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ПАМЕТ ЗА БЪЛГАРСКОТО СЕЛО
КАРААЧКЬОЙ (ГЮМЮРДЖИНСКО)
И НЕГОВИТЕ ОБИТАТЕЛИ
Днес село Караачкьой е в Гърция и се нарича Диони.
Разположено е в Маронейските възвишения, на 20 км югоизточно от Гюмюрджина (Комотини). В миналото е заселено
изцяло с българско население. Споменато е като едно от големите български екзархийски села в района в края на ХІХ
в. Според статистическата част на изследването на Тодор
Карайовов за Одринския вилает селището се състои от 100
къщи.1 През следващите две десетилетия населението му бележи прираст и в различните източници къщите достигат до
1102, 1393, 1504, 1805. В някои документи срещаме сведения за
броя на жителите. Според училищни и църковни статистики
през 1909 г. жителите на Караачкьой са 573-ма, 291 мъже и
282 жени6.
Уточнителни бележки относно името на селището се налагат поради срещаните различни варианти. От стари жители
е запомнено като Караачкьой, съкратено Карачкьой. В превод
от турски означава „селцето на брястовете”. Като Караач, Караагач и Караагачкьой е отбелязано в различни документи7
и карти8. През българското управление 1913-1918 г., когато
селището е в общо кметство със съседното по-голямо Чадърли, според гражданските регистри е наричано Карачкови.9
През 30-те години на ХХ в. се дава сегашното име – Диони.
Днес все още има възрастни хора в Диони, които помнят старото име на селото – Караачкьой, и знаят, че произхожда от
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„бряст”. Споменът за старото име се съпровожда със съжалението, че нито едно от брястовите дървета около селото не
е запазено. Изсъхнали са.10 В текста се използва името Караачкьой, което съм запомнила от моята баба Стана Петкова
Милушева, Зафирката, и баща ми Георги Петков Милушев, и
двамата родом оттам.11
За първи „историк“ на селото може да се приеме Георги Попаянов, завършил история и география през 1904 г. в
Софийски университет, забележителен събирач на археологически, исторически и етнографски материали за различни
селища в Източна и Западна Тракия. Част от събраното издава в няколко книги като „Народностен лик на Западна Тракия“12 и в стотина други публикации. Кратка негова справка
за миналото на с. Караачкьой е съхранена в личния му фонд,
предаден в Държавен архив – Бургас. Направена е по разкази
на изселените в България Никола Панайотов (р. 1882 г., от
1924 г. живущ в Асеновград) и Димо Кьосето (Димо Костов,
Кьосето, р. 1874 г., от 1924 г. живущ в Тополовград).13 „Селото се намира на около 18 км юго-източно от Гюмюрджина, в
близост до железопътната линия, между гарите Демирбегли
(дн. Вена) и Кьореюмер (дн. Мести).14 Недалеч от него протича реката Кючюк-су, приток на Куру-дере. Селото е разположено на голи и безплодни ридове от Ишиклек планина.
По-рано обаче цялата тая околност била покрита с брястови
дървета, които дали името на селото. Като съдим по старите
турски гробища и развалините на джамия, ще заключим, че
тук по-рано са населявали турци, които преди повече от 150
години започнали да се изселват на юг към полето, в по-плодородни земи, главно в селищата Лефеджилер, Абели и др.,
но дълго време след това идвали в старото си село да берат
плодовете от овощните дървета, защото според турски закон
земята можела да се продава, но овощните дървета оставали
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собственост на този, който ги е насадил. Според старци от
селото, между идващите да берат плодове от турските села
имало и потурчени българи...”
