ за съмнителните разнотълкувания на исторически 
събития и факти от страна на турски изследователи, разминавания 
между „научни“ или „художествено-творчески“ интерпретации 
и реалности във връзка със Сенклеровия метеж през първата 
половина на 1878 г. И изненадващото заключение на автора:

„Местните турци не помнят старите вражди, старите 
деления. Подбутват ги турските телевизии, дразни ги 
българската националистическа преса – но те не помнят, не 
разбират какво им се говори и даже не ги интересува. А и на 
мене... малко ми е трудно да си представя, че между няколкото 
покрити с тикли каменни къщи, останали от онова време, са се 
разхождали дипломати от Русия, Англия, Германия, Австрия, 
Франция и Италия. Имало е представители и на Османската 
империя, но и те едва ли са знаели за това невзрачно селище, което 
е било вписано в техните регистри заради някакви данъци едва 
към 1832 година... (...) Всичко написано и запазените оскъдни 
белези от онези времена, и липсата на местна памет доказват 
само едно – това са били световни и съдбоносни събития и 
чужди схеми, които случайно са начертали на историческата 
сцена и името на това незнайно дотогава селище. А местното 
население (ако го е имало) е било само неволен съучастник в 
тези събития. Тази вода е изтекла“ (с. 71 – 72).

* * *
За естеството на поставените проблеми и тематичното 

многообразие на сборник „Тракия“ говорят сами по себе си дори 
самите заглавия на включените в него материали: „Свещеници 
– революционери от Райково, участници в Македоно-
одринското движение и войните за национално обединение” на 
Златка Петрова (РИМ „Стою Шишков” – Смолян), „Опити за 
управление на „Западна Тракия през първата половина на ХХ 
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в.” на д-р Красимира Узунова. „Интернираните през 1923 – 1925 
година по беломорските острови и Тесалия българи от Западна 
Тракия” на Калина Черванюк (Държавен архив-Хасково), 
„Женските благотворителни дружества в Кърджали (20-те-30-
те години на ХХ в.)” на Светла Михайлова, „Предаването на 
гражданската власт в Беломорието на ЕАМ и изтеглянето на 
българските войски през септември 1944 г.” на Стоян Райчевски 
(ЕАМ е Националният освободителен фронт на Гърция по време 
на Втората световна война)... 

Така времевият обхват на историческите събития и 
темите в сборник „Тракия“ става някъде около сто години. А 
като се замислиш, темите, макар и на пръв поглед несвързани 
с Балканската война, в действителност водят пряко до нея 
(дейността на Левски, събитията в Родопите непосредствено 
след Освобождението, усилията на македоно-одринци...) или са 
закономерно, пряко или косвено, следствие от нея (управлението 
на Западна Тракия, по-сетнешните гонения над българите 
там, работата на женските благотворителни дружества в 
Кърджали, окончателното изтегляне на българските войски от 
Беломорието...). 

В този аспект словото на проф. Светлозар Елдъров за 
честването на Деня на Тракия и Одринската епопея в Хасково 
на 24 март 2017 г. („Денят на Тракия в националната памет”) е 
своеобразен логически и, бих казала, емоционален център на 
сборника. Като подчертава подвига и саможертвата на нашия 
войник по бойните полета на Балканската война, авторът не 
пропуска да разкрие и, както я нарича, „най-голямата тайна на 
войната – тайната на победата” (с. 37) в тази епопея:

„...победата принадлежи на българския войник, въплътил 
истинския възрожденски дух. Не модерно оръжие, силна 
имунна система или жестоки стадни инстинкти, а гордост 
от напредъка на свободна и независима България, гняв заради 
потиснатите и онеправдани сънародници в Македония и 
Тракия, упование в силата и способностите на българската 
армия и вяра, твърда вяра, че националното обединение е 
постижимо, че то може и трябва да бъде осъществено тук и 
сега, в Балканската война, при Лозенград, Люлебургаз, Булаир и 
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Одрин. И българският войник го направи” (с. 38).

* * *
В есеистичния си цикъл „Македонизмът: триумф на 

нищото”, намерил място в раздел „Публицистика”, писателят 
Младен Сърбиновски дава отговор на много въпроси относно 
това, което се е случило и се случва в съседна Македония. На 
фона на историята, по-далечна или по-близка, на България 
и на Балканите въобще, това са разсъждения, от които всеки 
българин би трябвало да немее. В крайна сметка авторът 
дава рецепта за излекуване, за справяне с всички балкански 
проблеми: „Историческите грехове се премахват с помирения... 
За разлика от все още пресните спомени от неотдавнашните 
югославски конфликти балканското помирение е възможно и 
може да започне откъм нас, от Македония, от позарасналите 
по-отдавнашни рани” (с. 238). Всичко това е необходимо не само 
заради мира и спокойствието, просперитета и благоденствието 
на Балканите, а най-главно – според Младен Сърбиновски – 
„за да не бъдем всякога само нищо” (с. 239)! Той го казва уж 
на своите съплеменници, но ние си знаем: тебе думам, дъще, 
сещай се, снахо. А тези, които би следвало да се сещат в случая, 
сме освен ние, българите, но и гърците, и албанците, и сърбите. 
Всички ние, балканците.

