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НАКЪДЕ, НЕ
ОТКЪДЕ СМЕ
ТРЪГНАЛИ Е
ВАЖНО
Анатолий Кънев

Списание “Път” отново е на път. И в пътуването си все повече се утвърждава като
трибуна на търсещите познанието и
самите себе си.
Междудисциплинарният подход в научното знание е водещ при изграждането и
оформянето на облика на списанието.
Защото, както казваше проф. Александър Фол, “междудисциплинарността
е историографско качество, сиреч
предимство на историята на идеите”. И
между редовете, някакси не пропускаше
да сложи репер – “да не клечиш до стари
обози”
Това е първият “европейски” брой на
нашето списание. Глобалните процеси с
или вместо нас са факт. Информационно-медийната мрежа е оплела и размила със своята виртуалност, границите на
съществуващото и действителността. Но
сред симулакрите и медийните зрелища,
токшоута, биг брадъри и всепроникващата чалга, включително и във всевъзможните предавания, говорене и публикации
напоследък на историческа тематика,
списание “Път” последователно и упорито продължава и ще продължава да
ратува за “вехтите, прости, но същностни

неща като добросъседство, доверие, истина”. Ще продължава, по свой си начин,
да оспорва мисълта на Джордж Оруел,
че “който владее настоящето, владее миналото, а който владее миналото – владее
бъдещето”.
Отстояване на позиция се е искало и се
иска във всяко време, дори индивидът да
приеме ролята на отшелник.Вглеждайки
се в огледалото, наречено себеизява,
незаменимо личностно усилие е да си
обясниш случилото се и случващото се и
да не налагаш на различния собственото
си мнение.
Пътеките към Пътя са много и различни.
Със сигурност са интересни и всяко
поколение изминава със свои крачки
своите. Но наистина смятаме, като екип,
че без Истина няма Доверие, без Доверие няма Добросъседство между хората, културите и цивилизациите.
Списание “Път” пътува. Има микрокръгове от съмишленици. Има Вяра – тази
скритост на духа, има общи интереси и
от там – общи дела.
По Пътя Словото се въплътява в Дело…



ИНТЕРВЮ
РАНО ИЛИ КЪСНО ЩЕ СЕ ПОЯВЯТ
ДНЕШНИТЕ АПОСТОЛИ НА БЪЛГАРИЯ
Интервю на д-р Анатоли Кънев с доц. д-р Пламен Митев - заместникдекан на Историческия факултет при Софийския университет “Св.
Климент Охридски”

Д-р Кънев: – В един предварителен разговор Ви запознах с какво се занимава
КПД “Родно Лудогорие”. Издаваме списание, което търси връзка с академичните
исторически среди. Интервюто Ви ще
бъде публикувано в нашето списание
по повод 22-рия поход “По стъпките на
Таньо войвода” и въпросите ми са в посока - вижданията на един университетски
преподавател като прочит на историята.
Знаем, че времето на Таньо и времето
на Априлското въстание е време, когато
в Европа се изграждат националните държави. Според Вас у българския народ
съществува ли тази потребност или само
в шепа хора? Да влезем във времето на
въстанието.
Доц. Митев: – Аз бих започнал с твърдението, че времето на 70-те години на ХІХ в. е
времето на създаване на национални държави. Ако погледнем към историята на
Европа, ще видим, че този процес е започнал много по-рано. Визираният период от 19-то столетие е свързан с изграждането на национални държави на онези
народи, които в рамките на по-големи
империи са се опитвали да осъществят
своята национална и политическа еманципация. Българите се вписват именно
в този случай на една продължителна
борба за възстановяване на независимата държавност. И ако се опитаме да се
вгледаме в политическото мислене, в политическото поведение на тогавашното
българско население, ще видим, че 70-те
години на ХІХ в. е време, когато повечето


българи вече ясно са осъзнали потребността от своето политическо възраждане под формата на една независима
държавност. Ако един век преди това
потърсим подобно мислене у българите,
трудно можем да твърдим, че става дума
за всеобщо и масово мислене в тази
посока. В началото на ХІХ в. елитът е този,
който се опитва да наложи потребността
от възраждане на държавността.
Д-р Кънев: – Нека там да акцентираме.
Колко е точно този елит, разбира се, не
става дума за точна бройка и проценти.
Сравним ли е с останалите държави?
Доц. Митев: – Аз мисля, че във всички държави политическият елит е този, който
очертава и близките, и по-перспективни
задачи, които се решават във всяко едно
общество. Българите също не правят
изключение. Що се отнася до количествените измерения на елита, наистина той
е твърде малоброен в началото на ХІХ в.,
затова и проявите на националноосвободително движение са твърде рехави, а и
напъните са преди всичко ялови, защото
виждаме как отделни българи се опитват
да се възползват от конкретни политически събития, конкретна политическа ситуация на Балканите, за да изтикат напред
българския политически въпрос, но народните маси, както се изразявахме порано, не са наясно нито за намеренията,
нито за конкретните форми, които се
използват, за да се реши този български
въпрос. Отделни членове на българската
емиграция, които са образованата част
на тогавашното българско общество, осмислят необходимостта от борба с чуждото политическо господство по линия на
възстановяване на държавната независимост, но за масовия, за обикновения българин, Османската империя е неговата
държава, султанът е неговият владетел и
ако се вгледаме в конкретните документи
от началото на ХІХ в., ще видим множество свидетелства, които подкрепят този
начин на политическо мислене. Ще си
позволя да дам един пример от 50-60-те
години на ХІХ в., когато хиляди българи са
подлъгани от руската пропаганда, за да
се установят в пределите на руската империя и впоследствие са изправени пред
сериозни изпитания. Те предпочитат да

се върнат отново в Османската империя
и тези българи, които са се подлъгали от
руската пропаганда, пишат писмо до
султана, в което се обръщат към него
със знаменателното “тейко наш” – един
израз, който и през ХХ в. ще бъде любим
за българския народ, когато става дума
за политическия вожд на държавата ни.
За мен това е емблематичен пример за
това, че средностатистическият българин
в началото на ХІХ в. е далеч от осмислянето на потребността да се води борба
за възстановяване на неговата собствена държавност. Нужни са поне няколко
десетилетия, през които движението за
новобългарска просвета и църковно-национална независимост ще подготвят
духовете в българското общество към решаването на една подобна задача.
Д-р Кънев: – Можем ли да приемем тогава, че Априлското въстание е чисто българско дело?
Доц. Митев: – За мен, да. За мен въстанието е чисто българско дело, въпреки че
съществуват множество спекулации за
това, че една или друга велика сила се е
възползвала от конкретната политическа
ситуация. За да бъде Априлското въстание разбрано правилно, то трябва да
бъде разглеждано в контекста на събитията от Източната криза, която започва през
пролетта на 1875 г. Събитията от началото
на тази криза ескалират, за да се достигне постепенно и до Априлското въстание.
Не е тайна, че зад бунтовете в Босна и
Херцеговина стоят австро-унгарските интереси, както и интересите на славянофилите в тогавашното руско общество.
Но когато говорим за българските въстания – опита за въстание от 1875 г. и Априлското въстание 1876 г. – позволявам си да
мисля, че става дума за чисто български
инициативи. Нещо повече, има много документални изследвания, които показват,
че и гюргевските апостоли, и Българският
революционен комитет в 1875 г. започват
да осъществяват своите планове против
възгледите и позицията на руската дипломация. Генерал Игнатиев, тогавашният
руски посланик, е категорично против
опитите на българската емиграция да
подготвя въстание. Той влиза в задочен
спор с българските ръководители и смя

та, че това ще доведе до катастрофални
резултати. В този смисъл българските
апостоли за мен са представители на
онзи политически елит в тогавашното българско общество, който си поставя ясната задача да предизвика решаването на
българския въпрос.
Д-р Кънев: – Знаем, че идеята за Таньовата
чета идва от самия Христо Ботев. Смятате
ли за правилна като цяло тактиката, която
приемат двамата войводи, начело, разбира се, с Христо Ботев.
Доц. Митев: – В българската историография от Освобождението насам се е наложила една романтична схема, според
която нашето националноосвободително
движение трябва да се оценява съобразно това доколко дадените прояви и
конкретните дейци са осъзнали необходимостта от самостоятелни политически
действия и доколко тези дейци възприемат идеята за радикално решаване
на българския политически въпрос чрез
една всенародна революция. Ако се вгледаме в дебелите книги за българската
история, ще видим, че през последните
100-130 години всеки един деец на нашето националноосвободително движение
се оценява през призмата на тези два
проблема. Един деец е толкова по-велик,
толкова по-гениален и по-добър, ако той
съзнателно възприема идеята за независима всенародна революция. И това
можем да го видим по оценките, които
се дават и за Раковски, и за Каравелов, и
за Левски, и за дейците от емигрантските
среди през 50-60-те години, и за дейците
от периода на Източната криза, включително за Христо Ботев и Таньо Стоянов.
Струва ми се, подобно митологизиране
отдавна трябваше да бъде отхвърлено,
защото конкретните действия, конкретната тактика в борбата срещу Високата
порта трябва да се оценява съобразно
конюнктурата, в която се реализира един
или друг план. Слава богу, има български
историци, които осъзнаха, че робуването
на подобна митологема ни отдалечава от
обективния прочит на българската история и още преди 15-20 години се появиха
публикации, в които използваната тактика
от гюргевските апостоли беше определена като “смесена тактика”, в която се


залага на едно всенародно въстание,
което в никакъв случай не означава да не
се използва и четническата тактика. Тези
изследователи се опитаха да оценят поправомерно, по-обективно използваната
от гюргевските апостоли концепция и
отделиха заслуженото на такива фигури
като Ботев и Таньо Стоянов, които чрез
конкретните си действия не влизат в противоречие с идеята за една национална
революция и практически се опитват да
се възползват от конкретната ситуация, за
да подпомогнат решаването на основния проблем.
Д-р Кънев: – Прекъсвам ви, за да задълбая
малко в друга посока. Таньо Стоянов е
без образование, един обикновен човек,
но Ботев не може да не е осъзнавал, че
отива на смърт, защо тръгва?
Доц. Митев: – Това е един въпрос, на
който много поколения са се опитвали
да дадат отговор и смятам, че ще продължават да се опитват. Напоследък се
налага тезата, че Христо Ботев е осъзнавал, че и въстанието, и неговата чета ще
завършат с неуспех от гледна точка на
военните действия, но той е осъзнавал
необходимостта от подобни действия
с оглед на постигане на конкретни политически резултати - да се привлече
вниманието на Европа, на великите сили
към българския проблем по такъв начин,
че голямата Европа в крайна сметка да
бъде принудена да се ангажира с решаването на българския въпрос. От тази
гледна точка Христо Ботев изпълнява своята мисия по един гениален начин. Още
от първите стъпки на четата, той се опитва
с всяко свое действие да демонстрира
желанието на българите за свобода, да
привлече вниманието на европейската
общественост, на европейската преса,
на европейската дипломация, което той
прави, съзнавайки много добре, че чета
като неговата не може да постигне сериозни военни успехи. По същия начин
би трябвало да се тълкува и поведението
на Таньо Стоянов. Наистина, сравнявайки
двамата герои в тяхната образованост
и политическо поведение, можем да
видим сериозни различия, но Таньо Стоянов е част от една среда, която мисли в
правилната посока. Всъщност замисълът

МАЧИН, НАРОДНИ СЦЕНИ В ДЕНЯ НА НАВЛИЗАНЕТО НА РУСИТЕ



да се подготвят чети, за да се прехвърлят
в българските земи и по този начин да
се вдигне голямата шумотевица, с която
да се привлече вниманието на Европа,
е разработена още през лятото на 1875
г. През м. август 1875 г. Панайот Хитов
налага подобни четнически действия.
Наистина в плановете на Българския революционен комитет, ако се вгледаме в
решенията от 12 август, фигурира един
малко по-различен акцент върху емигрантската чета, замислена от Панайот
Хитов. Тази чета трябва да бъде ядро на
бъдещата въстаническа армия. Но ако се
проследи еволюцията в разбиранията на
членовете на БРК през целия август и началото на септември, ще се види как някъде към края на август, когато Панайот
Хитов установява, че Сърбия няма да започне военни действия срещу Турция, той
се отказва от идеята да прехвърли било
от сръбска, било от румънска територия
голяма чета, която да бъде ядро на бъдещата въстаническа армия. Той се опитва
да прехвърли една малка чета, която да
се насочи към Троянския манастир, където от събралото се мнозинство във връзка
с патронния празника на Троянския манастир ще се формира една по-голяма
въстаническа група. Разбира се и този
проект на Панайот Хитов се проваля. Тогава именно, в началото на септември,
сред представители на емигрантските
комитети в Слатина и Александрия, Турну Мъгуреле, Турну Северин възниква
спонтанно идеята за организиране на
една чета чрез набиране на отделни
групи доброволци от различните градове
по румънския бряг на р. Дунав, които да
завземат кораб, да се прехвърлят на българска земя и да привлекат вниманието
на европейската общественост по българския въпрос. Този проект, разбира се,
не се осъществява, защото планът на БРК
претърпява фиаско в Стара Загора. Когато гюргевските апостоли разработват
своя план, те отново се връщат към реализиране на тази инициатива.
Д-р Кънев: – С проф. Косев разговаряхме
за политическата енергия на Априлското въстание като международен отзвук.
Бихте ли ни разказали повече за Цариградската посланическа конференция
и нашето Априлско въстание – причина


