Пак ли?
Или пир по време на чума
Д-р А. Кънев

Нашето дружество стопанисва
два ежегодни похода: „По пътя на Бедреддин” - първият понеделник на ноември –
13-ти поред и „По стъпките на четата на
Таньо войвода” - от 30 май до 2 юни – 25ти поред.
Тази година походът по стъпките
на Таньо Стоянов е юбилеен, но екипът ни
е притеснен откъде да вземе емоция за
празничност. Досега участие са заявили
над 600 ученика от 16 училища от цялата страна, а в мероприятията, свързани с
него, ще вземат участие над 20 000 души.
Организацията е създадена и събитие ще
има с нас или въпреки нас. Емоции откъде?
За чест на емисарите на дружеството, предложенията към нас са за
акцент върху 150 годишнината от Великденската акция от 3 април 1860г. За мен
това са ясни сигнали на глад за духовност,
за търсене на устои в „интересно време”.
П. П. Тургут Йозал за много неща
е критикуван в България – за повечето с
право, но никога за изказването му през
80-те години: „В България има 5% неграмотни, но те са на власт. В Турция има
5% грамотни и те са на власт.”
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за да бъдеш личност, трябва да имаш
твърд и непреклонен характер
академик Васил Гюзелев – СУ „Св. Климент Охридски”, София

- Този въпрос си го задава всеки, който обича
историята и който се занимава с нея. Муза
ли е или наука, която е безпристрастна и
разглежда събитията главно от гледна точка на фактите? Тя съчетава в себе си и двете
неща. Затова покойната Вера Мутафчиева написа една интересна книга: „И Клио е муза“
– за музата на историята Клио. Всъщност,
историята се занимава както с историческите личности, така и с процесите, явленията,
събитията, които са станали в миналото. Историята, разбира се, е обърната към миналото. В повечето случаи тя не може да се занимава с прогнозиране на бъдещето. Макар че
много неща, които са станали в миналото,
понякога се повтарят
и в нашето съвремие.
Това особено важи за
по-новата ни история,
в която виждаме личности, които по един
или друг начин са реагирали със същото
отношение като някои
съвременни политици.
Но историята не се занимава единствено с
политиката, с международните отношения,
както мнозина смятат.
Историята трябва да се
занимава с изследване
на структурите, нещата, които са значително
по-трайни, които остават в продължение не
само на десетилетия,
но и столетия и които
определят равнището на едно общество.
Френските историци
от школата на „Аналите” казват, че това е изследване на т.нар.
продължително време. “Анали” е списание,
което се издава във Франция. То обедини
около себе си историците структуралисти,
които се занимават с тези по-трайни структури или с т.нар. „продължително време”.
Тази школа, разбира се, се опита да наложи
един такъв подход, който за съжаление у
нас има твърде малко последователи. Напоследък и на Запад се говори, че не трябва
да се изследват само тези продължително
задържали се, трайни във времето структу-

- Искам да Ви благодаря, че се съгласихте на
тази среща и да Ви поздравя по повод издаването на сборник в чест на 70-а Ви годишнина. Сборникът е озаглавен “Тангра” и в
предговора М. Каймакамова пише, че вашите приятели и до днес се обръщат към Вас
с името на бога на старите българи, като
израз на уважението към изследователя и
човека Васил Гюзелев, а учениците Ви шеговито се питат «Какво каза Тангра?”, когато искат да разберат отношението Ви
към техните текстове. Многобройни ли
са Вашите ученици и последователи? Нормално е след подобен сборник да си задавате този въпрос.
- Вече почти 50 години
съм в преподаването.
Не само в Софийския
университет, но и в
други университети,
както в страната, така
и в чужбина. Създал
съм доста ученици,
между които 30 докторанти. Те са не само
българи – те са японци,
австрийци, руснаци.
Мнозина от тях вече
са изтъкнати, водещи
специалисти. Например: Ясуо Кимпара от
Токайския университет, който се занимава с проблемите на
балканската история,
а също и ректорът на
Ивановския университет - Дмитрий Поливянний в Русия. Само
тези две имена са достатъчни.
- Вие сте автор на 51 книги, на 300 студии
и един от лидерите  в медиевистиката в
България и в Европа. Това е признание от
много различни специалисти и ваши последователи. Нека Ви попитам, щом сте
достигнали до дълбините на историята,
какво е историята – муза, с която можем
да флиртуваме, или наука, която можем
да ползваме? Кога и на каква цена я ползваме?
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да установява как те са протекли.

то Владо Костов, Юлия Кръстева (тя сега е в
Париж, сигурно сте чували за нея), Александър Фол, Николай Генчев, Илчо Димитров,
моя милост. Тогава бяхме асистенти, никой
от нас не беше още професор. Ние пишехме
серия от статии, посветени на българската
история. И понякога се опитвахме да влияем върху някои неща. Особено когато се заговори за присъединяване на България към
Съветския съюз. Тогава с Генчев написахме
статията “Предателите в българската история” (от Средновековието до наши дни).
Тя се сметна като удар върху идеята, която
беше пропагандирана много усилено от Тодор Павлов, Цола Драгойчева и други. Тодор
Живков играеше по-гъвкаво.