* * *
Спомените за някогашна Тракия и тракийската злочестина 

от 1913 г. и по-нататъшната участ на тракийците е това, без 
което всяко издание от този род, свързано с Тракия, е някак 
немислимо и безсмислено. Спомням си преди години един уж 
тракийски деятел да казва, че вече е време тракийците да се 
откажем от миналото („Стига с това минало!”) и да се обърнем 
към днешния ден, към бъдещето на организацията... Какво 
късогледство! Нима настоящето и бъдещето са възможни, ако 
си загърбил миналото? О, да... възможни са. Но... без теб (тоест, 
без деятели като този)! Защото много скоро вихрушките отвяват 
всичко, което няма корен и няма темел. Няма нищо върху нищо. 
Това е. 

В тази посока сборник „Тракия“ не прави изключение 
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от другите си издания. Първо, той е в памет на д-р Мария 
Бакърджиева, потомка на тракийски българи и авторка на 
множество публикации, посветени на Тракия; в памет на 
Мара Шопова, тракийска българка от Булгаркьой, Кешанско; в 
памет на Тодор Марков, тракийски българин от с. Лъджакьой, 
Дедеагачко; в памет на Руса Бойчева Шалапатова, тракийска 
българка от с. Домуздере, Дедеагачко. 

Второ, в края на сборника е публикувана „Докладна 
записка” от Митко Полихронов и Димитър Шалапатов относно 
удостояването – посмъртно – на заслужилия тракиец доц. д-р 
Кирил Бакърджиев от с. Доганхисар, Беломорска Тракия, със 
званието „Почетен гражданин на Хасково”. Един от главните 
посочени мотиви е че той „приема като мисия съхранението 
и предаването на много хора на истината за тракийския 
въпрос – тема, която за литературата и учебниците беше 
табу, а историческата наука я премълчаваше с десетилетия” 
(с. 310), и не на последно място, че е автор на родолюбивите 
книги: „Родното село на Капитан Петко войвода”, „Република 
Доганхисар – Градец. Защита и разгром” и „Доганхисар – Градец. 
По чужди земи и брегове”. Книги, пазещи паметта и предаващи 
я по-нататък. Кирил Бакърджиев вече е почетен гражданин на 
Хасково. Посмъртно. И заслужено. Така се съхранява паметта 
за този (но и за всеки!) изтъкнат тракиец, посветил себе си и 
живота си на отечеството. И на Тракия, разбира се.

Трето, цял раздел е отворен за спомените на тракийци от 
различни поколения за родината, останала извън пределите на 
България. В него са публикувани: „Път през огъня” на Росица 
Станева, „Спомени за събитията, станали в Беломорска Тракия 
през септември-октомври 1913 година” на Петко Тодоров 
Шалапатов, „Приказка за Тракия” на Тодор Марков, „Многото 
пари са душмани на човека” на Кирил Сарджев и „Моите детски 
спомени от Гюмюрджина” на Тилко Тилев.

Съществена част в сборника е отделена на пътеписите или 
на близки до пътеписа жанрове: „След век – отново по кървавия 
път на спасението Манастир – Сачанли – Доганхисар – Дедеагач” 
(и в частност „Село Домуздере”) на Димитър Шалапатов, 
„Потомците знаят и не забравят” на д-р Мария Бакърджиева. 
„Посечени, но не и победени” е пътеписът, който се роди 
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веднага след като през 2017-а участвах в похода „По стъпките 
на тракийските мъченици от 1913 г.”, организиран от фондация 
„Д-р Димитър Щерев”. Тук е мястото да благодаря на проф. 
д-р Атанас Щерев, потомък на бежанци от Беломорска Тракия, 
председател на фондацията, за тази родолюбива инициатива, 
чрез която вече над десет години приобщава нови и нови 
българи към тракийската кауза. Тук е мястото да благодаря и на 
Димитър Шалапатов – за това, че той винаги е „душата” на тези 
походи, несменяем водач и изумителен коментатор на събития, 
селищни истории и истории на черкви и параклиси; за това, че 
написа и издаде книгата „Българските християнски селища в 
Западна (Беломорска) Тракия” (2011), която е едновременно и 
занимателно, интересно и поучително четиво, и изключително 
ценен фотоалбум; за това, че безкористно и така всеотдайно и 
целенасочено работи, щото Тракия да не бъде само история и 
територия, свиден спомен и сълза, но и да бъде кауза, да бъде 
настояще и бъдеще; да бъде вдъхновение и полет; и не на 
последно място, за това, че благодарение на него и на тракийци 
като него усетих в пълнота и приех с цялото си сърце святата 
тракийска кауза.

* * *
За минутка бих искала да ви съприобщя към своите 

преживявания по време на походите: „Тазгодишното ми участие 
бе второ по ред. И веднага разликата се усети. Преди година-
две бях петимна всичко по пътя да видя (всяко селище, хълмче 
и връх, река, камбанария, мост, дърво, храстче...), да чуя и 
запомня всяка дума от историите на Димитър Шалапатов 
за случилото се по тези места, за разрушени селища и черкви. 
Ридания час по час давеха сърцето и сълзи в очите ми напираха, 
докато вървях – най-често в самота, отколкото в група – по 
гори, рътлини и дерета и като че дочувах (отвътре ли, отвън 
ли) писъци на преследвани, плачове на децата, проклятия и 
молитви, прошепнати или дори неизречени... 