ли е то за нея? Или е много малко това
въстание, за да предизвика посланическа
конференция?
Доц. Митев: – На мен много би ми се искало Априлското въстание да е предизвикало посланическата конференция, но
трябва да бъдем по-обективни в прочита
на собствената си история и да признаем, че не само Априлското въстание е
в основата на решението на великите
сили да се свика тази конференция.
Всъщност Априлското въстание отключва
една поредица от събития, които довеждат до още по-голямо задълбочаване
на Източната криза. Става дума, от една
страна, за широкия международен отзвук от кървавите събития в България 1876
г., широк отзвук, който подтиква правителствата на великите сили да променят своята визия, своето разбиране за съдбата
на българите. Но за самата Османска
империя и за развоя на Източната криза не по-малко значение имат и някои
други събития като държавният преврат в
Цариград, организиран от групата на т.
нар. “нови османи” под ръководството на
Мидхат паша, който се оказва несполучлив и само три месеца по-късно, през
август 1876 г., султан Мурад V е детрониран, за да се възкачи Абдул Хамид II.
Освен тези чисто вътрешни политически
събития, през юни-юли 1876 г. започват
сериозни сблъсъци, довели до сръбскотурската война, в която се включва и Черна гора и според мен тъкмо събитията от
лятото на 1876 г. окончателно провокират
Русия и Австро-Унгария да търсят изход
от създалата се ситуация, а тяхната ангажираност от своя страна принуждава и
останалите четири велики сили да потърсят една обща позиция. Да не забравяме
присъствието и на САЩ в европейската
политика. Защото колкото и да е странно,
част от идеите, които се обмислят и дискутират на Цариградската конференция, са разработени всъщност от руския
вицеконсул в Одрин Алексей Церетелев
и генералния консул на Америка Юджийн Скайлер още в края на октомври
и началото на ноември и фактически
цялостната концепция за решаването на
българския въпрос под формата на една
автономна или две автономни области в
действителност е заложена в този пред-

варителен проект.
Д-р Кънев: – На Източна и Западна ли имате предвид със столици Търново и София?
Доц. Митев: – Малко по-различен е предварителният проект. Това разделяне става
във хода на самата конференция, но
това вече е един по-сериозен проблем,
който иска по-внимателно обсъждане,
защото в него се крият няколко големи
бомби със закъснител. Но ако искате да
проследя все пак събитията във връзка с
Цариградската конференция, би трябвало да започнем от м. май, когато непосредствено след Априлското въстание
и в навечерието на първия преврат на
Мидхат паша в Берлин се провежда по
руска инициатива една мини конференция, в която участват Германия, АвстроУнгария и Русия и на тази конференция
фактически се достига до идеята за даване на автономия на Сърбия, Херцеговина и България. След като Великобритания
научава за този предварителен замисъл
на трите велики сили, тя категорично се

противопоставя. Нейната позиция постепенно се възприема от Франция и Италия, отчасти от Австро-Унгария и Германия, които донякъде търсят възможности
да решат собствените си стратегически
задачи в Европейския изток за сметка на
позицията, която отстоява руската дипломация. Следват поредица от двустранни
и многостранни контакти, сондажи, обмяна на мнения, които преминават през
прословутата среща в Райхщад между
Александър II и Франц Йосиф, на която
среща двете държави се договарят за
сферите на влияние на Балканите и затова как трябва да се реагира в случай
на успех на Сърбия и Черна гора срещу
Турция. Следват нови двустранни контакти между Русия и Германия, Русия и Великобритания, при които контакти се търси
точката на сближение по отношение
съдбата на подвластните християнски народи, за да се достигне до есента на 1876
г., когато обществеността в Европа вече
е добре запозната със събитията на Балканите, българската кауза вече е част от
политическото мислене на тази европей

ГЕНЕРАЛ ИГНАТИЕВ, ПОСЛАНИК НА РУСИЯ В КОНСТАНТИНОПОЛ
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ска демократична общественост, навсякъде се наблюдават действия в подкрепа
на българите, бошняците и херцеговците
и всичко това като вътрешни политически фактори за отделните велики сили е
една допълнителна причина, подтикваща
правителствата на западно-европейските държави да се консолидират около
идеята за реализиране на една обща
конференция, в която между другото
склоняват да участват и политиците от
самата Османска империя, като се противопоставят на по-радикалните действия
на Мидхат паша и “новите османи”, опасявайки се от въвеждането на конституционен режим в самата Османска империя. Така че, имаме едно съвпадение
на интересите и постепенно изкристализиране на идеята, че една мирна конференция в Цариград би било най-доброто
решение на Източната криза, оттам нататък започват вече задкулисните игри,
коя държава кои позиции ще защитава
на самата Цариградска конференция,
с други думи, подготовката на Цариградската конференция започва още през
май и началото на лятото 1876 г., за да
се достигне до окончателния вариант за
свикване на конференцията в този вид,
в който 6-те велики сили са представени
чрез своите посланици.
Д-р Кънев: – Нека се спрем още малко на
конференцията. Как си обяснявате факта, че след такава подготовка от страна
на великите сили и вземане на важни решения, на 23.12.1876 г., по предварително
режисиран от Мидхат паша сценарий,
е обявена конституция на Османската
империя, в чл. 8-ми на която ясно и категорично се заявява, че всички поданици
на империята са османци, а в чл. 1-ви самата империя е обявена за неразривно
цяло, което при никакви условия не може
да бъде разделено? Не се ли обезсмислят решенията на самата конференция?
Доц. Митев: – Обезсмислят се дотолкова,
доколкото две от великите сили, и това
не е тайна за историците, става дума за
Великобритания и за Германия, действат
от две противоположни гледни точки. Великобритания, чрез своя представител
Хенри Елиът, застъпва тезата, че промени
на Балканите не са необходими, докато

германският представител се опитва да
провали конференцията, за да предизвика изостряне на отношенията между Русия и Османската империя, което да доведе до един военен конфликт, от което
Германия би имала най-голяма полза от
гледна точка на промяната на статуквото и това е целта на Бисмарк и неговата
дипломация.
Д-р Кънев: – Не е ли това, което той иска
– да вкара Русия във войната, за да може
да си свърши друга работа в Европа.
Доц. Митев: – Точно. Промяната на статуквото на Балканите е шанс за Германия
да разиграе своите карти по отношение
на другите региони и в Европа, и в Близкия Изток. Става дума за една глобална
политика, която Бисмарк се опитва да
осъществи, превръщайки Германия в
една велика колониална държава. Но
тези действия, както и действията на британския посланик, остават задкулисни;
тези действия са независими – на практика нито германският посланик знае какво
прави британският, нито обратното. Разбира се, разузнаванията по онова време са работили не по-зле от сегашните
специални служби, така че и Бисмарк, и
Дизраели са имали представа, че действайки задкулисно, те фактически обединяват усилията си към провал на тази
Цариградска конференция.
Д-р Кънев: – Надявам се сте гледали наскоро излъчения по канал 1 документален
филм на Иван Гарелов за Вера Мутафчиева “Дъщерята на Клио”. Там тя казва, че
както сега, както при Унгарските събития
през 1956 г., така и по време на Османската империя, никой никому не помага.
Всеки си върши неговата работа. Това, че
българският народ през тези 500 години
не се е занимавал и вълнувал от създаване на собствена държава, е, защото не
е имал потребност. Двояк ми е въпросът:
дали наистина не е имал нужда и дали
на тази Цариградска конференция са
мислили за българския народ и за предшествалите я кланета при априлските пожари или, както знаем от акад. Косев, те
са си вършили собствена работа?
Доц. Митев: – Донякъде бих се съгласил
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с тезата на Вера Мутафчиева. Бих се
съгласил, че великите сили винаги, във
всички исторически епохи преследват
своите собствени стратегически цели. Че
малките народи, какъвто е и българският
народ, стават зависими от интересите
на великите сили. Проблемът е доколко
политическият елит на една малка държава е имал качествата и способностите,
и волята да защитава докрай българския
национален интерес и преодолявайки
собствените си различия, този елит да намери за конкретната ситуация най-доброто решение за българския политически
въпрос. За мен това е нещо като аксиома в развитието на човешката цивилизация: винаги големите, силните, предрешават съдбините на малките. Но ако
малките имат достатъчно воля и съзнание
какво искат, биха могли да избегнат ролята на опитни мишлета в лабораторията
на голямата европейска политика. И Гърция, и Сърбия според мен в своята история показват, че този начин на мислене
работи успешно. Имам предвид цялостната съдба на Сърбия през ХІХ в., чийто
политически елит успява да се възползва
възможно най-добре от конюнктурата
през 19-то столетие така, че сръбският
въпрос непрекъснато се решава в полза на сръбските национални интереси.
Включително по време на Източната криза, когато, макар и претърпяла неуспех
във войната срещу Турция, Сърбия излиза
в крайна сметка победителка и успява
да разшири териториите си за сметка
на България. По същия начин работят
Гърция и Черна гора. Донякъде и румънците. Единствено българите не успяват да
намерят онзи модел на поведение, при
който съобразявайки се с обективните
възможности и конкретната политическа
конюнктура, да извлекат максимална
изгода за решението на българския политически въпрос.
Д-р Кънев: – Защо сърбите и гърците според Вас са успявали, а ние не?
Доц. Митев: – Нашият политически елит
винаги е страдал от прекомерна самовлюбеност, от неподготвеност, от липсата на разбиране за необходимостта от
единение. Представителите на нашия
политически елит предпочитат да се ка12

рат помежду си и да спорят, вместо да
седнат заедно и да помислят какво би
било най-полезно за българите в даден
момент. 1876 г. е една добра илюстрация
на този тип мислене. Появяват се няколко
политически центрове, всеки един от които предлага свое виждане за решаване
на българския въпрос. Едните дърпат към
Русия, други – към Западна Европа , трети
– към самата Османска империя и никой не поема инициативата за обединението на тези разнопосочни политически
сили. Всички говорят, че работят за каузата на България. За съжаление сме свидетели на този тип поведение 130 години.
Д-р Кънев: – Като медик мога да ви гарантирам, че това не е генетична определеност, а именно обученото поведение,
както казваше проф. Александър Фол,
води до съответната изява.
Доц. Митев: – Има логика, че този тип
поведение се усвоява, а не се предава
генетично, но само донякъде. Според
мен 450 години под сянката на падишаха са напълно достатъчно историческо
време, за да се формира генетично друг
тип поведение на оцеляване. Точно един
медик би трябвало да разбира добре,
че борбата за оцеляване предопределя
предаването по наследство на определени свойства, качества и модел на поведение.
Д-р Кънев: – Значи ли, че заставате зад
мнението на Вера Мутафчиева в показания за нея филм, че българският народ
през тези 500 години е живял наистина
добре; плодил се е на воля, без да дава
войници на фронта под знамето на падишаха. Оттук и липсата на потребност от
въстание?
Доц. Митев: – Вера Мутафчиева е един
великолепен познавач на Османската
империя и на българското време в рамките на тази империя. Наистина от определена гледна точка тези пет столетия могат да бъдат преценени като едно добро
за българите време. Да, тя посочва една
възможна трактовка на това време. Ако
се вгледаме в съдбата на европейските
народи от ХVІ, ХVІІ, ХVІІІ в. и сравним тази
съдба със съдбата на българите в рам-

ките на Османската империя, ще видим,
че българите са били по някакъв начин
Доц. Митев: – Съгласен съм, че наистина
предпазени от онези страхотни катаклиз- човек трябва да си измерва ценностите
ми, които разтърсват Средна и Западна
и едната ценност е да оцелее, но да жиЕвропа. Религиозните войни, големите
вееш сравнително спокойно от гледна
междуособици, довели до страхотни кръ- точка на сътресения, от гледна точка на
вопролития за наследствата на Испания,
осигуряване на насъщния, не е равноАнглия, Франция. Какво ли не е принуден
стойно на това ти да нямаш шанса, който
да преживее европеецът, за да оцелее.
имат другите европейски народи да проНо това е едната гледна точка. За мен
дължиш напред.
тази гледна точка не е достатъчна, когато
говорим за българското време в рамД-р Кънев: – Преди малко казахте и друго:
ките на Османската империя. За мен
за българите, които предпочитат да се
ежедневието на обикновения българин
върнат от Русия при падишаха и му пипрез целия този период от началото на ХV шат писмо с обръщението “тейко наш”.
в. до Освобождението дава множество
По времето на моите студентски години
примери за другите лица на този период. едно от дисидентските изказвания беше,
Те показват българина като един унизен
че ние българите винаги сме обичали
човек без ясна перспектива. Човек, при“бащицата Махно”. Някой да ни стриже,
нуден от една определеда ни дои, но и да ни храна ситуация да живурка,
ни. Как се раждат водачи,
без да има никаква визия
ако нямат минало?
за това какво може да
постигне, ако промени
Доц. Митев: – Мисля, че
статуквото, ако промени
по този въпрос се доблитази действителност. Той
жавате до моето мнение,
е затворен под един похче тук има генетично
лупак. И този похлупак не
натрупване на тип повему дава възможност да
дение, тип манталитет,
развие своя потенциал.
който неминуемо се отТова, което правят гърците
разява на поведението
много по-бързо, много
на политическия ни елит.
по-лесно от нас, защото
След като ти 4-5 столетия
те имат шанса да се нане си имал възможност
мират в периферията на
да се проявяваш като
Гаврил Груев Хлътев
Османската империя, дополитик от по-висок ранг,
/БЕНКОВСКИ/
като ние сме в сърцевиестествено е, че когато
ната на тази империя. При нас режимът
ти се даде тази възможност, ти разсъже много по-различен от този, за който
даваш през призмата на собствената
можем да говорим например за Сърбия
си махала, на собствената си къща, на
или Гърция. Струва ми се, че тази страна
собствения си интерес. Ти не можеш да
по никакъв начин не трябва да се игнори- осъзнаеш потребността да мислиш като
ра, защото тези 4-5 столетия ни откъсват
политик и ако го правиш, ти го правиш за
от нормалния път на нашето развитие, по пред хората, като един вид поза, за да изкойто бихме могли да продължим, ако
влечеш полза за себе си. Да се вгледаме
не беше унищожено това, което бяхме
в поведението и съдбата на българските
направили през периода на Второто бъполитици през целия ХІХ и ХХ в., казвам
лгарско царство. Връзките ни със света
целия ХІХ в., защото от началото на ХІХ в.
се прекъсват тези четири столетия и това
ние вече започваме да имаме свои поима страхотно голямо значение за един
литически дейци, обикновено сред емитакъв период, в който цяла Европа тръгва
грацията, но и вътре в страната – водачи
напред.
на църковното движение, ръководителите
на българските общини и т.н. Наистина
Д-р Кънев: – Това е много по-страшно отимат възможност да натрупат политическолкото да не се ходи на война.
ки опит. Всички тези поколения българ13