- Какво мислите за популяризацията на
българската история в медиите?

Надгробен надпис на Ана, дъщеря на цар Борис I
ри. Историята трябва да се занимава и с отделните личности, защото винаги личността привлича вниманието, тя е своеобразен
пример, своеобразен жалон на своето време.
Необходимо е всички жанрове на историята да бъдат застъпени – като се започне от
биографията и се стигне до изследване на
социално-икономическите структури. Трябва да има разнообразие в жанровете, както
има разнообразие в живота.

-Поначало глаголът, който е легнал в понятието история, гръцкият глагол „историдзо” означава “разказвам”. Първоначалното
предназначение на историята е да разкаже
какво е било. Но второто й предназначение
е да интерпретира. Защото разказът, колкото и обективен да е, не може да дефинира
отношението на историка към дадено събитие, към даден процес и същевременно не
може да разкрие неговата оценка за дадено
събитие. Защото разказът не значи оценка.
- Видях във ваше интервю, че сте цитирали Той се лее. Той може да е много красив, мноедин от моите любими професори - Алек- го увлекателен, но същевременно той не е
сандър Фол, който казва, че историята обясняващ.
става историография, само ако е блестящо написана.
- Оценката личен проблем ли остава тогава?
- Точно така. Tогава тя може да бъде предназначена за изучаване и за четене от една по- - Оценката трябва да се изведе въз основа на
широка публика. Историография в смисъл използваните извори, на това, което действиисториопис. Историците могат да направят телно съществува като факти. От една страот историята нещо, което да е много добре на тя съдържа в себе си елемента субективнаписано и много добре да се възприема. ност, както всяко човешко съждение, както
В такъв смисъл е казаното от Александър всяка човешка преценка. Вие сте лекар. И
Фол.
лекарят може да даде различна преценка
за различни болестни състояния. Има една
- Има една латинска мъдрост, която казва много интересна мисъл, която е изразена
“да се разкаже, а не да се докаже”. Това оз- навремето от някои историци, че историяначава ли, че понякога пишещият история- та всъщност може да предвижда, но само в
та слага повече собствения си отпечатък, миналото, не и в бъдещето. Историкът може
собствения си мироглед към събитието и да изследва миналото, да разкрива нещата,
анализа и манипулира бъдещия читател?- които са в миналото и едновременно с това
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- Говори се и се пише онова, което обикновената маса иска да чуе. Историята се опира
главно на изворите и на сигурните факти,
а не на предположенията. Защото предположенията могат да бъдат много повече,
отколкото установения факт. Затова именно
има известен упадък, заради липсата, според мен, на няколко ниши, като научнопопулярната литература например, които сега
се използват главно от телевизии и от другите масмедии. Ние нямаме вече научнопопулярна литература.
- В смисъл?
- Това са книги, които са предназначени за
по-широко четене, за училищата, за тези,
които имат любителски интереси. Преди
много издателства се занимаваха с издаване на историческа научнопопулярна литература. Като започнете от “Народна просвета”,
“Наука и изкуство”, Военното издателство
и редица други. Сега нито един издател,
ако сте забелязали, не се стреми към популяризиране на историята. Имаме преводна
историческа литература, която в никакъв
случай не може да удовлетвори българина,
защото тя не е адресирана към него. Има и
друго - в масмедиите се поднасят известни
факти, понякога – измислици. Не винаги,
разбира се. И едновременно има надуване
на нещата. Не се търси историческата истина, истинският исторически факт.

- Нека поговорим за   книгата ви от 2004
г. “Апология на Средновековието”. В нея
и в  много ваши публикации Вие говорите
за блясък в „тъмното Средновековие”. Интересува ме сблъсъкът   между Изтока и
Запада, който Вие анализирате на различни места. Какво имате  предвид? Какво се
случва в Средновековието - има ли сблъсък
между Изтока и Запада? В няколко статии и в тази книга Вие говорите за едно
неизживяно детство в нашата история
след турския завоевател. Може ли да поговорим малко на тази тема?
- “Апология на Средновековието” е една от
любимите ми книги. Писал съм я с голямо
желание и с много голямо удоволствие, защото с тази книга дадох отговор за себе си
на редица въпроси, които си поставях в продължение на дълги години. От една страна
се опитах да изясня какво всъщност е Средновековието, дали то наистина е мрачна
епоха, или пък е епоха, през която европейското човечество изживява продължителен
кризисен период, за да може да се развие понататък и да се превърне в общество, което е
способно да се справи със сериозни исторически предизвикателства. Става дума преди
всичко за европейския континент. Защото
крахът на Римската империя идва не само
под ударите на варварите, а и под самата й
вътрешна тежест и нейните вътрешни проблеми. Не варварите разгромиха Рим. Рим
загина от само себе си, защото изживя своето време и нямаше историческа перспектива. Варварският свят, който зае голяма част
от европейското пространство, всъщност в

- Докато подготвях интервюто, ми направи впечатление, че Вие заедно с Николай
Генчев и Александър Фол през 60-те години
на миналия век   сте били членове на   сп.
“Младеж”. Това е точно времето, когато
е имало идея България да стане 16-а република. Поради несъгласие от ваша страна с
подобна идея ли  се е разпаднала групата?
- Не, не се разпадна групата. Списание “Младеж”, което беше издавано от Централния
комитет на Комсомола, имаше за цел да
възпитава патриотично младежта. Особено
тогава, когато начело застанаха две фигури,
двама наши колеги – Веско Панайотов и
Минчо Семов. Те привлякоха един по-широк
кръг от млади интелектуалци, между кои-