Тази година емоциите бяха някак туширани в осъзнаването, 
че онова, което е минало, не може да се върне, да се поправи 
или промени; че онези, които по неведоми за нас причини и 
основания е трябвало да идат курбан, са отишли курбан; че за 
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обществеността те са безименни, макар всеки род да ги знае и 
помни... Всеки – своите мъченици...

Умиротворението идваше от мисълта, че мъченическата 
смърт на невинни деца, жени и старци не е смъртта на войника 
на бойното поле. Имената на тези, както би ги определил 
безпристрастно някой днешен статист, „косвени жертви” 
в една абсурдна... дори не война, а касапница, не се изписват 
по паметници, не звучат на тържествени зари проверки и 
дори може би не се споменават в знаменитата книга на проф. 
Любомир Милетич „Разорението на тракийските българи 
през 1913 г.”, макар със сигурност да са записани някъде по 
предните страници в Божиите тефтери. Но фактът, че днес 
ние вървим по стъпките на тяхното мъченичество, означава, 
че ги помним и поменаваме, че ги носим в себе си и по този 
начин те остават безсмъртни не само на небето, но и тук, на 
земята.

Имена на градчета и селца, някогашни и сегашни, се носят с 
разказите на Димитър Шалапатов в съзнанието, докато и ние 
се носим по магистралата и междуселските пътища, съдби със 
съдби, минали и настоящи, се пресрещат и разделят. И всичко 
уж е реално, но и някак отвъд реалността. Болката, свитото 
сърце, напиращите сълзи, изкупителното всепрощение” (с. 251 
– 252). 

Да носим паметта за случилото се. Да градим настоящето 
върху темелите, поставени от предците ни, с мисъл и грижа за 
бъдното, което идва. Със слово. И с дела. Кой с каквото може. 
Приветствам Община Хасково, с чиято финансова подкрепа се 
издава този сборник, защото съхраняването на живата памет 
за народните злочестини и народните подеми и победи не е 
само лично и обществено дело, а брънка от държавните дела 
в днешното и по-нататъшното строителство на отечеството 
България.
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ЗА РОДИНАТА, СМЪРТТА И ПАМЕТТА
(НИКОЛА ИНДЖОВ. “ВЪЗРЕЧЕНИ 

ОТ МАНАСТЪР”)
     

Мина Карагьозова

“Възречени - повторени, провъзгласени още веднъж и зави-
наги. От мъртвите взети за живите! От живите  - за неродени-
те!”. Така е определен в книгата на Никола Инджов особеният, 
емоционално оцветен израз “възречени”.

Дълго мислих върху плътността на тази дума “възрече-
ни”. Наложи се да прочета трите тома на д-р Бакърджиев и 
Мария Бакърджиева, посветени на тракийските бежанци от 
Беломорието,за да схвана тази дума в нейния огромен и свещен 
смисъл. Имената на тракийските родове живеят и днес в моя 
град - те наистина са възречени. И след като почувствах буквал-
но с кожата си трагедията и тихия подвиг  на тия хора сега вече 
знам откъде идват фамилии като Аркумареви, Саракостови, 
Сарджеви, Бакърджиеви, Шалапатови, Гългучеви, Инджови. И 
няма да бъде високопарно и патетично, ако кажа, че съм много  
горда с моите съграждани, с хора, чиито предци още преди век 
са  осъзнали колко е важно да запазят своята българска нацио-
нално идентичност.

Това принудително преселение продължава и днес, в ХХI 
век, на Балканския полуостров - великите сили продължават 
своите ”велики игри”. А в Македония и Косово се извършва раз-
мяна на население - нищо ново под слънцето. Тракийците знаят 
цената на такова преселение. И съм сигурна, че биха направили 
всичко това да не се повтори никъде и никога, с никой народ.

Но романът на Никола Инджов се оттласква от “литерату-
рата на факта”, той не е просто летопис на събития, а е един 
глобален поглед върху човешката история в нейни най-трагични 
моменти - гибелта на цели цивилизации. Повествованието се 
занимава с опитите на хората да осмислят и асимилират чрез 
културата си тази гибел, за да могат да продължат напред. 



276

“Мъжете идеха от рудника, не пребродили наред още гор-
ния свят и го слушаха с простодушна доверчивост. Те не знаеха, 
че в душата му почудата от света се е превърнала в покруса за-
ради унищожението на човека.” - така авторът описва душевно-
то състояние на “летописеца” Нестор Абрашев. Не случайно от 
библейски времена още хората са осъзнали, че мъдростта е тъга 
и изгнание. Защото, ако потомците на беломорските тракийци 
помнят унищожението единствено на техния собствен род, па-
метта на странника във времето и света е натоварена с много ги-
бел, с много смърт - от вулканите на Никарагуа, които изригват 
лава и човешки кости, през празните саркофази, които очакват 
живите още испански крале; до древния град Месопотамия, къ-
дето се намира всичко, носило смърт на древните народи, къ-
дето огънят не е създал живот, а смърт, където дори металът е 
намерил смъртта си.

В Америка, където са водени част от записките на странни-
ка, смъртта и животът не се сравняват, не се противопоставят, те 
са едно и също нещо.