ски политици използват политиката, за
да се облагодетелстват, за да подобрят
собственото си положение, да “оправят”
собствените си деца. Дори да има други,
които да мислят пò национално отговорно, те са много малко. Един е Левски.
Д-р Кънев: – Тогава ще ви задам въпроса
така. Както казваше проф. Ал. Фол, всяко
поколение пише собствената си история,
сегашното поколение какво пише?
Доц. Митев: – Аз съм съгласен с Вас и с
проф. Фол, защото и моето лично убеждение в резултат на многогодишните ми
занимания с история е, че всяко поколение трябва да направи своя прочит на
собствената си история. Това, разбира
се, не означава непременно да се зачеркне онова, което е написано и казано
преди нас. Но всяко поколение трябва да
прави своя прочит, с други думи, да напише своята история. Това е така, защото
всяко време има своите конкретни ценности, които по някакъв начин го отличават от предходното. Всяко време поставя
пред даденото поколение конкретни задачи, които в някаква степен се отличават
от задачите, които е трябвало да решават
нашите предци. Или които ще решават
нашите потомци. От тази гледна точка историята, ако гледаме на нея като учител
на народите, на човека, би трябвало да
се използва много прагматично, пречупена през призмата на тези ценности,
на тези задачи, които решава всяко едно
поколение.
Д-р Кънев: – Какъв е подходът и разбирането на историята в момента? Времето
или професионалните историци дават
званието “исторически” на един факт или
събитие?
Доц. Митев: – Мисля си, че и времето, и
професионалните историци. Ако наблюдаваме днешното българско време, ще
открием как много оценки за конкретни
дейци и събития се промениха заради
променящата се среда, в която днешният българин трябва да се бори за своето
оцеляване и в същото време не малка
част от историците се поддадоха на конюнктурното мислене и политическо поведение и със собствените си разработ14

ки и позиции стимулираха промяната в
някои ценности от нашата история, които
според мен в друго време не биха били
променени.
Д-р Кънев: – А след всичко това, поднасяно от историци и медии, смятате ли че
съвременните български граждани, конкретно турският и българския етнос, могат
свободно да споделят факти от българската история.
Доц. Митев: – Не смятам, че по един и
същи начин българите и турците свободно възприемат и интерпретират фактите
от нашето минало. Според мен и едните,
и другите са податливи на общественополитическия и медиен натиск, който понякога преформатира техните представи за историята, прави някои по-консервативни, а други твърде свободни. Мисля,
че когато говорим за история, тук ще се
доближа до тезата на проф. Вера Мутафчиева, не трябва да се вглеждаме в
онези страници от нашата история, които
са свързани с насилие и сблъсък между
различните етно-религиозни общности. Това, разбира се, не означава да не
познаваме тези свои страници от историята. Но ми се струва, че бъдещето на
човечеството е в посока на осмисляне на
това минало по такъв начин, че то да не
се повтаря. Ако ние акцентираме само
върху черното и бялото в нашата история,
не бихме могли да постигнем това единение в най-добрия смисъл на думата,
това откъсване от миналото, за да можем
да построим както трябва бъдещето си.
Може би не всички колеги биха споделили тази позиция, но аз смятам, че историята не трябва да се употребява, за да се
противопоставя една общност на друга.
И ако професионалната гилдия продължава да си играе с българската история
по такъв начин, плодовете, които ще берат нашите следовници, няма да бъдат
толкова хубави.
Д-р Кънев: – Според мен в медийното и
политическото пространство по-лошо
не може да бъде, а става все по-лошо
през тези 17 години. Визирам последния
безсмислен акт на Народното събрание
– Закона за уседналост, защото той не
може да се реализира в България. Това
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беше едно заяждане и ето в Лудогорието
електоратът на ДПС никога не е бил помобилизиран от сега. Те знаят, че парите
са в есенните избори, не в сегашните.
Значи през тези 17 години нещата не станаха по-добри. Как историците могат да
помогнат в това? Какво послание могат
да излъчат те?
Доц. Митев: – Историците могат да помогнат обяснявайки, разказвайки обективно, не емоционално, всичко онова,
което се е случило и в България, и на Балканите, и по света, защото наблюдавайки
собственото си минало и миналото на
другите, наблюдавайки това, което се
случва около нас, ние лесно можем да
очертаем какво би се случило и с нас,
ако продължим да манипулираме историята в една или друга посока. Примерно онова, което се опитват да направят в
момента големите европейски народи,
без да забравят какво се е случило в тяхната междусъседска история, както е
случаят с Германия и Франция. Днешните
поколения французи и германци гледат
много по-неемоционално, по-рационално на онова, което в продължение на столетия ги е разделяло. И това стана в рамките на някакви си 40-50 години. Нима не
бихме могли да постигнем това и на Балканите, а противопоставянето виждате до
какво доведе в бивша Югославия, и това,
което наблюдаваме в Близкия и Средния
изток. Казвайки истината, обективната
истина за това, което се е случило, ние не
трябва да използваме тази истина в името на някакви политически цели.
Д-р Кънев: – Това дали е възможно?
Джордж Оруел казва: “Който владее настоящето, владее миналото. Който владее
миналото, владее бъдещето.”
Доц. Митев: – Да. От тази гледна точка
Вашият въпрос е съвсем резонен, но аз
не бих могъл да бъда чак толкова голям
оптимист, защото това изисква един
политически разум, който ние нямаме.
Защото нашите политици не са узрели за
такъв тип мислене. Те не гледат по-далече
от собствения си политически интерес, от
полезрението на собствената си партия.
Д-р Кънев: – Понеже няма как да им на16

мерим друг народ – те са и ние сме. Как
се случва това в историята. Нека си самоприпомним какво е било. След тези 500
години се налага от 1878 г. до времето на
Стамболов, когато вече се говори за българска държава, се налага да изградим
елит. От гледна точка на историята, това
е малко време. Как тогава успяваме да
изградим елит, а сега, когато има толкова информация и медии, тези 17 години
са ни малко. Защо историята нищо не
ни даде от пожълтелите си страници, а
българо-турските отношения станаха полоши според мен.
Доц. Митев: – Прав сте, че стана по-лошо,
защото историята отново ни разделя,
вместо да ни обедини. Ще дам такъв
пример. Предстои отбелязването на 130
години от Руско-турската война. Колко историка според Вас в предстоящите юбилейни и научни конференции ще повдигнат въпроса за другите лица на Руско-турската война? Имам предвид едно
такова лице, като съдбата на мюсюлманските бежанци и на мюсюлманското
население, което е окупирано от руските
войски в една или друга област. За нас,
българите, това лице не съществува. За
нас по-важно е да отразим победоносния поход на руската армия, съучастието
си в тази война и да отбележим колко велик е Санстефанският идеал, но като историци, колко от нас наистина са успели
да се вгледат в поуката на тази война?
Защото, ако проследим конкретни събития, конкретни дейци от всяко едно селце
и градче на България по онова време, ще
открием точно това, за което се опитвам
да използвам историята – примерно в
Карлово и Казанлък ние имаме факти за
това, как при идването на руските войски
много българи спасяват своите съседи
турци. И обратното – при връщането на
руската армия на север от Стара планина турски съседи спасяват своите
български приятели. Защото комшулукът
е много по-важно усещане за живота,
отколкото някакви имагинерни идеали за
една или друга национална идентичност.
Според мен това е ползата от изучаване
на нашата история – да се гледат реалностите и това, което ни обединява.
Без, разбира се, да не прочитаме или
скриваме другата история – кланетата.

Мъките ги има, униженията ги има. В хода
на войната това унижение и тази мъка ги
виждаме и от другата страна. Насилието
ражда насилие. От тази гледна точка примерът, без да твърдя, че това е най-добрият пример, от съвременна Франция
и Германия заслужава да се изучи найвече тук, на Балканите.
Д-р Кънев: – От Ваши колеги, преподаватели, знам че от над 10 години се прави
опит да се напише общ учебник по европейска история – засега без успех.
Доц. Митев: – Уви, така е. Тук нещата
опират до мащабите на начинанието.
Много трудно е да се направи общоевропейски учебник. По-лесно би било да
се започне с националните учебници по
история. Като пример, говорейки за българския църковен въпрос през ХІХ в., ние
да признаем, че при допитването ’73 -’74
година българската партия печели само
в две епархии – в Охридската и Скопската. В другите спорни епархии ние губим, но в кой български учебник вие ще
прочетете, че губим. Това, разбира се,
не означава, че ние трябва да паднем на
колене, докато сърби, гърци и “македонци” ще твърдят: ето, българите сами признават, че тяхната кауза е била пердута в
самото начало. Очевидно е, че трябва да
има някакъв диалог, при който да се стигне до консенсусно разбиране за ползата
от историята като учител, не като нещо,
което да ни разделя. Може би звучи твърде утопично и нихилистично.
Д-р Кънев: – За мен по-точната дума е
нихилистично. Искам да Ви задам един
въпрос. Вие бяхте един от застъпниците в
конкурс, организиран от БНТ, за великите
българи. Какви са сполучливите формули за съхраняване и възпроизводство на
историческата памет при съвременното
младо поколение.
Доц. Митев: – Аз бях против самата инициатива, съгласих се да участвам в нея
само заради името на Васил Левски,
заради името на един от моите учители
– проф. Николай Генчев – един от найпроникновените изследователи на Апостола. Но за мен не може в една такава
инициатива да се залага на сравняване-

то на заслугите на всички онези, които са
допринесли за развитието на българските национални идеи и за бъднините на
българската общност въобще. Според
мен този тип инициативи не би трябвало да се използват, защото те могат да
имат пагубни последици за начина на
възприемане на българската история от
по-младото поколение. Може би историята трябва да стане по-достъпна чрез
съвременните средства за комуникация.
Ние българските историци се плашим от
това историята ни да бъде използвана за
правене на хубави филми, за писане на
хубави книги и за вкарването на отделни
сюжети от българската история в такива
широко разпространени сред младите
хора форми като комикси, електронни
игри и всякакви други възможности, които
съвременната мултимедия предоставя.
Д-р Кънев: – Не ви ли притеснява донякъде това: преди няколко години “Hallmark”
представи в свой филм Орфей като негър. Да приемем, че те са американци
и едва ли познават проф. Фол и неговия
докторат за тракийския орфизъм.
Доц. Митев: – При формирането на една
или друга идея, едно или друго събитие,
това не винаги може да се избегне, но
ако запитате авторите на този филм, те
вероятно ще се оправдаят с търсенето
на друго осмисляне на знанието ни за
Орфей, за орфизма. Нима усилията на
изследователите в последните 2-3 десетилетия да открият потулваните от църквата
факти за живота и делото на Исус Христос не могат по същия начин да бъдат
оценявани, сравнявайки ги с негъра Орфей от определена гледна точка.
Д-р Кънев: – Аз изповядвам тезата, че вярата не е религия.
Доц. Митев: – Религия без вяра не може,
религията е вяра. Но религията е и институция. Такава институция, която има
структура, която да я обхване и насочва.
За да стане институция, до вярата и религията трябва да се появи църквата в условния смисъл на думата.
Д-р Кънев: – Ето пак опираме до държавата като властимеющ. Дали е цезаро-па17

пизъм или папо-цезаризъм, институцията
ръководи.
Доц. Митев: – Спор няма, и пак ще опрем до елита.
Д-р Кънев: – Как се създава елит? Въпросът ми е има ли го в момента? Намираме
се в декански кабинет на СУ “Климент
Охридски”. Имате ли усещането, че обучавате бъдещия елит на България или той
вече е в чужбина?
Доц. Митев: – Смея да твърдя, че сред
младите хора има доста интелигентни и
образовани, и можещи, които биха били
потенциално бъдещия елит на България.
Д-р Кънев: – Трябва ли да бъде забранена
историята, ако тя ще ни разделя? Как помагате на младото поколение да напише
собствената си история и то такава, която
да не ни разделя?
Доц. Митев: – Именно това е моето разбиране за професията, която съм приел за своя съдба – да уча студентите, че
историята не трябва да ни разделя, а
обединява. Една от възможностите в тази
посока аз лично виждам в показване
грешките на моето и предходните поколения историци, които са робували на
определени идеологически или политически доктрини и цели, а не са служили
на историята като храм на знанието.
Д-р Кънев: – Нека изясним какво значи от
съвременна гледна точка “Национален
идеал”.
Доц. Митев: – Съвременния български национален идеал аз не мога да го свържа
единствено и само с целокупна България
– идеала на поколения българи от ХІХ и ХХ
в. За мен съвременният национален идеал неминуемо включва общочовешките
ценности, които са заложени в идеята за
обединена Европа. Може да звучи малко
клиширано, като някакъв лозунг, но като
историк добре знам, че през последните
две столетия тези идеи са били изповядвани от много велики хора – и политици,
и мислители, историци включително.
През ХІХ и ХХ в. са правени многократни
опити за преодоляване на различията и
конфронтацията между европейските
18