Бележките на Г.Попаянов съобщават за първото заселване на българи в Караачкьой. „То е започнало почти едновременно с началото на турското изселване и било в пълна зависимост от него. На освободените земи от турците са идвали
българи от по-старите планински села. Изглежда този процес е завършил за 15-20 години, защото бащите на днешните старци не помнят да са заварили турци в селото. Колкото
земята да е била ограничена и неплодородна, за българите,
които идвали тук като пастири-скотовъдци имало условия за
живот. Според преданията българите в Караачкьой са преселници, дошли от Манастир, Сачанли, Чобанкьой, Калайджидере и Козлукьой, Гюмюрджинско; от Доганхисар, Лъджакьой, Къркакьой, Дедеагачко. От Манастир са Дели Киро,
част от чийто род остава в Манастир. От Сачанли - Тодор
Андонов, Белю Димитров; от Доганхисар - Иван Чалията;
от Калайджидере – дядо Анко; от Чобанкьой – Стойчо Киров; от Козлукьой – дядо Параско; от Лъджакьой – Стойко
Чолака и Колю Стойков, от Кърка – Димо Панайотов, баща
на Никола Панайотов, в последствие известен като най-предприемчивият човек в селото, заможен търговец на зърнени
храни в Гюмюрджина.15 По езиковедски изследвания говорът
на местните хора, спадащ към западно-тракийския, е особено близък до този в Гюмюрджинско. Може да се предположи, че преобладаващият брой на заселниците бил по-скоро
от Гюмюрджинско, отколкото от Дедеагачко. Двата говора
се различават по някои диалектични особености. Езиковедът
Христо Кодов, специално отбелязва за Караачкьой, че това
е едно от чисто българските села в Гюмюрджинско, в които
се брои изключително или повече на турски език,16 а мъжете
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го ползвали и говоримо. По спомени мъжете знаели и гръцки, заради близостта на селото до Марония, където ходили
на ежеседмичен пазар, Гюмюрджина и Ирджан хисар, единствените три селища в района, обитавани от гърци в началото
на ХХ в.17
Според описанието на Г.Попаянов, освен със скотовъдство, населението се занимавало „със земеделие, лозарство,
тютюнопроизводство, отглеждало бадеми и памук; тукашните кехаи обаче не притежавали повече от 200 до 500 кози и
овце“. Дадени са и други стопански сведения. „Било обичай,
всеки новодошъл заселник да си изкопае кладенец в двора,
тъй като чешми в селото почти нямало, освен две: Дялковата
чешма и Марковата. Но кувии имало: Марковата, Петковата,
Стар Димовата, Дели Кировата и др. Имена на стари родове
можем да търсим и в множеството къшли или ятаци, както
ги наричали още, каквито всеки по-виден кехая си е приготвял за зимуване на добитъка му. Такива къшли били Панайот Зандановата, Митрю Долапчиевата, Атанасовата и др. На
стари родове били и двете селски воденици: Коста Миховата
и Буюкли Ивановата.
„Черковно-училищна и народностна борба на караачкьойци не е била по-малко упорита от другаде, пише Георги Попаянов, но те са я изнесли с героизъм до пълен успех,
благодарение на многото самоотвержени борци, които е дало
селото, между които били: Коста Янкоолу, първенец в селото, Панайот Димов, Петко Димов, баща и чичо на Никола
Панайотов, Краю Атанасов, п. Тодор Маринов, Стамат Костов - учител, Янко Костов, Димо Кьосето, Тойчо Онбашията,
Коста Жисов, Станко Далангиев, Неделчо Иванчов, Величко
Иванов, Марко Занданов, Мавруди Челиев, Тодор Радев, Гино
Николов, Иван Зафиров, Слав Чалиев, Стойко Карапавлов и
др.“18 Селото признава Българската Екзархия през 1891 г.,19
17

година и половина след Кушланли и Калайджи-дере, първите
български екзархийски села в Гюмюрджинско.20 По сведения
на Христо Караманджуков заслуга за приобщаване на селото
към Екзархията имат Коста Янкоолу, Димо Панайотов, Панайот Димов, Иванчето Недялков, Костанката, х. Георги, Васил
Кекедимитров и др.21
Първи български свещеник в Караачкьой е поп Тодор
Маринов от с. Карлуково, Ахъчелебийско (дн. Славейно,
Смолянско), по занаят терзия, дошъл в селото като такъв.