5

Надгробна плоча на ичиргу боила Мосточ - гр.Преслав
много отношения обнови Европа, но същевременно той нямаше в себе си онзи потенциал, който имаше Римската империя или
Византия. И в една продължителна история,
в която трябваше да се търсят ориентирите,
тези ориентири бяха на първо място в създаването на духовно единство чрез въвеждане
на християнството и създаване на църковна
организация. Освен държавите, да съществува и една духовна власт, която да владее
хората, да им създава оптимизъм. Другият
проблем, който стоеше пред Средновековието, беше от чисто стопански характер - да се
култивира цялото това заето пространство
чрез обработка на земята, за да може да се
осигури прехраната на населението. Защото
прехраната винаги е представлявала, и през
Античността, и през Средновековието, голям проблем. Средновековието можа да го
реши не само чрез използването на основата – зърнените култури, и редица напитки,
които бяха създадени или пък в голяма степен развити през Средновековието. Производството на вино, тоест лозарството, се развива изключително много. Но същевременно се развиват редица нови култури, голяма
част от които идват от Изтока. Оризът. След
зърнените храни, втората храна – оризът,
която прониква през ХIII в. в Европа, вече
решава в голяма степен проблема за изхранването на масовото население. Защото аристокрацията винаги е можела по един или
друг начин да си осигури прехраната, чрез
експлоатация, грабеж и т.н. Същевременно
през Средновековието се извършват редица
технически нововъведения и усъвършенствания, като някои от нещата са били из-

вестни още през Античността, но масово са
били въведени през Средновековието - това
са водениците, вятърните мелници, които
облекчават труда, плугът с колесар, който
улеснява орането, и редица други. Да не
говорим за въвеждането на огнестрелното
оръжие и на много други неща, които найнапред намират своето приложение в средствата за водене на война.
- А как успява Средновековието  да постигне тези успехи?
- Чрез заимствания от античността, арабската, китайската и други култури. Благодарение на контактите. Европа, за разлика от
другите континенти, през Средновековието
е експанзивна. Тази експанзия се изразява в
отношения. Най-напред в кръстоносните походи, след това в мисионерството, разпространението на християнството, за да може
да се достигне чак до Индия и Китай от
францисканци и доминиканци, които се опитват да разпространяват християнството.
Марко Поло има много предшественици. А
някои от съвременните медиевисти, големите имена, вече говорят за т.нар. няколко
революции, които се извършват в Средновековието, които обновяват света. Едната е
революция в търговията. Тя се изразява в
това, че се създават търговски компании и
банки. За първи път в историята се създават
банки и срастване на финансовия капитал
с търговския капитал, което се наблюдава
още от ХII в. в италианските републики.
Тоест имаме една стопанска експанзия,
която е насочена към онези райони, като
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Балканския полуостров, земите на Русия и да бъде викарий (наместник на Христос на
т.н., където има по-голямо производство на земята) и едновременно с това да е върховен
зърнени храни и други земеделски култу- църковен повелител. Това е големият прори. България през Средновековието е един блем. И затова експанзивността на западната
от най-големите износители на най-качест- църква по отношение на Изтока се изразява
вено жито, най-качествен восък, най-качест- в това, че винаги има един стремеж за покавен мед, най-качествени кожи. Именно чрез толичване на населението или за приобщагенуезките и венецианските търговци те ването му чрез уния, но винаги под върхосе изнасят на западния пазар. Българската венството на папата. Един от големите пропшеница най-дълго издържа при пренасяне тестантски историци, Катенбуш, има много
по море, защото е твърда, качествена. Бъл- интересна характеристика на различните
гарският восък е номер едно, винаги с най- църкви. Той казва – за православната църква
висока цена, защото е много чист. Восъкът най-важно е църковният ритуал, за протеспрез Средновековието има многоспектърно тантската църква това е рационалността на
приложение. Първо – за осветление, второ възприемане на вярата, а за католическата
– за лечение, трето – при обработката на – налагане на господство. С други думи какожи и т.н. Българските кожи са най-прочу- толическата църква през Средновековието
ти на Запад.
ярко изразява своя стремеж за господство
над останалите християнски църкви и за
- Това принос на Средновековието  ли е?
приобщаването им по различни начини,
чрез различни средства. Вследствие на кое- Приносът на Средновековието се изразява то има, особено след обявяване на Схизмата
и в това, че благодарение на християнство- през 1054 г., едно противопоставяне между
то има много широко разпространение на католици и православни, тоест изграждане
писмеността, на книжовността, тоест на ду- на баланс чрез това противопоставяне. Виховната култура. И ако, да кажем, култур- зантия, Средновековна България, Сърбия и
ната география на Европа през Античността другите страни, именно те представят еврообхваща главно средиземноморския свят, пейския православен Изток.
тя през Средновековието обхваща всички
райони на Европа. Това е много голямо дос- - Акцентирайте върху идеологията на пратижение. Именно в този голям процес на вославието в този исторически период.
културно обновяване на Европа се включва и България, която става първия духовен - Разбира се, няма да говоря за споровете, ковожд на славянския свят. Това са общопри- ито са известни. В православието основнознати неща.
то, което се застъпва, е равнопоставеността.
Равнопоставеност между християните от
- Може ли да поговорим точно за тази една страна, от друга страна толерантно отвръзка между Изтока и Запада по времето ношение към различните вероизповедания.
на Византия?
Това толерантно отношение нерядко е основа за възникване на еретически учения. И
- Вторият проблем, който трябва да застъ- едно от обвиненията, което католическата
пим, са взаимоотношенията между Изтока църква сипе по отношение на православии Запада. Взаимоотношенията между Изто- ето, е, че тук има много еретици. Даже в
ка и Запада в рамките на европейския кон- едно от писмата на папа Григорий IХ до унтинент се определят не само от чисто поли- гарския крал от 1236 г., когото папата подтически характер. Тъй като експанзията на тиква да организира кръстоносен поход среевропейския Запад от ранното Средновеко- щу България, се казва, че България е „пълна
вие до ХV в., когато тази експанзия се насоч- с еретици и схизматици”, които трябва да
ва към Атлантика, е насочена към Изтока. бъдат покорени. Така че тази липса на войнТя от една страна е политическа, но е пре- ственост в православието, толерантност по
ди всичко стопанска и същевременно най- отношение на другите вероизповедания,
ярко подчертано, тя е църковно-религиозна. всичко това, което сега възприемаме като
Защото Римската църква се стреми да обе- преимущество на православните, се оказдини християните под своята егида. Папата ва голяма слабост. Защото католическата
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църква създава различни видове ордени –
доминикански, францискански, различни
военни ордени, тевтонски орден. Тези ордени на монаси, които са войнстващи, от една
страна се стремят да прокарат католицизма,
да го наложат в останалите страни, от друга
страна имат и завоевателна политика.
- А защо в православието го няма?