И в тази всеобща империя на смъртта къде е смъртта на 
Манастър и неговите хора? Дали в сенките на изоставените гро-
бища, или в тихите стъпки на мамниците и дракусите, на ан-
гелските човеци - все фолклорни персонажи, олицетворяващи 
жива връзка с отвъдното? “Ако оцелее един човек, оцелява и 
историята.” - така смята тракиецът Никола Инджов. И все пак 
летописецът знае, че паметта на един човек не е достатъчна. 
Дори бащата на Нестор Абрашев се е мъчил да запише своята 
история, за да не изчезне тя след неговата смърт. Защото бело-
морските тракийци, за които “смъртта е единственият милостив 
спомен за живота” знаят, че не смъртта е смърт, а забравата. И 
затова заточениците от Манастър, плаващи между гръцките ос-
трови, не се тревожат, че ще умрат, а че няма кой да припознае 
смъртта им.  “…Когато човек се възправя срещу бездната, към 
която отива, той си спомня бездната, от която идва, и си я спом-
ня с думите на сътворението. Тогава словата се възвръщат като 
твърд и опора на разума.”
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Ето затова е написан този роман: за да победи забравата, 
следователно и смъртта. Защото докато са живи възречените 
потомци на тракийците, докато е осмислена и вплетена в фи-
лософски и културен контекст смъртта на техните предци и на 
селата в Триречието, смъртта в смисъл на опустошение и неби-
тие за тях не съществува. И каквито и жители на планетата да 
станем в бъдеще, не криворазбраният космополитизъм, а родо-
вата памет и културната идентичност са тези, които определят 
нашия живот и смъртта ни.

Не е родина родината, а паметта - това е едно от внушенията 
на тази разтърсваща книга. Един от героите, Нестор Абрашев, 
/който донякъде се покрива с авторското”аз” / подчертава, че 
хората от Триречието са склонни да си търсят “отечество не в 
миналото, а в бъдещето. Не в пространството, а във времето…” 
На камиларите, дюлгерите, овчарите, прогонени от родината 
и лишени от място в голямата история, е останал единствено 
стремежът да пренесат своя свят в новата родина и в новото 
време. Селото, в което са престъпвали и божиите закони, само 
и само да съхранят “българския зародиш”, едно село, оградено 
отвсякъде с мюсюлмански села, е осъдено да удържи победа над 
забравата.

Кера Манастърката грижливо къта билките и семената на 
растенията, на манастърския божур. И не само за да пренесе на 
новото място цветята на Манастър, а и заради особеното свето-
усещане, изразено в мъдрите думи на безносия Корцан:

“…който опази цветето, той е опазил всичко свое. Хляба 
си, къщата си, земята си. Силният народ е мирен народ.Защо 
запустя Манастър ли, да ти кажа най-после. Защото все в лъва 
ни бяха очите, а не в божура. Божурът си е наше цвете, а ние все 
бълнувахме за знаме с лъв.”

Неслучайно изстрадва от бездната смърт и страдание ма-
настърецът, осъзнал себе си като водител, че отсега нататък го-
ворът му ще бъде пророчески. Манастърци се нуждаят от своя 
Мойсей, който да ги води през пустинята на преселението, и той 
се появява. Появява се да им завещае памет,  но не и отмъщение. 
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Слепият старец Хасан, отгледал българско дете, в младостта си 
е рязал гърди на българки и ги е занесъл в чувал у дома си. Той 
е наказан и от майчиното проклятие, и от паметта. Пред слепите 
му очи, през целия му останал живот стоят неговите престъпле-
ния. 

Не е  родина родината, заради която убиват, внушава авто-
рът. В преплетените съдби на турци, гърци, латински рицари и 
тракийци вече е трудно да се отличи престъпника и фанатика 
от благодетеля. Защото човек не е нито само лош, нито само 
добър. Във всеки от нас дреме и престъпник, и благодетел. И 
отмъщението не е в човешки, а в божии ръце:“Мне отмщение и 
аз воздам.” Идеята за отмъщението не може да осмисли един чо-
вешки живот. Това ясно разбира и Вълкан Камиларинът, който 
се отказва от отмъщението за майчините страдания. Трагедия-
та край Мъгленик е била предизвикана от височайше дворцово 
предателство. Дядо Хасан е бил осъден на смърт от манастърци. 
Но мъгленишките старци са оставили дяда Хасана да си жи-
вее “греха, грехът боли повече.” Е, не се налага Европа да ни 
убеждава в необходимостта да се замени смъртното наказание 
с доживотен затвор. Тракийските бежанци отдавна и отдавна са 
достигнали до тази изстрадана идея. 

Друга идея, свързана с паметта на манастърци, е легенда-
та за Патриарх Евтимий и неговото заточение. Владикув гроб, 
Търновските лозя - може би това са следи от присъствието на 
последния български патриарх, може би не са, манастърци ня-
мат писана история. По-важното в случая е, че в тяхната памет 
Триречието е последната твърд на Отечеството при падането 
под турско робство. 

Всички ние сме потомци на Патриарх Евтимий в духовен 
смисъл, защото монахът няма род, след него, според автора, ос-
тава духовно потомство.

Събитията на книгата са видени с очите на Нестор Абрашев, 
който под сводестите двери на Вавилон осъзнава, че е странник 
отникъде и заникъде.

“Несбъднат обитател на потъналия континент Атлантида, 
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отречен поданик на поруганата страна Утопия, безправен на-
следник на посечения скит Манастър -това съм аз по широкия 
свят…”.