народи, но едва през последните няколко
десетилетия този идеал започва да придобива реални измерения. Аз вярвам в
тази възможност. Дали днешна обединена Европа ще се запази в този си вид или
ще рухне след известно време и ще се
възроди отново под една или друга форма, аз не мога да го гадая. Със знанията,
които имам за човешката история, ми
се струва, че стремежът към извеждане
на преден план на общочовешките ценности, преодоляването на различията, е
нещо като огъня на Прометей. Това ни
стимулира да вървим напред, а не да се
вглеждаме назад и непрекъснато да се
боричкаме.
Д-р Кънев: – Не смятате ли, че ние българите се вглеждаме назад, защото не вървим напред?
Доц. Митев: – Защото много сме лъгани.
През последните 130 години, когато е
възстановена българската държавност,
нашият елит много ни лъже и ние затова
не му вярваме, затова гледаме някой друг
да ни помогне.
Д-р Кънев: – Смятате, че може да дойде
някой отвън? Вие като застъпник на Левски смятате ли, че това е възможно?
Доц. Митев: – Отвън не, аз не вярвам на
външната помощ, самият Левски не
абсолютизира тази идея. Той също признава, че без помощ отвън трудно бихме
могли да се справим с Османската империя. По-важното е, че когато потърсим
тази помощ, ние трябва да бъдем равноправни в диалога с този, който ще ни
предлага помощта си. Да може сами да
решим кого да поканим и на кого да разчитаме, а не да се оставим в ръцете на
други да предрешават кой да ни помага
и по какъв начин. Това е великото у Васил
Левски. Днешните ни политици не демонстрират това величие. Аз се надявам,
че рано или късно ще се появят днешните апостоли на България.

ВМЕСТО ОТЧЕТ

Културно-просветно дружество
“Родно Лудогорие” е основано през 1990 г.
В стремежа си терминът „гражданско общество” да не остане думичка
в речника или материал за попълване
на програми по европейските присъединителни фондове, то търси различни
форми на изява. Такива са издаването
на “Списание Път”, провеждането на два
ежегодни похода: “По стъпките на четата
на Таньо войвода” и “По пътя на Бедреддин”; викторина, свързана с походите,
които се провеждат със съдействието на
Министерство на образованието и науката и в които участват над 2400 ученика
от цялата страна. Походите са залегнали
в културните календари на общините:
Силистра, Тутракан, Исперих и Попово.
МОН е включило мероприятията в националния си календар, а в миналогодишния поход участие взе и лично министър
Даниел Вълчев. Използваме случая да
благодарим и на г-жа Христина Маркова
– гл. експерт по история в МОН. Срещнахме се по Пътя и вече е една от нас.
Тази година заявка за участие в похода
са направили 62 групи. В мероприятията
- по сценарий, който може да се види на
www.ludogorie.org - се включват над 10
000 души.
От 2006 г. в условията на конкурса
включихме и мултимедия (43 екипа се
представиха на викторината за Бедреддин) и забелязахме интересна промяна.
Намаля броят на участниците в конкурса

за рисунка за сметка на мултимедийните
изяви и кореспонденцията по електронен
път. Постъпиха предложения от ученици
да направят компютърни игри, свързани с
темите. От 4 години наши съмишленици
са водещи историци и общественици
(някои от които ни предоставиха свои
текстове за списанието). Убедени сме, че
и на тях се дължи фактът, задето от една
година писмените текстове станаха покачествени.
По места дружеството вече има
собствен живот. В гр. Тутракан регионалният ни секретар г-жа Райновска със
съдействието на община Тутракан изградиха подстъпа за слизането на четата на
брега на Дунава при с. Пожарево. Представителите ни от Силистра -Керанка
Ангелова и Нурай Исмаилова - работят
чудесно и се справят с всяка ситуация.
Символичният домакин в гр. Разград –
училище ”Хр. Ботев” с директор г-н Митев
- успя да запали и други училища в града
и там събитието се превърна в истински
празник. В гр. Попово добрата работа
на община и неправителствен сектор
сериозно допринесе за трансформирането на изявата ни от регионална в
национална. Победителите от последния
конкурс-викторина са ученици от Стара
Загора и Сандански, както и ученици
от селата Лъвино, Брадвари... Спираме
дотук и благодарим на всички участници
от общо 92 училища от цялата страна.
Вратата е отворена!
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Да им благодарим
През 1987 г. на 2 юни пристигна една група, извървяла прехода от с.
Пожарево до с. Априлово, предвождани от Борис Илиев - историк и краевед, автор и изследовател на четата на Таньо войвода, преминала през
Лудогорието, през размирната 1876г. И до сега си спомням неговото слово пред паметника на селото. Това беше началото. След срещата с този
човек Керчана с паметника на Таньо войвода стана за мен и моето семейство свято място. През следващите години подготовката от нас за тържеството на 2 юни беше вече по-старателна. След години се запознахме
и с водача на похода – д-р Анатолий Кънев, един прекрасен човек, който
дава всичко от себе си за успеха на похода и за пресъздаване живота и
битките на четата, за превръщането на 2 юни в сбор на селото и похода
да стане национален. Обществеността на с. Априлово заработи в тази насока и под прякото ръководство на кмета на община Попово - д-р Людмил
Веселинов тази мечта се сбъдна. И сега на 2 юни, като гледам присъстващото мнозинство на Керчан баир, изпитвам чувство на удовлетворение.
От години Борис Илиев е председател на създаденото КПД «Родно Лудогорие». Похода по стъпките на Таньо войвода се организира под патронажа
на това дружество, защото в онези години името на Таньо войвода - този
голям български герой, все още не е популярно, а той заслужава нашата почит и признателност за стореното за Отечеството. И сега, пътувайки от Попово за Омуртаг, на североизток ще видите величавата фигура на
Таньо войвода, размахнал страшния си ятаган, издигната от признателните българи.
Без изследователската работа на Борис Илиев нямаше да знаем много
неща. За мен той е човек, чийто живот е изпълнен с инициативи и борба
с несправедливостите. Човек оптимист и романтик. Да му благодарим, защото благодарение на неговия многогодишен труд България научи за пътя
на Таньовата чета, за нейните участници и битки по пътя, за нейната
гибел. След като прочетох книгата му «В ноктите на ястреба», за мен
този човек стана още по-близък.
Лично аз и моето семейство му благодарим.

Милева Рашева- бивша учителка в с. Априлово

гр. Русе, май 2007г.
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Памет
Един е бил Таньо войвода,
смел защитник на народа,
бил се той за свобода
против тирания и злоба.
Бранил е Таньо войвода
земята своя и народа
бил се е с враговете
против злодеи и тирани.
Повел е Таньо чета
през тихи, бели Дунава
затуй, че войвода не трая
пред турчин глава да скланя.
Но падна Таньо, загина
от турска пушка неверна.
Умря сиромах за родина,
за свойта родна България.
Така ще запомним Таньобългарин, верен до гроба.
Пролял кръвта си за вяра,
за вяра и за свобода!
Йорданка Жекова Иванова 9 “б” клас
СОУ”Н.Вапцаров” гр.Силистра

Георги Илиев, 5б кл.
СОУ “Хр. Ботев”
гр. Разград
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Еслер Мехмед, 5а кл.
СОУ “Ю. Гагарин”
гр. Силистра

Таньо войвода

На Таньо войвода

Той се бори за народа!
Той е истински войвода!
Също като Христо Ботев
той юнаците си води.
И загина за свобода
все за същото – народа.
Дунавът премина тука
все за българска сполука.
И сега го помним ние
и по пътя му вървиме,
за да помним чак до века,
че герой е бил човека.

Българин безстрашен и смел,
път труден и трънлив поел.
За честта на своята родина клета,
повел на бой той свойта чета.

СОУ “Юрий Гагарин” гр. Силистра
Тансел Гюнайдън Асан, 7 клас

Сражавал се той храбро, без умора.
Само в другарите, намирал е опора.
Но запазил гордия си, непреклонен дух,
и те във него вярвали докрай!
За свободата, жадно е бленувал,
за по-добър живот воювал.
Отдал живота си и свойта младост,
за своето мило отечество!
Фериде Хакъ Исмаил – 8 клас
ОУ”Св.Св. Кирил и Методий”
с.Лъвино
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За България
Млади революционери с надежда за
свобода,
се борят за българската съдба.
За съдба без сражения
без страдания…
Бунт срещу тиранията
за горда България.
Бунт срещу несправедливостта
Българските чети, борещи се за
Независимостта.
Поражения, победи, хиляди жертви,
но силните българи не губят
кураж и вяра,
за родината си за светлина в тъмнината,
за България.
Колко българи са загинали
За България,
Колко българи са дали живота си,
за теб, родино!
С храброст да победим силния,
с гордост да прославим името
България.
Александра Николова 10 “В” клас
Гимназия “Иван Сергеевич Аксаков”
Град Пазарджик

Жалба за Таньо
Тегло сиромашко
и сълзи в очите,
и някаква снимка по памет.
И твоето име днес – име юнашко,
в душите е знаме...
Една горда песен
за Таньо войвода,
повтаря народа.
За Таньо – героя
и Таньо – орела,
прегърнал безброя.
Сълзи във очите,
и ярост в душите,
копнеж и закана.
От всички мъже на честта под звездите
единствено Таньо остана....
Надежда Николаева Николова 8 “б” клас
ЕГ”Пейо Яворов” гр. Силистра
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рисунката насреща
Айлян Адинан Аптула
ОУ “Ив. Вазов”
с. Зафирово
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ЧЕТНИЦИ НА
ТАНЬО ВОЙВОДА
- УЧАСТНИЦИ В
БЪЛГАРСКОТО
ОПЪЛЧЕНИЕ
Васил Кънев

Априлското въстание, в помощ на
което идва четата на Таньо войвода, е потушено в кръв и огън, но постига, макар и
косвено, целта си - свободна България. В
резултат на зверствата при разгрома му
Европа е потресена и позволява на Русия
да води Освободителната воина. В тази
война участват десетки хиляди българи,
включени главно в дружините на Опълчението. Повечето от тях са прокудени
участници във въстанието. Двама от тях
са Таньови четници - Велко Дачев Тишев и
Христо Димитров Пържинов.
Велко Дачев Тишев, знаменосец
на четата, е роден в с. Ердуванлийски
чифлик (дн. квартал на Нова Загора)
през 1844 г. Тъй като криел родното си
място, за да опази своите близки от
евентуално преследване, твърдял, че е от
Карлово, откъдето идва и неговият прякор
Карловлията. Интересна е съдбата на
този поборник.
От дете остава без баща и още на
19 години тръгва с хайдушка дружина. Вероятната причина за това е, че местният
паша отвличал моми от селото му, за да
си прави харем. Една нощ Велко, заедно
с група другари, хваща насилника и с
мъчения го кара да признае къде е скрил
девойките. След тази случка за него няма
място в селото и той е принуден да бяга.
Според разказ на неговата внучка
той минал Дунава и 21-годишен, в 1866
година, се връща в България с четата на
Хаджи Димитър, Стефан Караджа и Дядо
Жельо.
За четата знаем, че на Балкана
войводите се скарват и разделят, като
27

Жельо повежда своите хора към Казанлък. Вероятно с тях бил и младият Велко.
Какво точно прави между 1866 и 1876 г. не
е известно, но наследниците му твърдят,
че градинарства във Влашко. Установява
се в Олтеница, където учителят Атанас
Чернев го включва в групата на Таньовите
четници и 32-годишният мъж е избран за
знаменосец.
С четата е през целият ù боен път.
По време на сражението край с. Светлен
е ранен (в палеца). При третото, последно сражение на четата ръководи отбраната откъм югоизток и след разбиването
й се отправя на юг към Котел. На 5 юни
е заловен край Котел и в него е открито,
пришито в дрехата му, пакетче с отрова.
Откаран е в Одринския зандан,
където повтарял, че е мирен човек от Карлово. Синът му твърди, че след седмици
на изтезания му повярвали и го освободили. А според дъщеря му избягал поради
невниманието на заптиите.
Веднъж свободен, той се отправя
към родния край, но за да не пострада
селото му заради него, отново преминава в Румъния и през април 1877 г. става
опълченец към Шеста дружина. Дружината, под командването на майор Беляев, взема участие в похода към Стара
Загора. В свидетелството му от 1 септември 1878 г. пише, че се е сражавал при
с. Уфлани на 4-ти и при гр. Казанлък на 5
юли 1877 г., както и при с. Палци на 20-ти
и с. Кая алтъ на 23 юли 1877 г., по време на сраженията в Стара Загора под
командването на ген.Скобелев. Участва в
сраженията при с. Шейново на 28 декември същата година. По време на шипченските боеве Шеста дружина не взема
участие, понеже се намира в стражева
охрана на предела Кръстец. По-късно
дружината охранява турски пленници от
Батак до Влашко. След Освобождението
е оземлен в с. Ветово, Русенско, и взема
активно участие в политическия живот на
селото. Умира на 10 октомври 1921 г.
Другият Таньов четник, станал
впоследствие опълченец, е Христо Димитров Пържинов. Роден е в Охрид,
където получил прякора Пържинов, понеже хвърлил, заедно с дядо си Димитър
(който бил свещар), селския бирник във
врящия казан с восък - да се изпържи и
да не вампиряса. Преди 1876 г. бил фай28

тонджия, поради неразбирателство с
войводата напуска четата, връща се във
Влашко и продължава занаята си.
През април 1877 г. отива в Кишинев и се включва в Първа дружина, Първа
рота на Българското опълчение. За героичното си участие в сраженията за Стара
Загора, на Шипка и край Шейново получава Войнишки орден за храброст.
След края на войната се заселва в
София, където му е дадено дворно място
на ул. “Братя Миладинови”, на което вдига
двуетажна къща. Оземлен е и с 60 декара до с. Мусачево, Софийско. Тук той
отново става файтонджия, което се оказало доходен занаят в младата българска
столица и в 1920 г. вече е притежател на
мандра.
Към 1880 г. се жени за Стефана.
Имат три деца - Димитър, Александър
и Мария. Александър завършва военно
училище, става офицер от българската
армия и участва в Балканската и Първата
световна война. Умира в Македония на
фронта през 1917 г. Димитър завършва
медицина във Виена и живее в бащината
си къща до смъртта си през 1927 г. След
смъртта на последния му жив наследник – Мария, в 1957 г. в неговата къща са
настанени хора, които, за да “освободят
място”, изгарят голямата семейна библиотека.
Именно хора като Христо Димитров Пържинов и Велко Дачев Тишев с
живота и примера си са доказателство,
че не сме получили свободата си даром.