„Макар хората да били бедни, приходите им да били малки,
за обществени дела да се събирало недостатъчно, населението на Караачкьой се славело из целия Гюмюрджински район
като „много ученолюбиво и събудено.”22 Вероятно поп Тодор
първо е шиел и продавал абени дрехи на парче, поправял е
старите дрипи и заедно с това е учил на четмо и писмо караачкьойци. През 1888 г. изоставя терзийството и преподаването и е ръкоположен за свещеник от гюмюрджинския владика
Хрисант.23 Същата година, в помещение на преди строена
за обществени нужди сграда, се открива българско класно
училище с учител Христо Макрелов от Чокманово, Ахъчелебийско. Според други сведения името на първия учител е
Вълчо Вълчев, родом от с. Чадърли, по-късно ръкоположен
за свещеник.24 В по-късни документи се срещат интересни
сведения за училището. В отчет от 1907 до Одринската митрополия училищният инспектор Георги Фотев отбелязва:
„Кара-агач, земеделци, населението ученолюбиво. Училищното помещение е на пропадане, но не се издава позволение
за ново училище. С общинарите наредихме да се купи дворното място на свещеника, който на сметка на селото да построи помещение за училище, като своя къща.”25 В рапорт на
управляващия Одринската епархия архимандрит Мелетий се
съобщава: „Селяните (б.м. – отнася се за Караачкьой) имат
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всичко нужно за постройка на ново училище, но не могат да
изкарат ново позволение. С първенците намислихме да започнат постройката като частна къща, която отпосле да се
завещае на общината.”26 През 1909 г., след продължително
настояване, е извадено разрешение за новата училищна сграда.27 Разрешителното е общо с това на училищната сграда
в близкото село Хаджилар. Заедно двете сгради, издигнати
с доброволни помощи и труд в добавка, струват 400 турски
лири, събрани от местните общини. Сградата на училището в Караачкьой, разположена в непосредствена близост до
църковната, е описана по следния начин: „Построена 1908
г. (б.м. – това подсказва, че е издигната година преди получаване на разрешението). Приблизителна стойност – 15 000
гроша, масивна сграда, застроена квадратура 72 кв.м, кубатура 288 куб.м, 3 стаи, двор – 2500 кв.м, на ученик се падат 9
кв.м.”28 За развитието на учебното дело в Караачкьой в началото на ХХ в. разполагаме с още сведения. Училището е от І
до ІV отделения. Почти всички записани ученици завършват
класа. През 1903 г. е въведена забавачка с 14 ученика.29 Начало на образованието сред момичетата е поставено през 1907
г. със записването на 5 ученички в І-во отделение.30 Когато
през 1908 г. вече е готова „новата сгодна училищна сграда”,
е отворено вечерно училище за възрастни, „от 25 ноември до
20 януари, с 15 ученика. Занятията се състоят от 2 до 4 през
нощта, само три пъти седмично.”31
Църквата в Караачкьой, с патрон „Св.Никола”, е строена през 1856 г., подновена през 1887 г.32, пише Г.Попаянов.
Изследователят на българските християнски селища в Западна Тракия Димитър Шалапатов приема, че първоначалния
градеж е около 1850 г., а на патронния празник, 6 декември
1887 г., е осветен новопростроен храм на същото място, в поголеми размери.33 Освен споменатият поп Тодор Маринов,
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като свещеници в селото служат Неофит от Дервент, Яни
Кирчев и Яни Посрев - и двамата от Калайджидере. Селото
също дава няколко свещеника, служили в Караачкой и в съседни епархии - поп Васил, поп Стамат Костов и поп Георги
Костов. Последният е баща на свещеник Любен п. Георгиев
Костов, завършил Духовна академия в София и ръкоположен
в столицата. През 1909 г. църквата в Караачкьой е една от
най-богатите в Гюмюрджинското архиерейско наместничество от гледна точка на църковните пособия за служене, но
пак са поръчани „2 нови осмогласника за 110 гроша”.34 Според сведенията за църковните приходи-разходи през същата
година са отчетени „2745 т.л. приход, 2480 т.л. разход и 265
т.л. готови пари”.35
Караачкьой се посочва като едно от гюмюрджинските
села, които освен „молебен дом имат по 1 или 2 черквици и
оброчища, където в деня на светията, в която чест е въздигнато и построено оброчището, става водосвет, молебен, колят
се курбани и пр.”36 В спомените на изселените от Караачкьой
двете малки църкви са ясно запечатани. Едната, посветена
на Пророк Илия, е разположена в местността Сакето, възвишение северно от селото, от което се вижда в далечината
Гюмюрджина и Кийлик-къръ (полето между Гюмюрджина и
Шапчи). Култът към св. Илия е толкова силен, че празникът
му се считал за най-значимия ден в календара и на него са
канени външни гости. По същата причина след преселването
си в Перперек през 30-те години на ХХ в. няколкото семейства - караачкьойци построяват църквата „Св. Илия”. Другият параклис е посветен на Св. Харалампий, лечител и повелител на болестите. Разположен е в югозападна посока от
селото, в скалиста местност, наричана Тъшлъкът, в която на
времето извирала лековита вода37 и известна с много добра
паша за пчелите.