Глобалният поглед към хората и събитията от бездната на 
отминали времена, от бездната на небитието е осъществен по 
един доста рискован, но успешен начин - паралелно повество-
вание - записки от далечни пътувания на Нестор Абрашев. Рис-
кован, защото читателят, разглезен от острофабулните романи, 
поне в началото се чувства объркан и може би дори отблъснат от 
паралелния текст. Неговите допирни точки с летописа на жити-
ето и страданието на Манастър са само в сферата на духовното 
- в алюзии и фино подсказани обобщения и внушения.  Паралел-
ното повествование /отделено дори с особен шрифт/  осмисля 
съдбата на тракийци като част от съдбата на света, включва тях-
ната история в контекста на световната история и памет.

Беше доста неочаквана, лично от мен, изключителната дос-
товерност на детайлите, свързани с бита и историята, обичаи-
те и вярванията на манастърци. Не съм потомка на бежанци от 
Беломорието и счетох за нужно, преди да се заема с този отзив, 
да прочета три тома документална литература за тяхната орис. 
Пред удивените очи на читателя оживява цял един свят - и ду-
румчетата /малките камили/ и дисагите, пълни с храна и дечица, 
и санкартиите на манастърските къщи, и песните за мъртвите, 
поръчвани от близките и четите на Руси Славов и Димитър Ма-
джаров - всичко е точно и достоверно, както са достоверни спи-
съците на учениците в запустялото вече училище на Светулка /
новото село на манастърци/.

Дори в опита на дядо Корцан да попълни хербариите на де-
цата със семена от цял свят има нещо трогателно и обречено 
- нещо като опит да се поддържа огънят в огнището на паметта.

И през цялото повествование ненатрапчиво, като “ослънче-
на паяжина”, се носи усещането за особената самота на “стран-
ника във времето, гражданина на Утопия”  - на този, който е 
натоварен с огромния товар на познанието за жестокостта и 
славата на света за гибелта на цивилизациите. С товара на про-
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зрението, че има в праха на Триречието прах от “ангелски хора” 
и че истината за света там не съвпада с истината за човека. И 
същият този странник има сетива не само за драматичната и фи-
лософска страна на живота и смъртта, но и за езика и особения 
живот на Триречието - този своеобразен Балкански Вавилон: 
“Стихия от три реки е Триречието - и от три речи! Всяка една 
вселенска, всяка една божествена!… Имаше слова всякакви, но 
нямаше робски слова.”

Не смъртта е смърт, а забравата, Родината не е място, а па-
мет, не е родина родината, заради която убиват, кръвта не се 
измива с кръв - това са една малка част от внушенията, худо-
жествено защитени в тази изстрадана книга. Според финалния 
запис тя е писана повече от двадесет години - авторът уверено 
ни води по спиралата на времето и пространството към истини-
те за света и хората.
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МОМЧИЛ ВОЙВОДА –ПЪРВИЯТ БАЛКАНСКИ 
ВЛАДЕТЕЛ, ПРОЗРЯЛ ОПАСНОСТТА 

ОТ ОСМАНСКО НАШЕСТВИЕ НА БАЛКАНИТЕ        

Излезе от печат книгата от поредицата „ДЪЛГ И 
ЧЕСТ“ на издателство Захарий Стоянов – Момчил Вой-
вода на големия наш изследовател академик Стоян Рай-
чевски. Тук отпечатваме предговора от книгата. 

                        От редколегията 

Момчил войвода, който създава макар и за кратко независи-
мо българско владение в Родопите и Беломорието, което самият 
Кантакузин и други автори оприличават на самостоятелно вла-
дение: „царство“, „държава“, „деспотство“, пръв на Балканите 
осъзнава опасността за християнските държави от появилите 
се в подстъпите към Европа османски турци и пръв се опъл-
чва срещу тях. Скъсва съюза си и с двете враждуващи партии 
във Византия, оказва отпор на нахлуващите откъм Мала Азия 
нашественици и пръв от християнските властелини загива в не-
равна битка с тях. На това се дължи и неговата голяма популяр-
ност векове след гибелта му сред епоса на балканските народи, 
които са имали тежката участ да паднат под османска власт.

Момчил войвода, който се появява на политическата сцена 
по време на разгара на гражданската война във Византия и на 
сложни българо-византийски отношения, остава неразбран от 
владетелите на враждуващите балкански държави, които при-
бягват до неговите услуги като съюзник, когато трябва да разре-
шат един или друг свой конфликт или да осъществят една или 
друга своя амбиция за териториално разширение за сметка на 
съсед и довчерашен съюзник, без да държат сметка за голямата 
угроза, която се задава над всички тях откъм изток и не след 
дълго ще ги обрече за векове под чужда власт в сянката на по-
лумесеца. Налага му се да воюва и с Византия, и със сръбския 
крал, и с появилите се в Тракия селджукски и османски турци, 
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останал неразбран и от българския цар.
Успехът на Момчил да добие славата на „войвода“ в сми-

съла на самостоятелните владетели по това време в Югоизточ-
на Европа се улеснява и от особеното положение на Родопска-
та област с прилежащото й Беломорско крайбрежие, населена 
преимуществено с българи, която през 14. век си оспорвали, от 
една страна, Византия и България, а от друга – Сърбия и Ви-
зантия. Това обстоятелство дава възможност на Момчил именно 
тук да започне осъществяването на своя политически проект, 
като използва противоречията, от една страна, между двете съ-
пернически партии във Византия, и от друга – между Византия 
и другите балкански държави – България и Сърбия.