ЦАРИГРАДСКАТА
ПОСЛАНИЧЕСКА
КОНФЕРЕНЦИЯ
доц. д-р Пламен Митев

В края на 1876 г. вниманието на
цяла Европа е приковано към Цариград.
Политици и общественици, журналисти и
писатели, учени и най-обикновени хора
следят с нарастващ интерес съобщенията, идващи от столицата на падишаха,
за да разберат дали провеждащата се
там международна конференция ще
намери най-после изход от непрекъснато ескалиращата политическа криза на
Балканите. Ще има ли мир или светът ще
стане свидетел на поредната кървава
война? Ще получат ли подвластните християнски народи шанс за самостоятелен
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живот или отново ще бъдат жертвани в
името на глобалните стратегически интереси на великите сили? Ще се вслуша
ли Русия в недвусмислените предупреждения от Запад да не се намесва в
балканските дела или Александър ІІ няма
да устои на изкушението да потърси реванш за провала в Кримската война? Как
ще реагират тогава пък Англия и АвстроУнгария и какво ще направи железният
канцлер Бисмаркq за да извлече нови и
нови преимущества за Германия? Това
са само част от въпросите, които вълнуват европейската общественост през
късната есен на 1876 г. и, които в продъл30

жение на повече от два месеца са в центъра на публичните дебати и коментари
във всички европейски страни.
Замислена като опит за мирно
уреждане на кървавите конфликти на
Балканите, Цариградската конференция заема изключително важно място в
развитието на голямата Източна криза
от 1875-1878 г. Събитията около нейната
подготовка са изпълнени с драматизъм
и резки обрати, а в хода на заседанията
ù наяве излизат редица подробности от
кухнята на “скритата”, задкулисна дипломация, в която местата на приятелите
и враговете, на евентуалните съюзници и

противници често се променят.
Идеята за свикване на международна конференция, която да изработи
проект за мирно уреждане на различните аспекти на Източната криза, започва да се обсъжда в дипломатическите
среди още през май-юни 1876 г. Непосредствено под впечатлението на първите
съобщения за започналото българско
въстание и опасявайки се от по-нататъшното разширяване на конфликта на Балканите, Русия, Австро-Унгария и Германия
подготвят общ меморандум (останал в
историята на дипломацията като Берлински меморандум от 1/13 май 1876 г.),
в който се предлага на Високата порта
да предприеме незабавно реформи,
гарантиращи правата на подвластните
ù християни. На 18/30 май 1876 г. обаче,
когато меморандумът трябвало да бъде
официално връчен на Високата порта,
групата на т.нар. “нови османи” извършва под ръководството на Мидхат паша и с
благословията на Англия държавен преврат.
Месец по-късно (на 18/30 юни 1876 г.),
още преди трусовете в средите на висшия политически елит на Османската империя да са напълно отшумели,
Сърбия обявява война на Турция. Само
след два дни Черна гора също започва
военни действия срещу Портата. Точно по
това време европейската демократична
общественост научава истината за жестокостта и насилията, с които е смазано
въстанието в Тракия и Мизия. Отзвукът
е толкова широк и силен, че правителствата на великите сили са принудени
публично да се ангажират с търсенето
на средства за подобряване съдбата на
българите. Обстановката става трудно
предсказуема и заплашва да разруши
основите на наложеното още през 1856
г. status quo в Европейския югоизток. Още
повече, че след първите успешни действия на сръбските и черногорските отряди турската армия преминава в офанзива и изходът от войната не предвещава
нищо добро нито за Белград и Цетинe,
нито за най-заинтересованите от съдбата
на Балканите велики сили – Русия и Австро-Унгария.
Неслучайно, през лятото на 1876 г.
политическите кръгове в Петербург и Виена полагат активни усилия за сближаване
позициите на двете държави. Не по-малко обезпокоени от ситуацията обаче са
и Германия и Англия, които, с присъщата

за външната си политика настойчивост,
твърдо отстояват собствените си стратегически интереси. Началото на развръзката на това няколкомесечно надлъгване
между големите европейски държави
поставя катастрофалното поражение на
сърбите при Джунис (17 октомври 1876 г.).
Сръбската армия е обкръжена и само
жертвоготовността на близо 1000 руски
и български доброволци, останали да
прикриват отстъплението на сърбите,
спасява Белград от пълен разгром. Над
Сърбия надвисва опасност от повторно
завладяване.
В този изключително драматичен момент император Александър ІІ решава
да действа самостоятелно. В отговор на
молбата на сръбския княз Милан руското правителство отправя ултиматум към
Турция за прекратяване на бойните действия, заплашвайки, че в противен случай
ще се намеси във войната. Неочаквано
бързата руска реакция охлажда ентусиазма на турското командване и след
кратко колебание ултиматумът е приет
от Високата порта. Непосредствената
заплаха над Сърбия бива отстранена и с
това Русия постига своята цел.
Години по-късно едно от главните действащи лица в тези събития – руският
посланик в Цариград ген. Н. Игнатиев, ще
признае в спомените си, че веднага след
предаването на ултиматума на Портата,
той изготвил записка до императора, в
която предлагал Русия да се възползва
максимално от неочакваното преимущество, което останалите велики сили ù
предоставили, и с “употребата на физическа сила” окончателно да разреши
въпроса за съдбата на южните славяни.
Колебанията на членовете на правителството обаче и най-вече страхът от повтаряне на сценария от Кримската война, в
която Русия се оказва сама срещу силна
протурска коалиция, възпрели Александър ІІ от нови самостоятелни действия.
Под натиска на “миротворческото” лоби,
водено лично от канцлера княз А. Горчаков, правителството избира преговорите
и тук именно, по думите на ген. Игнатиев,
“е коренът на всичкото сътворено на Русия зло през 1876-1878 г. Министерството
на външните работи – продължава опитният руски дипломат, само си изкопа
ямата, в която хлътна, като пожертвува интересите на Русия за призрачна, лъжлива
изгода.”
Прочее, докато настроенията в руските
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правителствени кръгове се люшкат между предпазливостта и решителността,
останалите велики сили бързо се ориентират какво биха изгубили, ако оставят на
Петербург сам да реши Източната криза.
И за да се предотврати неимоверното
нарастване на руското влияние сред
балканските народи, в дипломатическите среди отново започва да се обсъжда
идеята за организиране на международна конференция, която да подготви
приемливи за всички заинтересовани
държави решения на проблемите отнасящи се до България, Босна и Херцеговина, Сърбия и Черна гора. В началото на
ноември големите европейски държави
постигат съгласие по необходимостта от
мирно уреждане на кризата, след което
в турската столица започва усилена подготовка за провеждане на предстоящата
конференция.
В историята на международните отношения конференцията става известна
като Цариградска посланическа конференция, тъй като шестте велики сили
са представени на нея от своите посланици в Цариград. От английска страна
освен посланикът Хенри Елиът, участие
в заседанията взема и министърът на
колониите маркиз Солзбъри. Франция
и Австро-Унгария са били представени
също с по двама души - граф Бургониг
и граф Шодорди (за Франция) и граф
Зичи и барон Каличе (за Австро-Унгария).
От руска страна в конференцията участва посланикът ген. Игнатиев. Италия е
представена от граф Корти, а Германия
от барон Вертер. В официалните заседания се включват и двама представители
на Турция - Савфет паша и Едхем паша.
Любопитно е да се отбележи, че Сърбия
и Черна гора също се надявали да участват в конференцията. Правителството в
Белград дори предприело предварителни дипломатически сондажи, за да си
осигури място в предстоящите дебати за
съдбата на Балканите. Но великите сили,
с типичното си високомерие, отхвърлили
възможността на заседанията да присъстват делегати на страни извън кръга на
подписалите Парижкия мирен договор от
1856 г.
За да се преодолеят различията в позициите на участващите в конференцията
държави и за да се постигнат взаимноприемливи компромиси по спорните
аспекти на Източната криза, представителите на великите сили провеждат в
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края на ноември 1876 г. предварителна
среща, на която турските участници не
са поканени. Заседанията се организират в сградата на руското посолство под
председателството на ген. Игнатиев, като
централно място в дискусиите заема
българският въпрос.
В началото на предварителната среща
ген. Игнатиев запознава присъстващите
със събраните от различни източници
сведения за насилията и жестокостите
над подвластното християнско население и особено над българите. По същес-

тво тези данни се оказват истински обвинителен акт срещу Турция и основание
да се поиска от Високата порта осъществяването на радикални реформи, гарантиращи правата на всички балкански
народи. При обсъждането на българския
въпрос ген. Игнатиев се позовава и на
получените в навечерието на предварителната среща прошения и мемоари
от жителите на Търново, Свищов, Плевен,
Шумен, Варна, Тулча и други селища,
пострадали по време на Априлското
въстание. Силно впечатление на чуждите
представители прави и мемоарът на Българската Екзархия, в който се настоява

за предоставяне на автономия на всички,
заселени с преобладаващо българско
население територии.
Успех за ген. Игнатиев е и спечелването
на Солзбъри на страната на българите.
В духа на водената от правителството на
Дизраели протурска политика, в предварителните си публични изяви английският
министър на колониите многократно
изразява скептицизъм към лансираните
от руска страна идеи за създаване на
автономна българска област. В хода на
дискусиите обаче маркиз Солзбъри се
убеждава в необходимостта от предприемане на по-решителни мерки спрямо
Високата порта, с което допринася за побързото постигане на очаквания от всички
консенсус по българския въпрос. Внимание в тази посока заслужава и още едно
обстоятелство. Предложеният от Русия
проект е разработен съвместно от княз
Церетелев и от секретаря на американската легация Юджийн Скайлър.
Още през октомври-ноември обаче
за руското правителство става ясно, че
Англия и Австро-Унгария ще се противопоставят на създаването на голяма
българска автономна област. Затова в
предварително предоставените на ген.
Н. Игнатиев указания проектът Церетелев-Скайлър се разглеждал като програма-максимум, която трябва да осигури
успеха на програмата-минимум – приемането на английския проект за създаване на две автономни български области
(Западна с център София и Източна с
център Търново). Макар и разделени,
българите получавали по този начин възможност за автономно управление, като
включените в двете области територии
съответствали приблизително на етническите граници на българската възрожденска нация. Обединяването на шестте
велики сили около този проект представлява сериозна победа за българите, тъй
като за първи път, по недвусмислен начин
се признава българския характер на
Добруджа, Мизия, Тракия и Македония.
Неочакваният успех на предварителната
среща на представителите на шестте
велики сили в Цариград подтиква противниците на “мирното” уреждане на Източната криза да потърсят нови средства за
нейното проваляне. На 23 декември 1876
г., при тържественото откриване на официалната конференция в сградата на
адмиралтейството, докато министърът на
външните работи на Турция, в качеството