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Духовното пробуждане на село Караачкьой неминуемо
довежда до приобщаването на неговите жители към революционната идея за свобода и независимост, активно обхванала
Гюмюрджинския край в последните години на ХІХ в. Според
сведенията, почерпени от книгата на Христо Караманджуков – активен участник и летописец на ВМОРО в Западна
Тракия, през 1901 г. в делата на комитета от селото били
посветени 20 мъже, от общо 100 къщи в селото: свещ. Тодор Маринов, Стамат Костов – учител, Коста Янкоолу, син
му Янко и Димо Кьосето, Тойчо Онбашията, Коста Жисов,
Станко Далангиев, Неделчо Иванчев, Величко Иванов, Марко Занданов, Мавродия Челиев, Тодор Радев, Гино Николов,
Иван Зафиров, Стойката Михалев Карапавлев, Краю Пастърмаджиев, Митрата и брат му х. Георги, Слав Челиев и др.38
Дейците на ВМОРО водят селото под псевдоним „Крушево“.39 Тойчо Тончов – Онбашията е член на районния комитет
в селото.40 При всяка от четническите обиколки на дейците от
ІV Чепеларски пограничен пункт на ВМОРО за организиране революционните дела в Гюмюрджинско през 1901-1902 г.,
те пребивават в Караачкьой, защото „за района селото разполага с по-благоприятни условията за продължително престояване и за тайни срещи”.41
Единично сведение за Караачкьой от Костадин Гунчев,
известния фотограф на Беломорието и Родопите от началото на ХХ в., показва облика на селото в навечерието на Балканската война. Това са спомени за единствената съхранена
снимка от българското село Караачкьой, Гюмюрджинско,
публикувани тук със запазен правопис и пунктуация. „Поканен бех от мои приятели Никола Панаьотев и други Карачкьовци и войводата Стоян Терзиев, Живущи в Гюмюрджина
да утидим на събор на Илинден в Карачкьой на 2 Август 1911
год. Аз бех на 20 години, най-хубавите години. Събрахме се
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една голема група и на файтони се качихме и пристигнахме
в село Карачкьой. Посрещнаха ни гостоприемните Карачкьовци – след молебена на самия параклис направих тази
снимка. Заведоха ни на красивата местност и студена вода
Индере, испекахме чеверме. Ядохме и пихме, и играхме хоро
и привечер качихме се на файтоните и минахме през с. Чадърли за Гюмюрджина.“42

Събор на параклиса „Св. Илия”, 2 август 1911 г.
Фотограф К. Гунчев.
Множеството от поклонници е предвождано
от свещ. Георги Костов Михайлов.
ДА-Кърджали, Ф. 271К, оп. 1, а.е. 333, л. 1.

През 1912 г. населението посреща българските войски,
преследващи корпуса на Явер паша. Сред тях са и младежи
от този край, доброволци в Македоно-одринското опълчение. Сред тях е Коста Вълчев, 25 годишен, бакалин в София
в навечерието на войната.43 Поради военните размирици през
1913-14 г. Караачкьой временно е изселено. Населението
компактно се изтегля в пределите на България през лятото на
1913 г. и се настанява в Узунджово, Хасковско. След седем
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месеца хората се завръщат и заварват ограбени домовете и
стопанствата си. Българските семейства окончателно напускат Караачкой през 1924 г., след продължителни физически и
психически издевателства от страна на гръцките власти. При
завръщането на част от жителите му в Западна Тракия 194244 г., 20 семейства се заселват отново тук.44 Други се насочват
към Гюмюрджина, Кавала и съседните по-големи села, предпочитани поради по-добрите възможности за икономически
просперитет. В тези години някои посещават отново родното
Караачкьой, заселено изключително с гърци.