ита да се преодолее голямата турска опасност. И затова владенията в Мала Азия на
Византия, както и страните на Балканския
полуостров, станаха много бързо жертва на
османската експанзия.
- Защо? Защото не са устойчиви структури ли?

- Това се дължи до голяма степен на известно техническо изоставане, което наблюдаваме в европейския Изток. Той не се развива по
отношение на изобретяването и производството на редица оръжия, които най-напред
намират приложение в европейския Запад.
Освен това, ако направите една съпоставка
дори между строителството на крепости,
което има на Запад и на Изток, ще видите
колко по-укрепени са техните средновековни селища.

- Не само, че не са. Те такава неустойчивост проявяват по отношение на вътрешното си състояние, защото има една голяма
раздробеност на владенията, което не дава
възможност да се обединят. Знаете, че има
три Българии в навечерието и в хода на турското завоевание – Видинското царство,
Добруджанското княжество и Търновското
царство. Същото нещо наблюдаваме в историята на Сърбия, в историята на Византия
в края на ХIV–ХV в., което води до това, че
всъщност не може да се създаде единен ин- Ще ми позволите ли един лаически въ- теграционен център, който да обедини балпрос? Дали е само технически термин или канските държави. А освен това западните
има някои документални податки това, страни и папството от една страна, призовакоето преди  се изучаваше в  учебниците по ват за организиране на поход срещу турциистория -  папоцезаризъм и цезаропапизъм. те, за война срещу тях, за прогонването им, а
Игра на думи ли е или технически термин, от друга - страни като Унгария, Германската
който ползват професионалистите?
империя и т.н. - подпомагат турците с оръжейни майстори, които работят за турците
- Папоцезаризмът се изразява в това, че папа- и създават техника и въоръжение, което е
та и папството представляват един основен на равнището на Западна Европа.
мотор, около който се движи политиката
на западните държави. Западните държави - Как си го обяснявате? Това само бизнес ли
в провеждането на своята политика имат е или има и духовни податки?
един общ център, който е обединяващ –
това е папството. Този център липсва в право- - Няма духовни. Продиктувано е от чисто
славния Изток. Византия така или иначе не материални съображения. Турците още в
можа да се превърне в такъв център за нито края на ХIV в. използват огнестрелни оръедна от държавите както на Балканския по- жия и топове. Това се вижда от някои милуостров, така и в другите православни стра- ниатюрни изображения, като битката при
ни. Защото вътре в самия православен свят Никопол през 1396 г. При превземането на
съществуваха много големи противоречия Цариград 1453 г. също се използват топове
между отделните църкви – от една страна и благодарение на големи оръдейни изстрена църковна основа, от друга – на политиче- ли, хвърляне на камъни с голяма тежест се
ска. В западните страни, дори в периодите, разбива крепостната стена, създават се дупв които има изостреност на отношенията, да ки и се прониква навътре.
кажем по време на т.нар. Стогодишна война,
или по времето на голямата схизма, която е - Да, спомням си, че един ваш колега, Рънименно създаването на няколко папски цен- симан, го беше описал много красиво.
търа – Авиньон, Рим, папи, антипапи и т.н.,
дори тогава в края на краищата постепенно - Да, Рънсиман е описал завладяването на
се достига до обединение и до сплотяване Константинопол в една хубава книга. Има и
на силите. Нещо, което в европейския Из- по-хубави, но от гледна точка на някои спеток не можа да се постигне. Дори при оп- циалисти.

