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Нека се помни славното минало и с гордост да 
се гради бъдещето! - завеща преди Националния 

празник 3 март писателят Георги Казанджиев

Темите за родолюбието, 
вярата и родовата памет 
са все по-рядко срещани 
в днешно време. Все по-
вече млади хора, водени 
от несигурността, напус-
кат страната, за да наме-
рят щастието си извън 
нея и това неминуемо 
води до сформирането на 
един друг вид личности, 
въпреки неоценимите им 
прояви. Връщайки се на-
зад във времето, ние най-
често намираме отговор в 
книгите, които ни внуша-
ват да помним, да пазим 
и да се учим от миналото 
си. И тук веднага трябва 
да изразим чувството си 
на признание за големите 
заслуги на авторите и да 
събудим обществено ува-
жение. 
В поредица от истори-
чески изследвания доб-
руджанският историк 
Георги Казанджиев ни 
предава най-верните 
уроци. Едва ли можем 
с няколко изречения да 
разгледаме всичките 67 
издадени книги, но само 
ако ги разтворим, ще ви-
дим факсимилетата на 
достоверните факти, кои-
то показват истинското 
лице на войната, силата 
на българския дух, сме-
лостта на българския  
войн и безспорните по-
беди на бойното поле 
възторжено ще припов-
дигнат чувството ни на 
гордост. 
Книгата „Войните на 
българите преди Христа“ 
изследва около 90 войни. 
Във „Войните между Ру-
ската и Турската империя 
на територията на Добру-
джа(1787-1878 година)“, 
използвайки предимно 
чужди източници, авто-
рът прави историческа 
хронология на сблъсъ-
ците на двете империи, 
които остават траен отпе-
чатък и по нашите земи. 
Поредицата „Бележити 

български пълководци“ 
ни запознава с живота и 
дейността на 15 българ-
ски пълни /висши/ ге-
нерали, забележителни 
военни стратези на Бъл-
гария. В отделни издания 
са вместени подробните 
биографии на целия бъл-
гарски генералитет за 
времето от 1877/1878 до 
1945 година включител-
но. Достолепният труд, 
доказан с документални 
свидетелства „Унизени, 

но непобедени“ разкри-
ва картината на кърва-
вите полета по време на 
Балканската и Между-
съюзническата война, 
неизмеримото родолю-
бие, героизъм, съзнание 
и всеотдайна преданост 
на добруджанеца. „Бой-
ният път на 46-и пехотен 
Добрички полк“; “До-
бричката епопея – 5-7.
IX.1916 г.“ Страници, 
които ни отвеждат до 

Георги Казанджиев с тежките папки на дър-
жавните архиви в София и Добрич. Фото: ли-
чен архив

златните редове на енци-
клопедията – „Непобеде-
ните български полкове“, 
която читателят определя 
като „исторически доку-
мент“ за бойните пътеки 
на несломения български 
войник.
Господин Казанджиев, 
основна тема на Ваши-
те изследвания е темата 
за българската войска 
от най - дълбока древ-
ност. Защо избрахте 
военно-историческия 

сюжет?
- Нашите прадеди корен-
но са се отличавали със 
своя смел, войнствен дух. 
Със своя устрем, те са 
достигали до вратите на 
Цариград, като са разкла-
щали из основи Визан-
тийската империя. Както 
и векове по-късно тех-
ните победи на бойното 
поле, изкупени с безброй 
жертви, са за пример и 
това трябва да се знае и 

помни от идните поколе-
ния. Те трябва да научат 
какво значи преданост, 
жертвоготовност и всеот-
дайност за постигането 
на най-ценния дар – сво-
бодата. Ето защо трябва 
и ние, наследниците на 
загиналите във войните, 
да отдадем заслужено 
признание и да предадем 
своите уроци в името на 
България.
За съдбата на българите 
в Бесарабия имате изда-
дени 12 книги, от които: 
„Бесарабски българи в 
управлението на Бълга-
рия“; “Генерал Инзов“; 
“Твардица“;историята 
„Преселение на бълга-
ри в Бесарабия, 1765-
1878 г.“;„Табаки в своя-
та история“  – книга, в 
която е вложен много 
труд, време и старание, 
за да бъде пресъздаде-
на първата столица на 
бесарабските българи 
в Украйна.Какви бяха 
подбудите?
- Големи са заслугите на 
бесарабските българи за 
България. Както по вре-
ме на войните, така и в 
мирно време, участвайки 
в управлението на стра-
ната ни. Ако вникнем 
в глъбините на истори-
ята, ние ще разберем, 
че българинът не е оби-
чал да бъде унизяван и 
обиждан. Той винаги се 
е налагал със своята упо-
ритост, практичен ум и 
находчивост. Архивите 
разкриват, че след всяка 
една война между Русия 
и Турция, преселението 
значително се засилва, 
главно поради страх от 
отмъщение на поробите-
ля, който причинява не-
бивали страдания на ра-
ята. Много от селищата 
в поробена България са 
подложени на сеч и опо-
жаряване.Това принуж-
дава местното население 
да обърне поглед на се-