си на председател на първото заседание
произнася встъпителната си реч, прогърмяват топовни гърмежи. На изненаданите
и недоумяващи участници в конференцията Савфет паша разяснил, че това са
салюти в чест на провъзгласената от Абдул Хамид ІІ турска конституция. Предварително обмислен и добре режисиран,
не без участието на английския посланик
Хенри Елиът, този ход на Портата целял да
провали по-нататъшната работа на конференцията с мотива, че конституцията
ще гарантира правата на всички османски поданици.
Конституцията, разбира се, имала твърде
кратък живот. Много скоро самият Абдул Хамид ІІ я отменя. Въпреки краткото
си съществувание обаче тя изпълнила
своята роля. Заседанията на участниците в конференцията продължили до 8/20
януари, като Високата порта отказала
да приеме изработения от тях Заключителен протокол. Европейската дипломация трябвало да признае своя провал.
Руските надежди за мирно уреждане
на балканските въпроси намалявали и
все повече политици и общественици
осъзнавали, че войната ще се окаже
единственото възможно средство за
радикално разрешаване на Източната
криза. До нейното обявяване оставали
само три месеца. За историците обаче
остават въпросите: Сбърка ли Русия с
изчаквателната си позиция? Можеше ли
цивилизационният конфликт между кръста и полумесеца да се разреши с мирни
средства? Защо в решителните за съдбата на Балканите моменти великите сили
не успяха да преодолеят собствените си
различия? С какво пропуснатите възможности за бързо и радикално решаване
биха променили драматичната съдба на
Европейския югоизток? Има ли морал в
политиката?
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Спазвайки вече установената традиция
във всеки брой на „Списание Път” да се
публикува материал от автор, свидетел на
събитията на Балканите от втората половина на XIX век, КПД “Родно Лудогорие”
представя на читателите си статия на
Карл Сакс. Авторът е консул на АвстроУнгария в Адрианопол и основните му научни изследвания са свързани предимно
с европейската част на Турция. Запознат
е много добре със събитията в тази част
на Европа, а едно от основните му занимания е картографията.
Статията е публикувана в
“Oesterreichische Monatsschrift für den
Orient” (Австийски месечник за Ориента)печатният орган на Österreichische Orientund Überseegesellschaft (Австрийско
дружество за Ориента и презокеанските
земи), дружество, което е разделено на
три секции, занимаващи се съответно с
Русия, Ориента и Балканите. През втората
половина на XIX и началото на XX век дружеството показва засилен интерес към
региона, като организира опознавателни
пътувания, целящи да спомогнат за развитието на търговските взаимоотношения
между Австрия и България след войната.
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ОРИЕНТАЛСКОТО
ПРЕСЕЛЕНИЕ
НА НАРОДИ В
ГОДИНИТЕ
1877-1878
Карл Сакс

Руско-турската война става повод
за такова преселение на народи в Османската империя, каквото не е виждано
от Средновековието. В случая не става
въпрос за цяла една нация, която напуска
пределите на земите си, въпреки това в
краткия период от пролетта на 1877 г. до
днес от някои турски провинции са се
преселили повече от един милион човека, като населението в някои региони
изоставя родните си земи, а на негово
място идва друго. По този начин етнографската картина в Османската империя и досегашните й провинции започва
да приема значително по-различен облик, отколкото преди година и половина.
Народите, които участват в тези
промени, са главно турците, българите и
черкезите, след това гърците, арменците
и лазите и накрая арнаутите и бошняците.
Прелюдията към тези събитията
е обезлюдяването на много български
села южно от Балкана и по северните
склонове на Родопите вследствие на българското въстание през май 1876 г.
В първо действие преселението
започва с бягството на черкезите от Добруджа и България, на повечето помаци
(българи мохамедани) и на много турци
от средните части на България (Свищов,
Търново, Ловеч, Севлиево и пр.) малко
след преминаването на руските войски
през р. Дунав. Тези мохамедани се отправят основно към Адрианопол, минавайки през Балкана и Тракия, и никога
повече не се завръщат. След тях тръгват
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бегълци от Северна Тракия (Казанлък, Ямбол, Стара и Нова Загора и пр.), малко
след като генерал Гурко преминава Балкана през юли 1877 г. Много мохамедани
бягат от войските на Гурко, докато други в
завоюваните земи са убити от българите.
Когато Сюлейман паша отблъсква руснаците до Балкана, онези българи християни, които не намират смъртта си в
масовите кланета в Стара и Нова Загора,

завърнали в домовете си, както и повечето от избягалите по онова време български семейства, които са се върнали в
родината си след идването на руснаците
в Адрианопол.
Второто действие започва с падането на Плевен. През последните месеци на 1877 г. мохамеданите от Западна
България и най-вече от околностите на
София напускат родните си места, както

Карлово и пр., бягат от земите, които турците отново са си отвоювали. Тогава над
10 хиляди български жени и деца, голяма
част от тях вдовици и сираци, са заселени от Сюлейман паша в околностите
на Адрианопол. Сред тях има и много
евреи (шпаньоли), населяващи същите
земи. Голяма част от тях днес вече са се

и много евреи от същия град, които покъсно се завръщат в домовете си последни, но отново най-многобройни. Около
Нова година, в първите седмици на 1878
г., се разиграва най-ужасяващата сцена от тази драма с най-многобройното
преселение – всеобщото бягство на
турци и черкези от цяла Северна и Сред-
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на Тракия, от района на Филипопол (и
Пазарджик), Сливен и Адрианопол, което
става по препоръка на турските власти и
коства безброй човешки животи, за което
допринасят и суровите условия точно
през тази част на годината. Най-вече
децата рядко оцеляват на тогавашните
лишения и трудности, много семейства
напълно се разпръскват или биват унищожени. Част от бежанците тръгват с
каруци или пеша към Константинопол и
загиват на пътя по един или друг начин.
Повечето от тях със сила се качват на
железницата, хвърляйки или изгубвайки
голяма част от имуществото си, като някои от тях се втурват към Константинопол,
други към Дедеагач, а от там към Мала
Азия. Повече от 100 хиляди остават в Константинопол, като хиляди стават жертва на
глада, на тифа и на едрата шарка. През
последните седмици части от румелийските бегълци са депортирани в Сирия.
След сключването на прелиминарния мирен договор от Сан Стефано
останалите в Константинопол турски бегълци започват да се завръщат по земите
си, но малка част от тях успява да се засели отново в родните си села. Повечето
от тях намират къщите си разрушени или
българите ги отпращат. Така няколкостотин турски семейства седмици наред
бивакуват в околностите на Ямбол, тъй
като не са допуснати в града. Адрианопол става събирателна точка за онези
мохамедани бегълци, които при завръщането в родината си са възпрепятствани да осъществят намеренията си, и
сега градът дава подслон на 30 хиляди от
тях, голямата част турци и цигани. Руските
власти им доставят най-необходимите
провизии.
Трето действие обхваща частичното изселване на християнско население
от Югоизточна Тракия в т.нар. Източна
Румелия. Повод за тази емиграция стават някои от събитията, произтекли от
изтеглянето на руснаците от районите
на Чаталджа, Родосто, Малгара, Кешан
и Фере-Дедеагач. Една голяма част от
живеещите там българи и греко-българи
се присъединяват към оттеглящите се
руснаци, последвани и от много гърци и
греко-българи от районите на Димотика
и долината на р. Арда, които се страхуват от разбунтувалите се мохамедани в

Родопите. Всички тези християни емигранти, наброяващи до днес повече от 20
хиляди, са заселени в райони, които вече
са изоставени от мохамеданското население. Те живеят в относително по-добри
условия, отколкото турските бегълци,
които, както изглежда в последно време,
са почти обречени на гибел.
Понастоящем турският елемент
в Западна България и източнорумелийските райони между Балкана и Родопите
може да се счита за почти изцяло заличен, а още по-категорично е изчезването на черкезите по тези земи, както и в
източната част на Европейска Турция, с
изключение на Константинопол. От друга
страна, в Родопите все още са останали мохамедани бегълци, които, както
изглежда, изчакват удобен момент да се
завърнат по родните си места. Татарите
почти навсякъде не са сменили местожителството си, както и повечето турци в
Източна България.
От азиатските територии, които
Турция отстъпва на Русия, са се изселили
няколко хиляди лази и на тяхно място са
дошли няколко хиляди арменци.
От албанските земи, анексирани наскоро от Сърбия и Черна гора, започват да
емигрират много арнаути, но за мащабите на този процес все още не може да
се каже много.
От Босна и Херцеговина, както е известно, още през 1875 г. около 100 хиляди
християни са избягали към граничните
провинции на Австро-Унгария, а през
есента на тази година няколко хиляди
мохамедани са се изселили в Албания и
Сърбия и Черна гора, но и едните, и другите възнамеряват да се завърнат в родината си. По тази причина на босненското
преселение не може да се отдаде същото значение, каквото има тракийската и
румелийската емиграция.
Всъщност голямата драма на преселенията в Турската империя все още не е
достигнала до окончателния си край и
най-вероятно тепърва ще ни направи
свидетели на още големи катастрофи.
Адрианопол, декември 1878 г.
Превод от немски език:
Ралица Домусчиева
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РЕКВИЕМ
ЗА ПРОФЕСОР
АЛЕКСАНДЪР ФОЛ
Проф. д-р Георги БАКАЛОВ
1 март 2007, Зала България
Измина точно една година, откакто ни напусна проф. Александър Фол. Съзнателно не използвам обичайния в такива случаи трафарет
„завинаги”, защото личности като него оставят
трайни дири след себе си и не изчезват от
спомена на паметливите поколения.
Забележителен в мълчанието си,
проф. Александър Фол принадлежеше на
онова поколение историци, което в значителна степен съдейства за деидеологизацията
на българската историческа наука и поставянето й на модерни, европейски основи.
Възкреси и разкри пред света впечатляващата древна култура на нашите земи и с това
показа истинското ни място сред цивилизованите народи. Направи го без излишен патос
и емоционална реторика, което му отреди
място на проникновен и уважаван изследовател далеч зад границите на страната ни. Това
допринесе щото мнозина от по-младите му
последователи да се изпълнят с надеждата,
че историческата наука постепенно възвръща полагащото й се място не като служителка на политическата конюнктура, а като
истинска учителка на живота.
В изминалите години на динамични промени
проф. Александър Фол остана съзнателно
настрана от бурния, но и мътен политически
поток. Съхрани непокътната привързаността
си към науката и съзнателно се дистанцира
от злободневните страсти, с което добави
още един бонус към впечатляващата си личност.
Последните години от живота си професорът
работеше върху идеята за широкопанорамна картина на българската цивилизация
от древността до наши дни, която да бъде
сведена до езика, стила и познавателните
възможности на една по-широка публика у
нас и в чужбина. Казваше, че истинското име
на историята е човекопознание, тъй като там
и където няма човеци, няма и история. В тази
насока бяха и размислите му за субективния
извършител на за-писването на историята.
„Интелектът се храни – повтаряше проф.
Фол - от самия себе си, сам създава своите
закономерности за света, който наблюдава и
съзерцава. Най-доброто сближение с Познанието е именно съзерцанието. То позволява
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на спокойния дух да разграничи явленията,
хората, нещата и да ги назове.”
„Гуруто”, както някои го нарекоха, на българската историческа наука, често говореше с
метафори и препратки, които за несвикналите с неговия стил бяха трудно разбираеми.
С голяма настойчивост в последните години
твърдеше, че не бива Българите да се възприемат като втора ръка европейци. Те не само
присъстват в духовната аура на Европа от
зората на нейната цивилизация, но и са създатели на част от достиженията й. Дори само
това, казваше проф. Фол, е повод за достатъчно самочувствие, което не е нужно да
се апликира с високопарни и недостоверни
твърдения, които по-скоро биха компрометирали българското минало.
Проф. Александър Фол бе горд българин, който не се страхуваше да бъде различен. Които не можеха да доловят отсенките в
поведението му го смятаха за малко отчужден и трудно достъпен. Всъщност, привидната
му дистанцираност идваше от внушавания
респект и аристократичния поведенчески
стил. И тук бих искал да добавя нещо много
важно. Проф. Фол притежаваше едно твърде нестандартно отношение към Бога. Дали
задълбочените му проучвания на орфизма и
ранното християнство или потенциалът му от
познания върху цивилизациите и съдбите им в
историята бяха причина за това, ми е трудно
да кажа, но то беше факт. В мислите му по
тези въпроси нямаше и сянка от предвзетия
рационален скептицизъм на изявените учени.
Поне за мене, това разкритие бе особено
показателно и доказващо дълбочината на
историческите му прозрения.
Верен на призванието си и проникнат от идеята на орфическата вяра в безсмъртието на
духовната енергия, проф. Фол пожела прахът
му да бъде разпилян над Долината на царете
– ярък символ на интелектуална сила, дори и
в часовете на сковаващата тялото болка, когато съзнанието се размива от страданието.
Без тъга, но с чувство на заслужено
внимание и дълбока почит да спомним днес,
година по-късно, човека, който събра тази
високо почтителна публика!