8

средновековната крепост в Никопол
-   Вие сте бил   директор на Националния
исторически музей. Един от Вашите ученици – Божидар Димитров, е Ваш наследник.

да няма личности, които да крепят България сега?
- Аз имам възможност да наблюдавам развитието на по-младите поколения, както
историци, така и интелектуалци, и трябва
да кажа, че сред тях има много добре подготвени хора, добре подготвени историци,
както и добре пишещи писатели. И постепенно те се налагат. Но в много отношения
им липсва онова, което липсва на повечето
от българите – те нямат характер. За да станеш голяма личност, трябва да имаш характер, поведение и дисциплина. Тези неща
липсват в по-младата генерация. Както у
повечето българи. По-голямата част от българите нямат характер. Ние и затова в своята история не можем да доведем нещата
докрай. Започваме много добре, с един голям възход, с добри постижения. Както е да
кажем в най-новата ни история - след Освобождението България се очертава като една
от най-перспективните държави на Балкан-

- Божидар Димитров е един от моите възпитаници, първият ми докторант, към когото
имам много добри чувства. Разбира се, той
стана популяризатор на историята. Всеки
има право на свой избор и на начин на интерпретация на историята. Но неговата популярност е изключително голяма. Не само
чрез предаванията по телевизията, а и чрез
многото книги, които пише напоследък.
Той е специалист по всички проблеми, по
всички периоди.
- Вие казвате в едно интервю, че си отиват големите личности на България и идва
една бездуховност. Защо не раждаме сега
личности? Да не би както при падането на
Византия няма достойни водачи, няма устои, които да крепят държавата, да не би
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ския полуостров, не само във военно отношение, а и по отношение на организацията на
държавното управление. И в навечерието на
Балканските войни тя представлява най-добре организираната държава на Балканския
полуостров. Но, както виждате, по-нататък
нещата не са доведени изцяло докрай, извършват се редица погрешни стъпки, вследствие на което нашата история не може да
завърши с пълното национално обединение. И естествено, особено след Първата
световна война, ние сме една от онези балкански държави, които са изправени пред
задачата преди всичко да оцелеят. Сега пак
се борим за оцеляване. Според мен, именно
сега, след тези големи събития, които станаха през 1989 г., и налагането на Европейския
съюз, в който влязохме, за първи път след
Първата световна война сме в едно равнопоставено семейство на европейските народи.
Въпросът е обаче доколко ще си извоюваме
място и дали действително то ни е дадено
и има равнопоставеност в рамките на Европейския съюз.

- Не само поради слаб характер, но и поради
много други причини от чисто демографско
естество. Българите постепенно започват да
редеят в своята собствена държава поради
масовата емиграция от една страна, поради
малката раждаемост и поради състаряване
на голяма част от населението. Ние сме изправени пред голяма демографска криза,
пред която не знам защо нашите политици
си затварят очите. Само като се види колко млади българи, а това е цветът и жизнеността на нацията, през последните години
напуснаха пределите на страната и голяма
част от тях няма да се върнат. Политиката
на европейските държави, както и на САЩ,
и на Австралия, и на Нова Зеландия, е да се
привличат хора от Европа, които са подготвени, високо квалифицирани – лекари, инженери, математици, програмисти – подготвен кадър, който да може да навлезе веднага в живота. Този процес ще продължи и
по-нататък. Не можем да го спрем, защото
младият човек иска да му се създадат необходимите условия, за да може да прилага
своето знание и умение и да печели добре.