Произлязъл според византийските автори от средата на на-
рода, Момчил постепенно достига до статута на българското 
болярство, представители на което преди него се явяват Хрис, 
Иванко, Стрез, Деспот Слав и др. Първият период от неговия 
живот и дейност е отражение на средата, в която той живее, с 
нейните традиции и сурови нрави в постоянни битки за оцеля-
ването и утвърждаването. Вторият и третият период от живо-
та и дейността му като историческа личност са съчетани със 
стремежа на българското болярство и аристокрацията към не-
зависимост и преследването на своя политическа цел към съз-
даването на свое независимо княжество. Преследвайки тази 
цел, той постепенно се издига до висотата на аристокрацията 
на балканските държави и Византия. Първоначално е съюзник 
на Кантакузин, после и на императрицата майка Ана, но бързо 
показва и на двете страни, че няма намерение да помага посто-
янно нито на едната, нито на другата страна и ще служи само 
на своите политически интереси и стремеж да осъществи своя 
проект – създаването на самостоятелно владение на българите в 
Родопската област и Беломорието.

За средновековните хронисти – негови съвременници, Мом-
чил е авантюрист, а ако повярваме на византийците – „разбой-
ник“ и „грабител“, а всъщност – един непокорен българин, не-
признаващ установеното статукво, готов да се съюзи с всеки 
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от враждуващите владетели, който възнагради добре пролятата 
кръв на неговите воини по бойните полета, но не за да се обо-
гатява той самият, а за да постигне своята политическа цел – да 
създаде независимо българско владение – княжество – държава, 
на юг от границата на тогавашната българска държава с Визан-
тия, на първо време между Марица, Места и Бяло море, където 
също живеят българи и които земи рядко са влизали в пределите 
на българското царство, а по неговото време на засилващ се се-
паратизъм, вътрешни противоречия, раздробяване и разпадане 
на държавността това не би могло и да стане. Това е времето, в 
което българските владетели като че ли са забравили повелята 
на предците си, че пътят на българската държава към средизем-
номорския свят, както и на цяла Югоизточна Европа, минава 
през пристанищата на Бяло море, които те се стремели с цената 
на много войни да овладеят на всяка цена. 

Момчил, колкото и парадоксално да звучи в годините, в кои-
то започва залезът на християнските държави в Мала Азия и на 
Балканите, се явява продължител на този завет и в известна сте-
пен, макар и за кратко и с цената на живота си, стига до неговата 
реализация.

Въпреки набезите, които е предприемал в ранните си го-
дини към съседни на владението му държави, включително и 
на България, дейността на Момчил никога не е била насочена 
срещу българския владетел Иван Александър (1331-1371). Виж-
дайки неговите качества, но не разбирайки истинската му цел, 
балканските владетели не се скъпели на дарове и обещания, ко-
гато са се стремили да го спечелят на своя страна. Византийците 
знаели също, че не скъпите подаръци са неговата цел, а призна-
нието. Затова и двете враждуващи страни в гражданската война 
се надпреварват да му признават благородни титли и достойн-
ства, които той приемал, отстоявал и достойно защитавал. Но 
не само византийските, но и останалите балкански владетели 
не са успели да оценят и да разберат най-важното му качество 
– неговата политическа прозорливост, каквато те за съжаление 
по онова време са нямали или не са проявили. Момчил пръв 
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съзира опасността от политическото заиграване на балканските 
владетели и на отделни полунезависими феодали с османските 
турци. Момчил пръв води битки с ордите на селджуките, които 
се опитват да стъпят трайно в Тракия и Македония, и загива в 
тази борба неразбран, предаден и самотен. 

Момчил войвода е българин по произход. В първата поло-
вина на 14. век той създава самостоятелно владение в Родоп-
ско-Беломорската област със столица Ксанти. Момчил води 
борба срещу първите нахлуващи от юг османски турци и за-
гива геройски при крепостта Перитор през 1345 г., нападнат 
едновременно от съединените войски на османците и визан-
тийците, предвождани от смирненския Умур бег и узурпато-
ра на византийския императорски престол Йоан Кантакузин. 
Делата и подвизите на историческата личност Момчил се пре-
плитат с политическите и военните събития в югоизточните 
части на Балканите, когато започват междуособиците между 
Палеолозите и Кантакузинови за византийския престол. Това 
става предпоставка за нови размирици и нестабилност на 
християнските държави на Балканите пред надвисналата над 
тях заплаха от турско нашествие. Когато цар Иван Алексан-
дър разширява своите владения в Родопите и сръбският крал 
Душан се насочва към бреговете на Бяло море, селджукските 
турци все по-дръзко започват да нападат Южна Тракия.  Никой 
от балканските владетели по това време, освен родопския и бе-
ломорския властелин Момчил, не може да прозре истинските 
размери на опасността, която се задава, за християнските на-
роди не само на Балканския полуостров, но и за цяла Европа. 
Докато Йоан V Палеолог воюва срещу Кантакузин, за да си 
запази трона, Кантакузин пък се съюзява с турците и се опъл-
чва срещу него, за да му отнеме престола, помагайки им да се 
закрепят здраво в Мала Азия и да стъпят трайно в Тракия и на 
Балканите. Българският цар и сръбският крал в същото време 
се стремят да извлекат изгоди за себе си от тази гражданска 
война.