Безценни сведения за българското минало на с. Караачкьой оставя Петко Кидиков, виден тракийски деец и проучвател на изстраданата история на българи от различни селища
в Западна Тракия.45 За представяне на „историко-географския
облик“ на селото той използва събраните в края на 60-те години на ХХ в. спомени на бившите карачкьовски жители Димо
Костов, Кюсето, 94 годишен и Димо Дончев, 88 годишен,
жители на Тополовград; Тодор Георгиев Ирибаджаков, 60
годишен, жител на с. Орешник, Ямболско; Стойчо Атанасов
Плешков, 69 годишен и Коста Милушев Костов, 68 годишен,
жители на Хасково; Коста Милушев Георгиев, 69 годишен и
Георги Стоев Кочаров, 61 годишен, жители на Кърджали. „С
идването на гърците през 1920 година селото брояло 180 семейства с население 1000 жители българи. Деляло се на две
махали. Едната наричали Църковната. А другата Крайчовата махала… Наименованието си селото носи от местността,
където първоначално се заселили. На това място имало големи стари вековни карачеи – брястови дървета. От там произлиза Караачкой – преведено от турски на български значи
Брястово“. Според записаното от Петко Кидиков „землището
на селото граничи с Бекиркьой, Кьопекьой, Каракурджали на
изток. На запад село Чадърли. На север селата Лефеджилер
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и Куш-тепе. На юг е държавната гора Кавлака. Селото притежаваше следните имоти: ниви – 7000 дка, ливади – 50 дка,
лозя - 200 дка, пасища - 5000 дка, пърнарови гори (б.м. – вечно зелен дъб) - 15000 дка.“46 Главен поминък на населението
е земеделието, като освен ръж, ечемик, овес, царевица, нахут,
се произвеждат и технически култури – тютюн, памук, сусам. От пърнаровите гори се събира дъбов жълъд, наричан
„паламуд“, използван в кожарството. Много добре развито е
животновъдство. В селото са отглеждани главно овце и кози,
също волове и крави; коне, кобили, магарета; биволи; много
по-малко прасета. Част от мъжете се препитават с риболовство, сезонна работа в сладководните приморски езера Боругьол и Ана-гьол. Доста мъже са известни ловджии поради
богат улов, Маронейските възвишения изобилстват на зайци,
глигани и различни пернати – яребици, пъдпъдъци, кеклици,
в онези години. Макар и слабо развито като поминък, поради
богатата паша в селото е застъпено пчеларството и няколко
семейства имат по 40 – 50 примитивни тръвни кошери. От
занаятите местни хора упражняват коларство, налбантство,
зидарство, шивачество. Търговията е представена с 4 бакалски и 1 манифактурен дюкян.47
Според Петко Кидиков „По-големи родове в селото бяха
Бояджиеви, Крайчеви, Делигиневци, Панайотовци, Костянкови, Михайлови и Онбашиеви“.48 В спомените на една от
дъщерите на Никола Панайотов, Златка Киркова от Асеновград, е посочено и друго: „Най-голям в селото е родът на Стар
Димо – прадядо ми по бащина линия. Стар Димо е починал
на 101 години, тачен и обичан от всички. Имал 11 сина и 2 дъщери“49 и поради многобройната челяд били сродени с почти
всички останали родове в Караачкьой.
В настоящия текст се добавя поредната нова информация
за изясняване българското минало на Караачкьой, Гюмюр24

джинско. В основата е представяне и анализ на своеобразна
находка - план-скица на селото. Съставянето на подобни чертежи е една от дейностите по възстановяване спомените и
сглобяване разказите и историите за загубените от българите
родни места в Източна и Западна Тракия. Такава насока дават
указанията за проучване миналото на напуснатите селища,
разпространявани сред членовете на тракийските организации, разработени от етнографа Христо Вакарелски.50 Те са
съобразени с актуалните за времето подходи на българската
етнография за натрупвания на емпирични сведения. Препоръките за проучване на традиционните селища посочват необходимост от скициране „на улици, къщи, реки, мостове,
селски чешми и кладенци, училище или джамия, гробища на
отделните махали“.51 Съставянето на план-скици на напуснатите родни селища в Източна и Западна Тракия не е прецедент. Такива са запазени за селата Таякадън, Чаталдженско,
Доган хисар, съседното на Караачкьой Чадърли и др.52
План-скицата на с. Караачкьой е изработена от родените
в селото Коста Милушев и съпругата му Мата и се съхранява като семейна реликва от наследниците. Коста Милушев е
роден през 1900 г.53 Баща му Милуш Георгиев умира, когато е едва 12 годишен. Роднините решават да дадат момчето
овчар в село Чобанкьой. Коста предпочита да отиде чирак
при родопчани – дюлгери, работили в селото и в района.
Научава занаят – строеж на сгради от основи до ключ. През
есента на 1922 г. бяга от войнишката служба в гръцката армия. Включва се в четата на войводата Димитър Маджаров.