- Имат ли бъдеще нациите  в рамките на
Европейският съюз?
- Спомням си, че по време на възродителния процес, тогавашният министър-пред- Мнозина още през ХVIII–ХIХ в. прогнози- седател на Турция, каза: „Златен поток порат изчезването на нациите. Вие знаете, че тече към Турция”. Той разгледа събитията
в основата на Комунистическия манифест, и от тази гледна точка – идват образовав сърцевината на Марксовото учение е зале- ни, добре подготвени кадри в една светска
гнало преодоляването на нациите, нацио- Турция. Това става според вас и сега, така
налните различия, противоречия и проти- ли, изтичане на кадри?
вопоставяния и създаването на братско общество на базата на пролетарския интерна- - Абсолютно. Има две неща, които ме плационализъм. Сега се говори за глобализма шат. От една страна това, че младото пококато средство, което да може да обгърне по- ление с желание и готовност напуска предеголямата част от народите и същевременно лите на Родината и е готово да скъса с нея
да преодолее етническите и държавните и да създаде нов живот в един по-цивилизограници. Пак се издига една теза, която е ван свят, където може да реализира своите
противоположна на комунизма, но върви по способности. От друга страна, това, което се
същия път – за създаване на една общност, наблюдава около нас. Преди известно време
в която нациите да не играят решаваща бях една седмица в Цариград и Одрин. Това,
роля. На мен ми се струва, че както едните което ми направи силно впечатление в Турне успяха да видят реализирането на своята ция, е големият брой много млади хора в
прогноза, така и другите няма да могат. На- градовете, жизнени, активни, вече с много
циите не могат да изчезнат. Разбира се, има модерно отношение към нещата, с голяма
нации, които отмират, изживяват своето стръв за работа. Също така голямото техисторическо време. Дай Боже българската ническо обновление на Турция, огромното
нация да не е сред тях, защото има известна строителство. В Цариград се строи се в такиопасност за нас в това отношение.
ва мащаби и ми се струва, че ако продължат
с тия темпове, скоро ще стигнат и границата
- Поради слаб характер, така ли?
на България и ще погълнат част от Източна
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Тракия и нашите предели. Толкова е голямо строителството. Турските политици започват да водят много мъдра политика по
отношение на кюрдите. Предоставят им се
жилища от страна на държавата, за да се настанят и да се преселват от Азия в Европа,
създават им цели квартали. Това преселение не е случайно. Ако някой е в състояние,
може да закупи жилището. Ако не – живее
под наем, един наем, който държавата в значителна степен е снижила. Турция се опитва да реши най-големия си проблем – кюрдския. Кюрдите само в пределите на Турция
са около 20 млн., а иначе са около 30 млн.
Те се стремят към самостоятелна държава в
рамките на Турция и останалите страни, в
които живеят. Турците се опитват да решат
кюрдския проблем и ще го решат в много
отношения, според мен, защото имат много
гъвкава политика. Нека все пак не забравяме, че Турция си остана имперска държава.
И Гърция е имперска държава. Останалите
страни на Балканите не са. Но Гърция и Турция си запазиха манталитета на имперски
държави, които в много отношения водят
една политика, която е много себична и
едновременно с това опасна за останалите
страни на Балканите, особено за нас.

отношение на каквато и да е експанзия. Вие
виждате, на времето Тургут Йозал беше казал: “Ще дойде време, когато ние ще купим
тази територия”. Тоест, трайте си, нека да
правят каквото искат, един ден ще им купим земята. За това нещо някой тръби ли
на населението?

- Защото сме съседи, или защото нямаме
характер?

- „Мнимото преселение на селджукските
турци” е напълно обективна книга. Тя е
написана в сътрудничество на Мутафчиев
с австрийския голям османист и тюрколог
Дуда, който е бил директор на германския
културен център в София.

- Значи ли това, че има едно дълбоко разделение между българи и турци?
- Преди нямаше. Сега се очертава. Аз мисля,
че през т.нар. тоталитарен период беше изграден разумен баланс във взаимоотношенията. Едновременно с това имаше стремеж
към развиване на едно равенство, особено с
интелектуалния елит, който се създаде при
турците.
- Един ваш колега и възпитаник на университета, Ибрахим Татарлъ, нарече друг ваш
колега – Петър Мутафчиев, когото знам,
че Вие цените, полемист в историята, а
не сериозен историк. Главно атакуваше  
монографията за мнимото преселението
на селджукските турци в България, която
Петър Мутафчиев е чел във Военна академия.

- Защото нямаме характер. А да не казвам и
че нямаме и хора, които да могат да предвиждат тези неща и същевременно да водят една гъвкава политика. Колкото и да е
смешно, трябва да ви кажа, че Тодор Живков
беше постигнал някои положителни резултати във взаимоотношенията с Турция и
Гърция, към които съвременните български
политици трябва да се стремят.

- Добре, но никоя от съседните ни държави, начело с Турция, не прие тази теза. Тяхната историография, начело с Анкарския
държавен университет, твърди, че това
не е вярно и има такова преселение.
- Селджукските турци не се задържат тук.
И това е тезата на Мутафчиев – те преминават оттук, оставят известни следи преди инвазията на османците, но те не се задържат
тук. Сериозното турско етническо присъствие е след османското завоевание на България. Особено в култово-религиозно отношение. Има някои селджукски паметници,
които са съхранени. Даже някои отидоха и
по-далече и Добруджанското княжество го
обявиха за селджукско. Това е абсолютно
несериозно, защото няма никакви податки

- Докато сега не наблюдаваме подобно
нещо?
- Дано някои от съвременните политици да
успеят да се наложат със защита на българските интереси и с проява на една по-голяма
гъвкавост. Защото за мен, говорим си съвсем откровено, много от проблемите, които
е имало в миналото, отново ще възникнат.
Не можем да смятаме, че сме изцяло защитени с влизането си в НАТО и Европейския
съюз. Трябва да имаме една самозащита по

11

в това отношение. Заедно с Иван Божилов
написахме “История на Добруджа през
Средновековието”, един голям том. Там сме
доказали тези неща, за селджукското преселение, за Саръ Салтък и т.н. Те са поддържани и от румънците, които също говорят
за селджукско преселение. От Йорга, след
това Банеску и другите, които възприемат
тезите на Йорга. Истински обективните историци отричат трайното присъствие на селджукските турци. Една култура, за да може
да прояви своето трайно пребиваване, трябва да даде плодове.
Трябва да има паметници, трябва да има
джамии, минарета.
Трябва да има показност. Ислямът забранява изображенията,
особено човешките, но
те присъстват в ранните турски ръкописи от
ХV-ХVІ в.