Александър Фол
художник, акад. Светлин Русев
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УНИКАЛНИЯТ СИН
НА ЛУДОГОРИЕТО
Лада Брашованова-Станчева
музиколог

Разград е единственият град в родината
ни с многозначителния надпис
„Музикален дом”, изсечен преди
много десетилетия върху фасадата на
старинна сграда. Странно. Защото в
някогашния Делиорман това градче
съвсем не е имало богати музикални
традиции. И все пак, още през 1862 г.
група ентусиасти марширували “с
европейски свирки” из сокаците на
Разград и трогателно приканвали раята
към духовно пробуждане. Следват опити
за създаване на малък любителски
оркестър и хор “Железни струни”,
съществуващи до днес.
Само 24 години след Освобождението
на България в Разград като син на
преместван в различни градове офицер
се ражда на 1 януари 1902 г. (стар стил
19.12.1901 г.) Димитър Ненов. Още като
6-годишно извънредно чувствително
момче той започва да учи пиано при
изключително музикалната си майка и
напредва много бързо наред с отличния
си успех в училище. На 17-годишна
възраст Димитър Ненов взема уроци
по пиано в София при професора от
Държавната музикална академия Андрей
Стоянов, а само година по-късно вече
свири с него (изпълняващ партията на
оркестъра на второто пиано) концерта
във фа минор от Шопен. Юношата прави
и първите си композиционни опити.
През 1920 г. Д.Ненов заминава за Дрезден
и следва едновременно архитектура,
пиано и композиция. А по пътя на
самообразованието, той натрупва
солидни познания по литература,
история на изкуството, философия,
математика, физика, астрономия и
фармакология. Освен това необичайно
ученолюбивият младеж е принуден - за
да се изхранва - всяка вечер да свири в
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кино към тогава още “немите филми”,
тъй като по това време в Германия парите
ежедневно се обезценяват поради
галопиращата инфлация. Удивително е,
че нощите той използва за композиране
на първите си зрели творби: соната
за пиано, соната за цигулка и пиано,
”Четири скици” за голям симфоничен
оркестър, “Балада” номер 1 за оркестър
и Симфония номер 1. Между 1925 и
1927 г. Д. Ненов работи и като музикален
ръководител на балет. Колко ли 25годишни младежи днес са способни на
подобни свръхнапрегнати студентски
години?
След като се дипломира като пианист,
композитор и архитект, многостранно
образованият син на Разград се завръща
в България и известно време работи в
Министерството на благоустройството,
а по-късно и в Министерството на
железниците.
“Музиката е моето призвание, а
архитектурата - професия по избор” казваше Д. Ненов. Навярно затова през
1931 г. той се усъвършенства като пианист
в Полша, а през 1932 г. - и в Италия, като в
Болоня получава диплома за завършено
музикално образование, след като
вече е проектирал редица гари и
други сгради и е работил всеотдайно
по възстановяване на пострадали
райони след страшното Чирпанско
земетресение през 1928 г.
На музиката тази уникална личност се
посвещава безрезервно, пълноценно
и многопосочно: изнася в София и
провинцията множество извънредно
успешни концерти, композира,

временно ръководи частна музикална
“Консерватория”, става първият
“музикален уредник” в тогавашното
радио “София”, един от най-активните
организатори на първото българско
композиторско дружество “Съвременна
музика” и член на забележителното
клавирно трио “Ненов-ОбрешковПопов”, което концертира с голям успех
из България и в Германия, Австрия, Чехия
и Унгария. Когато през 1937 г. първият
българин с докторат по музика (през
1923 г. от Университета в Лайпциг)
проф. Стоян Брашованов е назначен
за директор на Държавната музикална
академия, той привлича, след конкурс,
Д. Ненов, цигуларя Христо Обрешков,
виолончелиста Константин Попов и др. за
преподаватели.
Наред с многостранната си дейност
Д. Ненов се проявява и като активен
общественик и рядък родолюбец. Чрез
беседи, студии и статии той ратува за
“национален български музикален
стил” и проявява критичен патос и смели
социални позиции, например когато
пише:
“Най-пресният пример - смъртта на
Николай Ракитин - говори, не, крещи,
че България е била винаги мащеха за
своите най-добри синове. България?
Сигурно не, но тези, които я ръководят...
Нашите управници още не могат да
се откажат от убеждението, че нашите
културни творци не са чиновници, които
обременяват държавния бюджет.”
Ето още две негови забележителни
мисли:
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“Светът би изглеждал другояче, ако
хората, които го управляват, имат едно
солидно музикално образование.” “Аз
смятам изкуството като най-човечното
нещо на света. В него единствено
човечното се свързва с вечното и в
търсенето на това човечно, проявено
чрез изкуството, аз намирам смисъла на
собствения си скромен живот.”
Д. Ненов ратува и за създаването на
специален институт за българска
народна музика, на музикален архив,
нотна библиотека и самостоятелно
музикално издателство. За съжаление
недооценен и често психически
тормозен от свои посредствени и
завистливи колеги, той не успя да
осъществи повечето от оригиналните си
идеи.
Позволявам си сега да споделя само
малка част от онова, което помня и
нося в сърцето си за и от Д. Ненов,
който сам или с двамата си колеги от
споменатото клавирно трио, тъй често
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гостуваше в нашия дом. На първо
място той импонираше с дълбоката си
професионална ерудиция и буквално
енциклопедичната си култура. Той ми
приличаше на голяма пълноводна река с
многобройни притоци.
Като негова студентка по пиано ще
започна с клавирния педагог проф. Д.
Ненов. Но веднага си давам сметка, че
думите “клавирен” и “педагог” стесняват
рамките на всичко, с което той ни
обогатяваше душевно и интелектуално.
Защото той съвсем не ни обучаваше
само като пианисти, а създаваше
от нас хармонично, многостранно
развити личности. Той бе всестранен
просветител във възрожденския смисъл
на тази дума. Архитектът Ненов ни
тласкаше към мислене не само с
музикални категории, а към по-мащабно
възприемане на музиката, която и днес
понякога възприемам като древногръцка
или микеланджелова скулптура, друг
път като рембрантови светлосенки,
като цветна църковна стъклопис,

сграда стил рококо, филигранно бижу
и т.н. Колко често той оприличаваше
наши изпълнения с творби от другите
изкуства! Нима багрите в живописта,
масивността на мрамора и гранита,
прозрачността на стъклото, топлотата
на дървото, преливането на цветовете
в акварела и пр. нямат аналогии в
музиката? И нима линия, форма,
орнаменти, градеж и др. са само
музикални термини? Колко често този
“човек на изкуствата” посягаше към
богатата си библиотека в скромно
обитаван от него под наем софийски
апартамент на ул. “Бистрица” 7 и
допълваше мое изпълнение с примери
от някоя “История на изкуствата” или
“История на архитектурата”! Понякога
вечер любителят-астроном надълго
разгадаваше звездите...
Многозначителен за човека Ненов е
фактът, че той често ни предлагаше
да свирим творби от негови колеги,
но никога не натрапваше своя
композиция. Тази висока нравственост
и професионална колегиалност - за
съжаление почти никога реципрочна!
- бе една от множеството ценни черти
на този син на Разград. Самият той бе
като Шуберт небрежен към съдбата на
собствените си произведения.
Извънредно много би могло да се
говори за Неновия демократизъм,
както и за смелото му отстояване на
социални и гражданско-обществени
позиции. А корена им трябва да търсим
в забележителната му етичност и
безкомпромисната му самокритичност.
Той щедро и безкористно раздаваше
знанията и уменията си на голям брой
студенти на други преподаватели,
на млади диригенти, композитори и
оркестранти. А това очертава широкия
диапазон на уникалната му музикалнопросветна дейност.

или величествени борове. А дълбоко
осъзнатото от него родолюбие се
съдържаше и в съветите към младите ни
композитори, някои от които смятаха,
че композиция могат да научат найдобре в чужбина. На тях Ненеов казваше:
”Българската музика ще се роди от
българи, учили при българи.”

Сложна и противоречива артистична
натура, Д. Ненов страстно обичаше
България и природата й. Никога няма да
забравя възторжените му възклицания
при екскурзиите ни из любимата му
Рила пред планински хребет, залез
слънце, огледално бистро езеро

За безбройните концерти на Д. Ненов
с огромен репертоар – солови, със
споменатото трио “Ненов-ОбрешковПопов” и негови с оркестър – тук само
ще спомена, че те бяха ненадминати
музикални празници за културните
българи. За съжаление проф. Хр.
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Обрешков загина при бомбардировката
над София на 10.01.1944 г. под
развалините на бащината си къща,
ненавършил 47 г. С тази трагична загуба
дейността на триото секна. След
години Д. Ненов често боледуваше, но
все пак неуморно концертираше и
композираше. Незабравими ще останат
например последните му бляскави
интерпретации в столичната зала
“България” на три концерта за пиано и
оркестър - от Бетовен, Лист и Шопен - в
една вечер. Нещо съвсем уникално.
Когато на 30.08.1953 г. ние, Неновите
студенти, посещавали го в болницата,
научихме, че любимият ни професор
ни бе напуснал завинаги на 51-годишна
възраст, трудно можехме да си дадем
сметка колко дълго напразно ще търсим
личност, която да ни го замести.
Срамен е фактът, че днес не
разполагаме с нито един запис от
споменатото трио и от Д. Ненов (с
изключение на един), тъй като след
09.09.1944 г. те жестоко бяха унищожени,
респ. “изтрити” по нареждане на
завистлив третостепенен музикантръководител в тогавашното радио
“София”. За щастие, като по чудо, един
единствен запис от Златния фонд на
това радио бе спасен. Това е един
от последните концерти на Ненов със
Софийската държавна филхармония
под диригентството на Васил Стефанов
с втория концерт от Ференц Лист. И още
едно щастие: на шестте музикални дни
“Димитър Ненов” в родния му Разград
този вълнуващ всички участници на
пресконференцията (28.03.1982 г.) запис
бе прослушан със затаен дъх.
Музикалните дни “Димитър Ненов”отначало ежегодно провеждани, после
по финансови причини през 1-3 години
- всеки път бяха не само за нас, все помалобройните негови бивши студенти,
но и за цялото Лудогорие, истински
празници. За тази по леонардовски
многостранно надарена Личност
изнесох беседи в Разград, Кубрат,
Исперих и Завет към концерти с творби
от Д. Ненов на проф. Люба Енчева негова вярна колежка и приятелка. А на
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Първия национален конкурс за млади
пианисти “Димитър Ненов” в Разград
имах честта да бъда член на журито
през 1996 г., което даде първа награда на
Александра Фол.
На 1.01.2007 г. - след приемането на
България в Европейския съюз - се
навършиха 105 години от рождението
на Димитър Ненов. Тепърва трябва да
се пише задълбочено и изчерпателно за
този истински европеец.
С благодарност към редакционната
колегия на чудесното ”Списание
Път” за поканата за написването на
настоящата статия и с пожелания за
успешна дейност на Културно-просветно
дружество “Родно Лудогорие”!

ИЗ СПОМЕНИТЕ
НА ЕДИН
ЛУДОГОРЕЦ
Али Рафиев

“Минало”
художник: Юлий Минчев

Винаги съм живял и изповядвал
с дълбоко чувство, че моята Родина
е България и аз ú принадлежа. И тези
чувства не се дължат на факта, че съм се
родил на тази земя. Раждането, както е
известно, не е волеви акт.
Потомък съм на един род, който
е приел още от 15-тото и началото на
16-тото столетие за свое постоянно
местожителство тази земя. Аз се явявам
13-14-то поколение от рода.
Дедите ми, както казваше моят
дядо Ибрахим (който живя почти век
и почина на 96 години през 1957 г.), са
тръгнали под водителството на известния
в Североизточна България Аслан деде
(чието име носеше селото ни до 1934
г.) от района на Бухара, Средна Азия.
Дошли са от север, преминавайки
Дунава.
Този оджак (клан) е бил навярно
не единствен, който е напуснал този
район и потърсил убежище в дебрите
на девствените гори на Лудогорието.
Тук са основани поселки, станове.
Започнали уседнал начин на живот.
Създали поколения, материална и
духовна култура. Най-вероятно причините
да напуснат родните краища са гонения
на верска основа, племенни вражди,
несрета.
В някои писания се твърди, че
всичко, което се знае от мало и голямо за
Аслан деде, са легенди.
Аз например помня, че съм
участвал като юноша и младеж в
честването на Невруз - празника,
когато се обявява настъпването на
пролетта. Хората масово се стичаха на
поклонение на гроба на Аслан деде.
Гробът беше в гората. И сега са пред
очите ми старият дрян, винаги окичен с
панделки, и надгробният паметник. Това
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място е било първото гробище на новото
поселение. По време на масовизацията
на ТКЗС гората беше изкоренена и
площите превърнати в орни ниви.
От спомените, които съм слушал
от дядо си и не само от него, в мен
се оформяше впечатлението, че това
население в никакъв случай не се
чувстваше като пришълци и чужденци. Те
обичаха своя край, обичаха България.
В по-късния период, когато
в селото се заселват български
семейства, особено между нас и тези,
които турското население наричаше
“балканджии”, цареше взаимно
уважение, взаимно се уважаваха
големите празници на двете общности.
В паметта ми живее един
знаменателен според мене разказ
на дядо ми за Руско-турската
освободителна война. По онова време
той е бил на 13-14 години. Естествено
е населението да очаква със страх и
тревога как ще се държат руските войски
с тях. В селото започва раздвижване,
често преминаващо в паника. Селските
първенци, начело с Халид ага, събрани
на мегдана, умуват как да посрещнат
руските хора. Викат дядо, който от
любопитство често се навъртал наоколо,
качват го на един кон и му казват да кара
по пътя в посока към Шумен и когато
забележи, че по този път се движи колона,
бързо да се върне и да ги предупреди.
И наистина, той скоро се връща и
предупреждава за приближаването на
руските войски към селото. Първенците
ги очакват на мегдана, пристигат
първите военни, съответно посрещат
ги първенците, привечер пристигат
още войници. Цялата церемония е
преминала без никакви изстъпления и
неприятности, тихо и спокойно. Нещо
повече – договорено било Халид ага
да поеме отговорността за реда и
спокойствието в селото и осигуряването
на онова, от което има нужда частта,
установена пътьом в селото. И той
действително е изпълнявал дълго
време заповедите и нарежданията на
временното руско управление и останал
в историята на селото с прозвището
Мухтар Халид.
Пак според дядо, в тези смутни
времена селото са напуснали само
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няколко черкезки семейства.
Могат, разбира се, да се посочат
и други интересни прояви, случки и
събития, за които дядо разказваше и в
които се виждаше доколко са синовни и
дълбоки неговите чувства към тази земя и
към хората, независимо от етнически и
верски произход. Той например имаше
интересно и трайно приятелство с хора
християни (занаятчии) от Габровско. Тези
хора всяка есен пристигаха по нашите
краища с каруците си – покрити и