Момчил единствен не се е колебал да започне отрано бит-
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ката срещу османските турци, макар и по това време да е още 
съюзен с византийците. Дързостта на Момчил е могла да даде 
друг обрат на драматичните събития на Балканите през 14. век 
и друга щеше да е може би съдбата на покорените по-късно от 
османските турци балкански народи, ако този българин, извою-
вал си статут на независим войвода, не беше оставен сам и не бе 
загинал , посечен в неравна битка срещу обединените сили на 
турци и византийци.

Друга щеше да е и историята на цяла Югоизточна Европа, 
ако владетелите на Балканите тогава имаха прозорливостта на 
Момчил и го бяха подкрепили в тази тежка борба и не се съюзя-
ваха заради котерийните си борби с враговете на християнство-
то, каквото късогледство те проявяват и векове по-късно, когато 
виждаме как политическите сметки изместват и надделяват над 
народностни и държавни каузи.
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ВЕСТНИК „ТРАКИЙСКА ДУМА“: 
И НИЕ СМЕ  ЕДНО  МАЛКО ПЛАМЪЧЕ 

ОТ СВЕТОВНИЯ ПОЖАР

Златка Михайлова

Успешно стартиралата дигитализация на част от богатия 
фонд на Регионалната библиотека „Христо Смирненски“ в Ха-
сково напомни за позабравени стари периодични издания. И 
в миналото, и днес, пожълтелите им страници  са  ценен извор 
за факти, събития и личности от историята на хасковския  край. 
Сред дигитализираните досега вестници са и  броеве от седмич-
ния вестник „Тракийска дума“. Орган на тракийската емиграция, 
той започва да излиза през 1945 г  в Хасково, в печатница „Дамя-
нов“. Главен редактор е Стаю Кирев.

Уводна статия в първия брой съобщава, че въпреки оскъдни-
те материални средства бежанците, заселили се в Хасково, по-
ставят началото на  свой вестник.“ Нека „Тракийска дума“ влезе 
във всяка колиба, къща и паланка и непрестанно да дума, че само 
тогава, когато се  научим да ценим свободата, можем спокойно да 
крачим към възход и напредък. И ние сме поне едно  малко пла-
мъче от световния пожар “, обобщава главният редактор.

Ето какво пише тогавашният председател на хасковското тра-
кийско дружество Георги Сапунаров, който днес е патрон на орга-
низацията, приела името му през 2002 г: „Да не остане тракийска 
къща, която да не получава своя вестник. Да организираме също 
така редовни дописници на вестника по места и занапред вест-
никът да излезне с чиста тракийска физиономия...Да направим 
всичко възможно нашата справедлива кауза да стане достояние 
на великите демокрации и на всички свободолюбиви народи“.

За да бъде по-близко до своите читатели, редакцията на  при-
канва своите сътрудници всяко проявление в организацията, пред-
приятията, в личния живот, които имат обществена значимост, да 
намерят отражение във вестникарските колони. Не липсват и кон-
кретни указания към дописниците: да пишат къси статии, и само 
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от едната страна листа. Сред първите, които откликват е Симео-
новград: „Ние, всички тракийци, посрещнахме с радост и възторг 
нашия вестник“. От Ардино съобщават, че са избрали дописник.

Акцент в няколко броя са предстоящите избори за  Народ-
но събрание. Те  целят  да се легитимира правителството, което 
трябва да води преговори за сключване на мирен договор, слагащ 
край на Втората световна война. „ Тракийска дума“ пише,  че из-
борната победа на Отечествения фронт ще донесе „възвръщане 
на прогонените тракийци по родните им места“. Агитацията при-
добива и стихотворна форма: “ Напред към урните, другари/ за 
честната народна власт/решителният час  удари/да пуснем честно 
наший глас.“

На резултатите от изборите на 18 ноември 1945 г обаче  са 
отделени едва  десетина реда в скромно каренце в долния край 
на първа страница.: Ето какво гласи краткият текст: За ОФ в Ха-
сково са гласували 90 процента от 22 783 избиратели, а в селата, 
където в  избирателните списъци са вписани  44 106 души , про-
центът е 92. 

Дни след изборите вестникът логично насочва вниманието 
си към очакваната Парижка мирна конференция, която ще вземе 
съдбовни за народите решения, включително за България. Уводна 
статия подчертава, че 500 хиляди души  от Беломорска и Източна 
Тракия , които влачат нерадостния бежански живот, са дълбоко 
уверени, че ще бъдат правилно разбрани  и ще се направи всич-
ко възможно за тяхното възвръщане по родните им краища.  По 
–късно в Хасково се провежда събрание на тракийската емигра-
ция, на която делегацията, изпратена в Париж дава отчет.

Дописки съобщават за организационния живот на тракийци 
и за околийско събрание в Хасково, на което се обсъжда фонд 
„Тракийско дело“ . 