- Ние се прекланяме пред творчеството на
Вазов и следваме онези традиции, които той
завеща. Разбира се, че има грешки. Той създава литературни образи, той не прави история. В много отношения аз мисля, че същото
нещо се наблюдава и в един от най-големите
историци на нашето Възраждане и Априлското въстание, какъвто е Захари Стоянов.
И той не е точен и е доста емоционален за
някои неща, но независимо от това е много
талантлив.

- Има го, да. То трябва да се преодолява,
необходимо е да се преодолява. Все пак човекът от православния Изток е смятан за
друга категория, да не кажем втора категория човек. В развитието на човечеството се
забелязва един стремеж, аз ви го казах това
нещо, особено от страна на католицизма
и на католическите държави, да направят
другите да приличат на тях. Защо обаче? За
да могат да ги познават по-добре и по-добре
да ги манипулират.

- Александър Балабанов го нарича българския Тукидид. Да погледнем в Европа. Вие
сте носител на Хердерова награда, бил сте
в нашия културен дом Витгенщайн, познавате западното образование. Те изучават
ли историята? На какво ниво?

- Затова ли те имат мисионерство, а ние
нямаме?

- Имат показност.

- Тоест те дълбоко уважават своя народ,
неговата история?

то „избухна демокрацията”, както се казва.
Забравят се такива дати, които вие посочихте. Забравя се дори, че тази година е юбилейна дата за най-големия българин в новата ни история според мен – Иван Вазов. Защото без Левски, без Ботев, без Вазов няма
България, няма български народ. Всъщност
цялото възпитание на една генерация следосвобожденска, както и на редица по-късни генерации, е под знака на творчеството
на Иван Вазов. Дали то е митологично в
известна степен, това
не е важно. Важното
е, че Вазов създаде образите в българската
история, създаде националната митология. По този начин ни
даде образците, пред
които ние се прекланяме. Дори и за неговото честване не съм
чул някой да говори.
Навършват се 160 години от рождението
на Иван Вазов – 1850
г. е роден. Някой да ви
говори за това нещо?!
Никой. Никой не ви
говори. Нито за 1860 г.
Сякаш тези работи не
съществуват в нашата
история. Измислят се
нови дати. Ето, сега
помаците от Рибново
честваха една година
от освобождаването
на техния кмет и т.н.
Цар Борис I

- Имат, разбира се.
Като отидете в Цариград и посетите Топкапъ сарай, където
тяхната история се
разкрива, ще видите
много от ръкописите,
които са създадени
под влиянието на индийската, персийската, арабската култура. Защото основата
на писмеността, на
- Смешни неща, да.
книжовността, която се развива в Турция, е Добре, но защо този нихилизъм тогава в
арабска.
съвременния българин. Как си го обяснявате?
- Тази година се навършват  две кръгли годишнини - Великденската акция от 3 април - Защото липсва национално възпитание.
1860 г. и 1870 г. - ферманът за признаване Училището и усилията на един Божидар
на Екзархията на българите. Защо оста- Димитров не са достатъчни. Той се опитва
ват извън медийното пространство тези да направи нещо, за да може да припомни
годишнини?
историята, за да може да покаже величието
в тази история.
- На едно място казах, че много годишнини - Добре, но значи ли, че трябва да четем
вече започнаха да се честват. Едни честват историята през Вазов? Той има и много
социалистическата революция от 1944 г., грешки в тази посока.
други честват т.нар. мирна революция, кога-
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- Затова. Мисионерството е своеобразна
духовна и църковна експанзия. Доколко са
осъществили този пробив? Вие знаете, че в
България има доста католици, има т.нар.
унияти, които са приобщени към католицизма на друг принцип, и т.н. Разбира се, в
последните години забелязвам, че тази експанзия не е чак толкова силна. Те се опитват преди всичко да укрепят католицизма в
тези крепости, които съществуват в Северна
България, също в Пловдивско.

- Разбира се. Аз имам наблюдения върху
изучаването на историята главно в Австрия,
Германия, Франция. Историята се изучава в
тези страни, като в центъра е винаги националната история.

- Не можах да повярвам, че в Малко Търново съществува орден на Адам Мицкевич на
католици по източния обряд. Те са католици, но са сменили обреда само и само да ни
приобщят към католицизма. Папата явно
неслучайно им подари кръст, когато беше
в България.
- Е, те не са много хора. А едновременно с
това българинът, както знаете, не е от найрелигиозните и фанатичните.

- Да. Абсолютно. Изучава се във взаимоотношенията и в съпоставка с останалия свят.
Защото винаги историческите изложения,
които се изучават в отделните страни там,
с изключение, да кажем, на античната история, средновековната история, представляват
един истински западноцентризъм. Там не
застъпват какво представлява европейският
Изток. Само от време на време се споменава
Византия, мярка се като някакво понятие,
а другите страни изобщо не съществуват.
Тяхната история все още продължават да я
изучават в един съпоставителен план със западноевропейските. Европейският Изток не
влиза в тъканта на тяхното историческо съзнание. Ние за тях сме някаква периферия.

- А защо българинът не е религиозен? Не
си вярва на държавата ли, на църквата ли?
Дали това се дължи на Борис I?