Заедно с нея през декември 1922 г. преминава границата и
достига до Крумовград. Установява се в България. Започва
работа в 10 пех. Родопски полк като коларо-железар, където
работи над 40 години, но в различни градове – Кърджали,
Асеновград, Пловдив, отново Кърджали. Коста Милушев се
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включва активно в дейността на тракийската организация от
30-те години на ХХ в. и до края си остава съпричастен към
различни нейни инициативи. Съпругата му Мата е родена
през 1902 г. Дъщеря е на Димо Костов Янков (Янкоолу), по
прякор Кьосето, наследник на дееца за черковно-училищни и
народностни борби в селото Коста Янкоолу54 и сам активен
участник в македоно-одринското движение.55 Тя е една сред
първите грамотни момичета в Караачкьой, учила до ІІІ отделение. Когато Коста бяга от гръцката армия, вече са сгодени
с Мата, затова първоначално се укрива в дома й. През лятото
на 1924 г., с последната изселническа вълна, семейството на
Димо Костов Янкоолу напуска Караачкьой. Установяват се в
Тополовград. Същата година Коста и Мата се женят. По спомените на техните преки наследници семейството винаги е
поддържало активни родствени и землячески връзки. Няколко пъти годишно – за Коледа, Сирни Заговезни и Великден,
са организирани фамилни срещи на братя, сестри, братовчеди, живеещи в близки и отдалечени едно от друго селища. На
тези сбирки многократно са разказвани историите за живота
в Караачкьой, за роднинските и съседски взаимоотношения,
за изселничеството и разпръскването на жителите му в различни краища на България. И двамата съставители на планскицата са имали от една страна жив интерес, а от друга трайни и ясни спомени за Караачкьой и неговите околности.
Т.е. имали познанието да се заемат с такава задача, интерес
към запазване спомена за родното село, както и фамилна среда, която ги подкрепя и едновременно поддържа колективната памет.
Съставянето на план-скицата на с. Караачкьой е дългосрочно занимание на Коста и Мата Милушеви. Наследниците
пазят спомен, че е подготвена преди единствената земляческа
среща на разпръснатите из България караачкьойци, проведе26

на през лятото на 1970 г. в Тополовград. Възможно е съставянето на план-скицата да е подтикнато и от инициативата
за написване историята на селото от Петко Кидиков, чиито
бележки са завършени на 20.ІІІ.1969 г. и в тях Коста Милушев е посочен като един от информаторите.56 2. Реконструирането на спомените за разположението на къщите, обществените сгради и други социално значими обекти в родното
село, напуснато преди десетилетия, продължава дълго време
според фамилната история. В резултат план-скицата е начертана върху картон в размери 90 х 70 см и е съставен опис на
собствениците на къщите, ръкопис на Коста Милушев.
План-скицата на село Караачкьой дава ценни сведения
за селищното устройство. Информацията главно се отнася
към разположението на жилищните сгради, като в списъка
са посочени общо 140 собственика/глави на семейства. Ясно
са разграничени двете махали – Църковната и Крайчовата.57
Първата е около храма на селището, посветен на св. Никола.
Другата е в посока село Чадърли. То е двойно по-голямо по
брой къщи селище, в активни брачно-семейни и роднински
взаимоотношения с Караачкьой. Вероятно е наричана „Крайчова“, тъй като се явява “крайна” спрямо Чадърли, център
на общо за двете населени места кметство по време на българското управление в Западна Тракия до 1920 г.58 Местните казвали, че разстоянието между Караачкьой и Чадърли е
толкова, че „като запалиш цигара в Карачкьой, да хвърлиш
угарката преди да влезеш в Чадърли“.59
План-скицата е разчертана в разположение юг/горе – север/долу. Караачкьой с неговите къщи, други сгради и съоръжения, улици, махали е разположено спрямо пътя за Гюмюрджина, преминаващ северно от селото. От южна посока,
горна спрямо план-скицата, селищното пространство на Караачкьой е оградено от Индере, знаково място в спомените на
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местните, свързано в ежедневния бит с добрата паша за овце
и кози, а в празник - с добро прекарване на свободното време
под сенките в гористата местност и край студената изворна
вода.60 Очертано е Гажидере, чиято рекичка тръгва от пространството между двете селски махали и се влива в Индере. Нанесени са също пътищата за двете най-близки съседни
селища – Чадърли и Каракурджали. В чертежа са включени
християнските храмове – църквата без да е посочено името
„Св. Никола“, параклисът „Св. Илия“ в местността Сакето
над пътя за Гюмюрджина и вторият параклис „Св. Харалампий“ – югозападно от селото. Непосредствено до църквата е
сградата на училището, в съседство – хорището. Друго социално значимо място е „площад на хаджи Георги“. В червено
– цвета на обществените сгради, е нанесена „стая за събиране на юшур“ (натурален данък десятък върху земеделските
произведения). В син цвят са отбелязани пет водоизточника –
чешми и кладенци (“кувии“ според местното наименование).