В рубриката  „Спомени от миналото“ Д. Сексенов, родом 
от Доган Хисар, разказва пред вестника за тракийските войводи 
Руси Славов и Димитър Маджаров, охранявали керван от бежа-
нци през злокобната есен на 1913 г и спасили хиляди от насил-
ствена смърт .“ Особено печална бе картината при минаването 
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на Армаганската долина и на река Арда. Един месец след това 
черните картали се виеха над труповете на хилядите убити пеле-
начета, мъже и жени, спомня си Сексенов. Нерадостен е нашият 
живот, целият ни житейски път е оросен само със сълзи“, гласи 
печалната равносметка на доганхисареца. За двамата войводи се 
пише и в друг материал, публикуван с продължение в няколко 
броя. На съвсем открито място, над което се въртят ференски-
те вятърни мелници, четниците виждат да се задава нещастният 
керван, тръгнал да търси спасение в освободеното си Отечество. 
Решителният момент настъпва, кипва кръвта на двамата воеводи 
и смелите им четници, припомня вестникът.

Редове на жената-тракийка посвещава в един от броевете ав-
торът  В. Катърджиев: „Тя е лишена от земята на Тракия, от бащи-
ното си огнище и от всички източници на земните блага, скрити 
в недрата на родната и земя.  Едничкото, което остава дълбоко в 
нейното съзнание, е вярата и,  че ще настъпят дни на справедли-
вост и мир и тя отново ще може да се приюти в родната си ба-
щина стряха.“ Тя е лишена от земята на Тракия, от бащиното си 
огнище и от всички източници на земните блага, скрити в недрата 
на родната и земя.

 В духа на тези размисли е  и публикуваното стихотворение 
„На майка ми“. Негов автор е Лозан Стрелков, по-късно извес-
тен писател, журналист, публицист и драматург, главен директор 
на Българската телеграфна агенция в продължение на 18 годи-
ни.  Ето един от куплетите на младия тогава поет : „В моя роден 
край врязала сърпа дълбоко във жътвите / днеска своята песен 
проплаква една стара жена,/ а над нея гори слънцето, светят зени-
ците хлътнали/ и едреят сълзите и като неузрели житни зърна.“ 
Списващите вестника вероятно са подбрали това стихотворение 
за своите читатели заради приликата на  майката със съдбата на 
тракийката, която  проплаква, изпълнена с горест по изгубения 
роден край. 

Вестникът редовно съобщава на читателите за подкрепата, 
която държавата се стреми да оказва на тракийци. Министерство-
то на социалната политика отпуска 1 милион лв, които са разда-
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дени на крайно нуждаещи се преселници в Хасково и околията. 
Навременна помощ  за тях е и разпределеното семе за посев. Ди-
рекцията по разпределението нарежда също  раздаването на 65 
хиляди чифта гумени цървули. Централният комитет на тракий-
ската организация, чийто председател тогава е Никола Спиров, 
напомня, че тракийските бежанци могат да ползват от специални-
те безлихвени държавни заеми. Те са отпускат, тъй като сушата е 
голяма и няма достатъчно фураж за изхранване на добитъка.  За 
улеснение на хората се основават  специални местни комисии. От  
кратки, често неподписани  дописки читателите научават също, 
че пътуващи бригади са ушили и изкърпили  рокли и обувки в 
Болярово и Гарваново, поправили са  часовници, шевни машини 
и друга покъщнина. В Динево ремонтирали  земеделски инстру-
менти, лекари прегледали невръстни деца и възрастни хора. В 
духа на онова време самоук художник изрисувал на една построй-
ка  ликовете  на Георги Димитров и Александър Стамболийски.

„Тракийска дума“ хвали кърджалийци за уредения народен 
стол, където  50 души намират евтина храна.“ Налага се час по-
скоро да се открие рейсова линия Кърджали- Ардино“, сигнали-
зира  вестникът и допълва:“ чувства се голяма нужда от колекти-
вен радиоапарат с акумулатор, понеже няма осветление...“.

 Повече светлина върху историята,  призовава вестникът по 
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случай Деня на народните будители. Отбелязана е  и десетгоди-
шнината от смъртта на Тома Измирлиев /Фома Фомич/, който 
„дълги години работи на културното поле в Хасково“. Младежка-
та тракийска организация в Хасково урежда така наречения „жив 
вестник“. Всеки вторник пред събралите се младежите четат ста-
тии и стихотворения. Вестникът приканва децата да си купят из-
лязлата от печат книжка със стихчета “В планината“. Неин автор 
е младият и талантлив Петър Сиротов, чието име днес заслужено 
е съхранено в културната памет на Хасково.

 „Тракийска дума“ не подминава и представленията на теа-
тралната трупа на турското малцинство в Хасково. Любителите-
актьори изиграли нравствено-поучителната драма „Невинната 
Небахат“ и малката комедия  „Аз паша ли съм“ от местния теат-
рал Мехмед Брашнаров, а салоните били препълнени.

Вестникът на хасковските тракийци излиза кратко време. 
Вероятно 250-те лева годишен абонамент и скромните дарения 
на ентусиасти, чиито имена редовно се публикуват,  не са били 
достатъчни да се продължи неговото издаване. „Тракийска дума“   
обаче  остава в летописа на местния периодичен печат  е и едно от  
важните свидетелства за  организационния живот и проблемите 
на  бежанците-тракийци през 40-те  години на 20 век. Проблеми, 
белязали в следващите години съдбите и на потомците.
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