вер от река Дунав и да 
се отправи натам. Напус-
кайки границите на Бъл-
гария, сънародниците ни 
са прекъснали преките си 
контакти, но са запазили 
езика, традициите и най-
старата българска култу-
ра. Ето защо заслужават 
да имат своята история. 
Какви други теми по 
родолюбие разглеждате 
в творчеството си?
- Сериозен акцент съм 
придал на ролята на хра-
ма, като важна институ-
ция за съхраняване на 
българския дух и бъл-
гарския етнос като цяло, 
в новоиздадената книга 
„Храм „Свети Великомъ-
ченик Георги Победоно-
сец“ град Добрич, като 
религиозен и духовен 
център“, в съавторство 
със свещеник Веселин 
Василев; преиздадени 
са книгите за църквите: 
„Света Троица“ и „Све-
ти Климент Охридски“ 
Добрич; „Света Параш-
кева“ село Божурово; 
„Пресвета Богороди-
ца“ село Черна; „Свети 
Николай Мирликийски 
Чудотворец“ село Овча-
рово.Идеята за вярата, 
като упование е залегна-
ла в изследванията на 
манастирите „Света Ма-
рина“ край с. Ботево и 
„Свети Илия“ край село 
Александрия; двутомни-
ка „Митрополит Доктор 
Йосиф“;книгата „В слу-
жение на Бога“, където 
съм поместил проучва-
нията на най-голямата 
фамилия в Добруджа, 
създала 18 свещеници, 
между които и иконом 
Стоян Иванов Стоянов.
В ръцете си държа „На-
родният съд в град До-
брич (21.02. – 08.03.1945 
г.)“, където са поместе-
ни смъртните присъди 
на 18-те „виновници за 
въвличане на България 
във войната против 
съюзените народи и за 
злодеянията, свързани 
с нея“. Сред осъдените 
на смърт е и главният 
редактор на вестник 
„Добруджански глас”,  
Любен Станчев. Произ-
несени са много присъ-
ди на обвинени лица от 
Балчик.Какво можем 
да научим за тях?
- Въпреки тъмния цвят на 
някои страници от исто-
рията ни, ние сме длъжни 
да запознаем бъдещите 
поколения със събитията. 
Народният съд в Добрич 
започва на 21 февруари 
1945 година. Задържани-
те са 86. Произнесени са 
18 смъртни присъди, от 
които шестима не се явя-
ват пред съда и се счита, 
че са екзекутирани преди 
обявяване на присъдите. 
- На 8 години затвор и 
конфискация на имуще-
ството от съда в Добрич 
е осъден отец Марин поп 
Иванов, свещеник в град 
Балчик. Обвиненията се 
свеждат до това, че е во-
дил словесна кампания 
от църковния амвон, като 
водач на легионерите. 
- На 15 години строг тъм-

ничен затвор, парична 
сума от 100 000,00 лв. в 
полза на държавното съ-
кровище и лишаване от 
права по чл. 30 от НЗ за 
срок от 20 години – Йор-
дан Иванов Йорданов от 
гр. Балчик, за дейности, 
свързани с противона-
родната политика, за 
осигуряване на оръжие 
за легионерите в посока 
към противопоставяне 
на Съветските войски, 
преминаващи през Бъл-
гария; 
- На 3 години строг тъм-
ничен затвор и глоба в 
размер на 100 000,00 лв. 
– Нешо Цолов Даков от 
гр. Балчик, полицай при 
Балчишкото околийско 
управление и завеждащ 
полицейския участък в с. 
Сенокос, за рапорти про-
тив лицата, проявени ан-
тифашисти и за вземане 
на мерки срещу тях; 
- с парична глоба 
по 200 000,00 лв. – Нико 
Атанасов Минчев, Мин-
чо Николов Минчев и 
100 000,00 лв. – Влади-
мир Киров Касабов от с. 

Безводица, Балчишко за 
доноси против съселя-
ните си, проявени като 
комунисти; 
- с  50 000,00 лв. – 
Димитър Иванов Канатов 
като кметски наместник 
и завеждащ полицейския 
участък в с. Сенокос, за 
сведения против Никола 
Йорданов Колев и други 
антифашисти в околията; 
- Книгата е базирана на 
събраната информация 
по документи.
Вие сте известен и с 
дългогодишната си кра-
еведска дейност, която 
включва изследвания 
за историята на реди-
ца селища от областта. 
Над какво работите в 
момента? 
- Моите краеведски из-
следвания за населени 

места от област Добрич 
са издадени в 14 книги. 
Сред тях са: „Орлова 
могила преди и сега”, 
„Победа от най-дълбока 
древност до днес”, „Пла-
чи дол през вековете”, 
„Фелдфебел Дянково във 
времето и пространство-
то”, „Ведрина – минало 
и настояще”,„История на 
село Камен, където имам 
поместени частични из-
следвания на с. Ирим-
лик, Северна Добруджа и 
родът ми – „тамбурите“. 
Предстои издаване на 
пълните изследвания за 
произхода на моя род. 
В момента разработвам 
историята на с. Батово, 
свързана с прочутите 
добруджански воеводи и 
ятаци. Тя е интересна и с 
това, че селото съществу-
ва от времето на бронзо-
вата ера. В археологиче-
ската карта на Добричка 
област е посочено, че се-
лото е унищожавано два 
пъти. Днешните жители 
са предимно наследници 
на населението на Од-
ринските и Лозенград-

ските села. Предстои да 
излезе от печат „Втори 
артилерийски полк във 
войните за национал-
но обединение (1885 г., 
1912-1913 г., 1915-1918 
г.)“, в съавторство със 
свещеник Веселин Ата-
насов и не като послед-
на, енциклопедията „Бо-
жества, богове, богини“ 
с над 50 000 езически бо-
жества в 14 800 печатни 
страници, с разработени 
до момента 136 митоло-
гични образи.
За изследователската си 
дейност Георги Казан-
джиев е удостоен със 
званието „Почетен граж-
данин на Община Добри-
чка“ и вписан в Почетна-
та книга на град Добрич. 

Геновева 
ПОЛИМЕНОВА

Народ, който не знае историята си, род, който не знае родословието си, е 
обречен завинаги на духовна бедност и най-вече на безличие.
Нека следовниците продължат моето дело, да допишат историята и да я 
обогатят с повече данни и фактология.

Георги Казанджиев

Част от многобройните книги на добруджан-
ския писател - краевед Георги Казанджиев.