теглени от по един кон, натоварени със
стоки. Нас, децата, това ни учудваше,
защото турското население почти не
използваше впряг от един кон и покрита
талига.
Турският двор в старо време се
състоеше от две части – един вътрешен
двор, в който “управлението” беше
в ръцете на жените, отделен с плътни

високи стени, и втори – външен. В него
господар беше стопанинът на дома. Там
в оджака огънят почти не прекъсваше
и лете, и зиме. Джезвето за кафе не
слизаше от огъня. Докато беше жив
дядо, одаята не оставаше без гости.
Тук са отсядали и българи, и арменци,
и евреи, но, разбира се, най-чести
бяха гостите от мюсюлманската секта
Алеви (къзълбаши). Толерантността,
добродушието, уважението му към
човека бяха пословични.
Иска ми се да се спра на един
факт, който сам по себе си говори
извънредно много. Годината е 1934-1935.
Аз вече бях ученик в прогимназията. След
Деветомайския преврат, с който турското
население беше лишено от основните
си права, в страната се надигна вълна
за изселване. Тя засегна немалко
семейства, но не и нашето. Този факт
се дължи на дълбокото чувство на дядо
и други членове на рода към тази земя и
народ.
Единствената дъщеря на нашето
многодетно семейство, омъжена за
сина на исперихския духовен водач
(Хатиб Хасан), обаче реши да се изсели,
въпреки богатството им. Само овчето
стадо наброяваше повече от 200 овце,
имаха и други животни. Това беше
достатъчно да се изхранят тримата му
синове заедно със семействата им.
Дядо, този добряк, крайно
уравновесен човек, поведе борба да
раздели дъщеря си от нейния мъж. Беше
категорично против изселването в Турция.
Тя обаче не отстъпи, не напусна мъжа си.
Дядо не отиде да я изпрати, не допусна
и баба да отиде. Единствен моят баща я
изпроводи.
Моят род е отседнал тук, в
България. На тази земя е проливал кръв,
пот... Тук е създал поколения и накрая тази
земя го е приела навеки. Дядо не пожела
да посети Турция до края на живота си
и си отиде от тоя свят без да види повече
роднините си, преселили се там.
22.03.2007 г. - София

47

ЗА БОРИС ИЛИЕВ
– ЧОВЕКЪТ МЕЖДУ
ВЪЗРОЖДЕНСКИЯ
ЕНТУСИАЗЪМ
И СВЕТА НА
ВИРТУАЛНИТЕ
ИЛЮЗИИ
Валерия Фол

ЮБИЛЕЙ
Задъхани от ежедневието на
нашия твърде материален свят и
вторачени в стресиращото утре, все
по-често не обръщаме внимание
на белокосите мъже и жени, които
с достойнство крачат по оронените
тротоари и отъпканите пътеки на
България. В днешно време трябва
да си професионално изкусен или
достатъчно любопитен, за да се огледаш
за личности, на които им е вродено
знанието, че музата Клио е отсъдила
различните народи на Балканите да
живеят заедно, че писаното слово остава
и добронамерените художествено
пресъздадени събития не създават
вражда.
Борис Илиев е от тези хора. Като се
вгледаме в живота му, осъзнаваме че още
като ученик той е приел отредената му
съдба да пренесе през превратностите
на времето възрожденския ентусиазъм
и саможертвената готовност на
българските интелектуалци в името на
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достойния живот, добротата и познанието.
Ако фактите от живота и дейността на
Борис Илиев попаднат в ръцете на опитен
филмов сценарист, неминуемо ще се
намери изкушен режисьор да заснеме
историческа сага за Балканите през
призмата на един човешки живот.
Борис Борисов Илиев е роден
в 1927 г. в с. Свещари, Исперихска
община. В Лудогорието в най-висока
степен са правдиви думите на сър
Стивън Рънсиман – големият познавач
на средновековната българска и на
византийската история, че на Балканите

има начало и край), но и в Митологичното,
Цикличното и дори в Хероическото. Без да
знае теориите за видовете време, още
от ученическите си години Борис Илиев
преодолява граници между тях.
До 1942 г. ученикът Борис Илиев
е активен сътрудник на музейна сбирка
в училището в гр. Исперих. Завършва
две, на пръв поглед несъвместими
специалности – право в Софийския
университет „Св. Климент Охридски”
и театрознание във ВИТИЗ „Кръстьо
Сарафов”. Прехраната си винаги е
изкарвал, работейки по една от двете

„историческият спомен тлее бавно”.
Лудогорието е компресиран модел на
хилядолетната история на Югоизточна
Европа и на културно-историческите
взаимодействия със Средна и Западна
Европа, с Евроазийските степи, с
Мала Азия и Средиземноморието. В
Лудогорието е възможно, стига човек да
поиска, да живее не само в Линейното
време, наречено апокалиптично (тъй като

– учител, юрисконсулт, главен арбитър
и уредник в Националния музей на
българската литература. Но не това
е същността на живота му. Тя е във
вложената енергия да организира
музейни експозиции, да пише пиеси,
да записва митове и легенди, да събира
и издирва документи, да разказва
как хилядолетия наред различните
религии възприемат и интерпретират
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по своему, съгласно своите свещени
разкази, наследената, усвоена и
осъзната вяра в доброто – ценност, която
участва във формирането на културноисторическото поведение на народа ни.
Борис Илиев умее да увлича
следовници. Не е ясно дали на това са го
научили заниманията му с митологичния
юнак-конник, шествал в Лудогорието
през вековете още от времето на гетите
– най-добрите конни бойци в древността
- досега, припознат от българи и алиани и
наричан с името Демир Баба - Железния
баща, с религиозния реформатор шейх
Бедреддин, с бореца за свобода Таньо
войвода или той цял живот ги изследва,
тъй като същността им отговаря на
неговата. Факт е, обаче, че независимо
кой и как управлява в Лудогорието,
походите, организирани от Борис Илиев и
ръководеното от него културно-просветно
дружество „Родно Лудогорие”, са наймноголюдните, децата и младежите
крачат след белокосия изправен
възрастен човек и научават найценното за живота дори във времето на
виртуалните илюзии – Хората с главна
буква се отличават от хората с малка и
много малка буква по избора им на роля
в Историята.
За хора като Борис Илиев преди
почти 2400 години Платон е написал:
“Мнозина носят тирс, малцина са
посветените”.
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КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНО ДРУЖЕСТВО
“РОДНО ЛУДОГОРИЕ”
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО
И НАУКАТА
ПРОТОКОЛ
за класиране на участниците в националния конкурс-викторина,
посветен на 10-тия юбилеен поход “По пътя на Бедреддин”
за ученически текстове, рисунки и мултимедия
1.Бедреддин и неговото време /1359 – 1420 г./
2.Въстанието на Бедреддин /1413 – 1418 г./- борба за осъществяване на идеята за
социална справедливост и толерантност

Днес, 01.02.2007 г., комисия за рисунка в състав:
Председател : акад. Светлин Русев
Членове: проф. Десислава Минчева, Симеон Стоилов
Като разгледа получените рисунки, направи следното класиране:

НАГРАДИ - РИСУНКА
1. Група – до 8 клас:
І награда – 50.00 лв.
Иван Цанков Драгомиров – СОУ ”Хр. Ботев”, гр. Разград, 5а клас
ІІ награда – 30.00 лв.
Фериде Хакъ Исмаил – ОУ ”Св.св.Кирил и Методий”, с. Лъвино, 8 клас
ІІІ награда – 20.00 лв.
Шенай Тюнджел Хюсеин – ОУ ”Св.св.Кирил и Методий”, с. Брадвари, 7 клас
Поощрителна награда – 10.00 лв.
Ипек Левентиева Елиманова – СОУ ”Хр. Ботев”, гр. Разград, 12 год.
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2. Група – от 9 – 12 клас
І награда – 50.00 лв.
Георги Петров Георгиев – СОУ ”Хр.Ботев”, гр. Разград, 12б клас
ІІ награда – 30.00 лв.
Наташа Миткова Ноева – СОУ ”Йордан Йовков”, гр.Тутракан, 11а клас
ІІ награда – 30.00 лв.
Даниела Данова – СОУ ”Й. Йовков”, гр.Тутракан, 9а клас

Комисия за есе и стихотворение :
Председател: Борис Илиев
Членове: Христина Маркова, Ерхан Чаушев
Направи следното класиране :

НАГРАДИ – ЕСЕ
1. Група до 8 клас:
І награда - 50.00 лв.
Минко Тихомиров Минков – 8 клас, ОУ ”Хр. Смирненски”, гр. Дулово
ІІ награда – 30.00 лв.
Октай Сабит Хасан – 8 клас, ОУ ”Св.св. Кирил и Методий”, с. Лъвино
ІІІ награда – 20.00 лв.
Николета Валериева – ОУ ”Стефан Караджа”, с. Цар Самуил
Поощрителна награда – 10 лв.
Арзу Гюнер Мехмед – 6 клас, ОУ ”Хр. Смирненски”, гр. Дулово
Даниела Стоянова Николова – 8 клас, СОУ ”Хр. Ботев”, гр. Тутракан
Александър Т. Бзовеев – 8 клас, СОУ ”Й. Йовков”, гр. Тутракан
Теодора Николова Колева – 8 клас, ОУ ”Любен Каравелов”, гр. Попово
Сезан Сали Кадир – 6 клас, ОУ ”Хр. Ботев”, гр. Исперих
2. Група от 9 – 12 клас
І награда - 50.00 лв.
Сузан Ревзат – 10 клас, ПГО ”Станка Николица”, гр. Разград
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ІІ награда – 30.00 лв.
Иванка Йорданова Никленова – 11 клас, ПГСА, гр. Брацигово
ІІІ награда – 20.00 лв.
Ваня Петрова Маринова – 11 клас, СОУ ”Гео Милев”, гр. Раднево
Поощрителна награда – 10 лв.
Емилия П. Иванова – 11а клас, ПГО ”Станка Николица”, гр. Разград
Михаела Илиева Георгиева – 9 клас, СОУ ”Васил Левски”, гр. Дулово
Нурай Зекрие – “Евро Клио –мечта”ОДК и СОУ ”Хр. Ботев”, гр. Тутракан
Гюлсечен Ертан Селятин – 9 клас, СОУ ”Ю. Гагарин”, гр. Силистра

НАГРАДИ – СТИХОТВОРЕНИЕ
1. Група до 8 клас
І награда – 50.00 лв.
Паола Иванова Русева – ОУ ”Хр. Ботев”, гр. Исперих
ІІ награда – 30.00 лв.
не се присъжда
Поощрителна награда – 10 лв.
Таркан Неджибидин Исмаил – 7 клас, ОУ ”Стефан Караджа”, с. Цар Самуил
Янка Тодорова Добрева – СОУ ”Ю. Гагарин”, гр. Силистра
2. Група от 9 – 12 клас
ІІ награда – 30.00 лв.
Нешевер Шинаси Фучиджи – 11 клас, СОУ ”Й. Йовков”, гр. Тутракан
Нерал Исмет Асан – 12 клас, СОУ ”Ю. Гагарин”, гр. Силистра
І и ІІІ награда не се присъждат

Комисия за мултимедиен продукт:
Председател: д-р Анатоли Кънев, Боряна Мекушина
Направи следното класиране :
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НАГРАДИ – МУЛТИМЕДИЕН ПРОДУКТ
1. Група до 8 клас
І награда – 50.00 лв.
Тодор Тодоров – СОУ ”Хр. Ботев”, гр. Тутракан, 7 клас
ІІ награда- 30.00 лв.
Севда Демир Ахмет /8 клас/ и Шенай Тюнджел Хюсеин /7 клас/
ОУ ”Св. св. Кирил и Методий”, с. Брадвари, общ. Силистра
ІІІ награда – 20.00 лв.
Деница Ивелинова Драганова – ОУ ”Любен Каравелов”, гр. Попово, 8 клас
2. Група от 9 – 12 клас
І награда – 50.00 лв.
Марио Тодоров Русев – СОУ ”Васил Левски”, гр. Севлиево, 10а клас
І награда – 50.00 лв. за екипа от ГПЧЕ ”Ромен Ролан”, гр. Стара Загора:
Иван Акимов Поляков – 11 “З” клас
Петя Стайкова Стайкова – 11 “З” клас
Мария Димитрова Петкова – 11 ”А” клас
Алекс Деянов Костов – 11 ”А” клас
Боян Иванов Жеков – 11 “А” клас
ІІ награда – 30.00 лв.
Велимира Енкова и Габриела Иванова – 11 клас
СОУ ”Ю. Гагарин”, гр. Силистра
ІІІ награда – 20.00 лв.
Антоанета Йорданова /9 клас/ и Санер Гювен /10 клас/
СОУ ”Васил Левски”, гр. Дулово
Поощрителна награда – 10.00 лв.
Ваня Николова – СОУ ”Ю. Гагарин”, гр. Силистра, 12 клас
Свилен Стефанов Колчев - СОУ ”Й. Йовков”, гр. Тутракан, 9 клас

д-р А. Кънев :
/секретар на КПД ”Родно Лудогорие”/
54

55

56