По план-скицата се определя местоположението на две кръчми. Двете селски воденици, принадлежали на Коста Михов и
на Иван Боюклиев,61 също са нанесени, едната е в близост до
Индере, а другата - до пътя за Гюмюрджина.
Неразделна част от план-скицата е „Списък на изселените
тракийци от село Карачкюви, Гюмюрджинско номер по ред,
от първи до последни“, т.е. поименен списък на собствениците на къщите (главите на семействата). Той предоставя богата
информация за антропонимичната система в селището, за съжаление главно мъжката. Най-срещаното лично мъжко име е
Петко, изключително широко разпространено из българските
територии, произхождащо от св. Петка (стар свободен превод
от Параскева) Българска.62 Следвано от често срещащите се в
българската именна система Вълчо, производно от старинен
тотем, защитно име за предпазване от вълци, и Коста, съкра28

тено от Костадин или от гръцкото Костас.63 Няколкократно
се повтарят Никола, Димо, Яню (Янчо/Янко/Янак), Милуш,
Киро, Георги, Тодор, Иван, Стоян (Стою). Има един Шенко.
Много рядко разпространено лично мъжко име в българската
ономастика, което според среднородопските говори означава
“веселяк, засмян човек”.64 Също по един път се срещат Илия
и Харалампи, съименици на покровителите на селището светците патрони на местните параклиси. Един път е упомената жена, глава на семейство – Тона Калдаркоска. Предвид
обичайно-правните норми на западнотракийските българи,
щом е официален представител на семейството, тя би следвало да е вдовица без да има навършил пълнолетие син.
Повечето от собствениците на къщи в българското Караачкьой са посочени в списъка с лично и фамилно име или
лично име и прозвище/прякор. Най-многобройни са фамилни
имена по бащино име. Видно е, че към първите десетилетия
на ХХ в. в селото е спазвана традицията да се подновява името на дядото по бащина линия. Четири фамилии са с корен от
женски имена – Златкин, Керкин, Елкин, Гиргинин. В традиционната българска антропонимична система такова образуване на фамилно име се прилага, когато след сватбата мъжът
отива да живее в дома на съпругата или при така наречените
“зет на къща”, “приведен зет”, “заврян зет”, като е възможно това да се е случило в предишни поколения.65 Гиргинини,
след преселване в с. Орешец, Ямболско, са преименувани на
Гергинови. Родовата памет е запечатала спомена, че Гергина,
по мъж Киро Димова, е „хранила Капитан Петко“.66 Възможно е тя да е идентична личност с посочената от Петко Кидиков селска баба-акушерка Гиргина.67
Списъкът е интересен източник за анализ и по отношение културната характеристика на жителите на Караачкьой,
тъй като за оразличаване са посочени редица прозвища/пря29

кори, масово употребявани в затворената селищна общност
с цел същинска индивидуализация на личността или семейството. Тези имена много често в последствие изчезват, след
разрушаването на социалната среда, която ги е сформирала,
т.е. след разпръскване на жителите на Караачкой в Тополовград, Хасково, Кърджали и Асеновград и съседните им помалки села, в Пловдив, София, Русе и другаде. Обичайно
прозвищата и фамилиите-прозвища в българската традиция
са названия, дадени някому от общността, в която живее, отразяващи отличителни черти и се характеризират с липса на
експресивно-емоционалното натоварване и иронично-подигравателен оттенък.68 Най-често са във връзка със семейно
и социално-икономическо положение, професия или служба.
Такива примери в нашия случай са Стоян Онбашията (онбашия - събирач на десятъка), Коста Янкоолу, припознаван като
най-влиятелен жител на селото69 (“олу” – уважителен по смисъл и с турски произход суфикс към фамилното име), Вълчо
Сираков (от родоначалник, останал от малък без родители),
Никола Чобанов (от родоначалник чобан – овчар), Атанас Говедерчето и Иван Говедаркин, калайджи Алекси, Коста Калайджиев, Тодор Бояджията, Вълчо Кадиев (от родоначалник
кадия – съдия, свързан с обичайното право), Дюкменджиев
(от турски, “дюкмеджи” - леяр), Марко Занданев (от турски,
„зандан” – затвор, от родственик-затворник). Коста Дърмоня
е получил уважителното обръщение “дядо” заради преклонната възраст. Последният свещеник в селото преди изселването на българите е поп Георги70 (Георги Костов Михайлов,
първоначално търговец на кожи и църковен псалт, от 1908 г.
ръкоположен за свещеник в църквата „Св. Никола”, изселен
през 1920 г. с група семейства от Караачкьой в София). Двама
от жителите би следвало да са ходили на поклонение до Божи
гроб, видно от почетното обръщение пред името им – хаджи
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Георги и хаджи Слав.
Според българската именна традиция прякорите, подобно на прозвищата, индивидуализират личността. Характерни са за всички социални категории, масово разпространени
поради значително късното официално установяване системата на фамилните имена в България.71 Акцентирането върху личните качества и особености на човека при прякорите
най-често подчертава несъвършенства и придобива подигравателен, пейоративен отенък. Превръщането им във фамилни
обозначения не е задължително, а ако това стане, назад във
времето остава първопричината и първообразът. Прякорите
и производни от тях фамилии на населението на Караачкьой
към 1924 г. могат се поделят на две основни групи. Едните
са възникнали по физически качества и външни признаци на
личността, сред които и пейоративни – Димо Кьосето (голобрад мъж), Георги Гагачев („гага“ – човка, човек с дълъг нос),
Георги Ирибаджак (от турски, „ири баджак“ - къс крак),72
Коста Дърмоне (от едро решето, нещо дрипаво и разнебитено, но може да е произлязло за човек със следи от едра шарка
по лицето),73 Бял Капю (побелял без време, но също и заради
бял калпак),74 Стою Сарабашев (от турски, “саръ баш” – жалта глава, т.е. рус човек), Стамо Топалов (от турски, “топал”
- сакат човек), Янчо Пръцлев,75 Никола Пеличев/Пелитчето
(от дребен на ръст човек),76 Вълчо Шутев (от шут, човек с
умствен или телесен недостатък, но и защитно име срещу
зли сили и при еничарските набори).77 Другите са прякори
и производни фамилии по черти на характера и особености
на личността – Панайот Д. Панагейката (от св. Богородица,
Панагия), Петко Оцета (кисел по характер), Вълчо Айгъра
(от турски, буен като жребец),78 Доню Пардона (повтарял постоянно извинение на френски), Киро Иванов Кирагоза (от
турски, “карагьоз” – черноок човек, но също комедиант, па31

лячо).79 Някои от прякорите и фамилиите са производни от
животни, принадлежности за животновъдство, животински
продукти – Петко Петелчето, Иван Катъров, Доню Козелчев,
Панайот Шопаров, Стоян Чанчето, Краю Атанасов Пастармаджиев, Атанас и Манол Плешкови. Само една фамилия
има отпратка към обработка на земя – Кирю Бахчежиев (от
турски, “бахча” – градина).
Сред личните и фамилни имена и прозвища на караачкьовското население се срещат различни съкращения и видоизменения, както и заемки от турски и по-рядко от гръцки
език. Например Доню е съкратен вариант на Андон, Тойчо
на Стойчо и Стоян,80 Батур произхожда от Бато(ьо),81 Полита – от гражданин на гръцки,82 Жисов (Джисов) – от Зисо,
на гръцки означава “да живее”,83 Калдаркоска – от “калдър”,
вдигам на турски,84 Количев – видоизменено от Кольо,85 Мутов – от турски, щастие, благополучие,86 Кайряка – от турски,
близък, съседен,87 Боеклиев – от турски, “буюклия”, мустакат, с големи мустаци.88 С турски произход са представките
“кара”– черен, при Карапавлюв, Караманолов, Караиванов,
Караянков, “кору” – твърд, при Кору Иван, “дели” – луд, буен
при Дели Чобанов.
План-скицата на село Караачкьой, съпоставена със списъка, изяснява, че пространственото разпределение на жилищните имоти е подчинено на традиционния за българските
селища роднински принцип. Опростеният кадастрален план
на селището и списъкът на собствениците на къщите са израз
на съхранената през десетилетията опредметена колективна
памет за селото от времето, когато жителите му са с българска етническата принадлежност. Кодираната в тях информация, съпоставена с други известни източници за историята на
селището, разкрива нови черти от културата на западнотракийските българи и миналото на техните родни места.
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ПРИЛОЖЕНИЯ:

План-скица на село Караачкьой,
съставена от Коста и Мата Милушеви
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