- Този въпрос е дълбоко исторически в същината си и естествено трябва да се търси
обяснение в миналото - как е станало така,
- Не сме Европа, така ли?
че българинът не е особено силно приобщен
към църквата. Причините са няколко. Като
- Европа, но не чак дотам, както казва Бай се започне от началото на християнизацияГаньо.
та, вижда се, че това е един процес, който се
- Нека малко пак да поговорим за този сблъ- извършва доста насилствено по отношение
сък между Изтока и Запада. Има ли го в мо- на голямата част, на масата от населението.
мента? Преодолимо ли е това изобщо?
От друга страна, още в началото на християнизацията на българите се забелязва проникването на различни еретически учения
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вътре в страната. Особено на павликянството, месалианството, върху основата на които
се създава богомилството. У нас се формира една официална църква и една народна
църква, която е обединена около богомилите и противостои на официалната църква.
Неслучайно Презвитер Козма в своята „Беседа против новопоявилата се богомилска
ерес” най-много обръща внимание на това.
Той всъщност става един от най-достоверните източници за разкриване на богомилството като учение и движение у нас. Това се
запазва в продължение на векове. Има една
богомилска църква, която противостои на
официалната църква. Това е особено характерно за някои от районите, в които богомилството намира силно разпространение.
Освен това, след завладяването на България
от турците, по същество ние сме лишени от
самостоятелно църковно развитие. България става своеобразна епархия на Цариградската патриаршия и по-голямата част от
висшето духовенство е от гръцки произход
в продължение на векове. Да не забравяме,
че българите постепенно превръщат християнството в едно домашно християнство.
Те отбелязват най-важните празници като
Великден, Коледа, Димитровден, които са
своеобразни ориентири за средновековния
човек за времето. Но дотук. Това християнство се изразява не в едно редовно черкуване
и приобщаване към християнските догмати, а в това, че той си слага икона, на която
се моли вкъщи и казва, че е добър християнин, но има едно формално отношение.
След това, гръцкото духовенство, което е
управляващо в нашите земи, се опитва от
една страна да елинизира интелектуалната
част от българите по пътя на образованието.
Не забравяйте, че има доста гръцки училища по време на българското Възраждане. От
друга страна – да експлоатира обикновеното население, така както турците го експлоатират, защото има една равнозначност. Не
е случайно, че отношението на българите и
по време на турското робство, и по време на
Възраждането е крайно отрицателно по отношение на Константинополската патриаршия, на фанариотското духовенство. Оттук
идва този негативизъм както към държавата, така и към църквата. Той е всаден у нас,
култивиран, благодарение на положението,
в което сме изпаднали. Поради това отрицателно отношение възрожденските дейци

водят борбата за църковна независимост,
която в много отношения представлява истинската ни национална революция. Това е
същинската българска национална революция, която се оказва победоносна и довежда
до признаване на българската нация.
- Тези факти не се връзват с това, което
казахте в началото. Българинът има характер, щом въпреки пет века подтисничество успява да се пребори за духовната
си независимост.
- Отделни българи са имали характер, но
като маса нямаме. Българинът има характер, проявява го в определени ситуации. Когато има вождове, които са жертвоготовни и
когато е силно притиснат.
- Защото все пак този народ успява. През
1870 г. със специален ферман е признат
българският етнос.
- Разбира се. Дотогава българите са рум милет, сега получават национално признание
– булгар милет.
- През 1860 г. е Великденската акция. Това
се дължи на характер.   Смятате ли, че  
мирният път е бил достатъчен за освобождението на България от османска
власт? Възможно ли е било да се избегне
Априлското въстание? Знаете, че тогава
е имало и такива настроения сред нашите
възрожденци. Границите на Българската
епархия са далеч над по-късно обособените
такива.
- Да. В резултат на Цариградската конференция и на подписания прелиминарен,
предварителен договор, са очертани границите, които впоследствие са и границите на Санстефанска България. Априлското
въстание е един жертвен акт. Никой не е
имал илюзията, че чрез това въстание ще
постигне освобождението. Това личи, като
се видят действията на българите, които са
били и в Русия, и в Европа, които са знаели
за подготвеното въстание. Когато след избухването на въстанието започва кървавата
разправа с въстаналите българи, редица изтъкнати и авторитетни българи започват и
в Русия, и в другите европейски страни да
запознават обществеността. Марин Дринов
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Църквата “Св. София’’
и всички български възрожденци тръгват
- кой към Лондон, кой към Виена, кой към
Париж. Въстанието е било замислено да се
покаже на Европа какво е положението на
българите, да може тази Европа да изпита
състрадание и едновременно с това да окаже някаква помощ, а най-вече е търсена помощта на Русия.

- Имали са разузнаване?

- Да. И изглежда са имали доста добра агентура сред самите българи. Поради което в
тези документи на австрийските консули
на Балканите и по-специално от Константинопол, се отбелязва, че има придвижване
на турски войски от Константинопол към
вътрешността на Тракия, към българската
- Смятате, че Таньо Стоянов и Христо Бо- земя. Преди въстанието. Тези редовни туртев затова тръгват с четите си към Бъл- ски войски не вземат участие впоследствие.
гария през май 1876 г., така ли?
Въстанието се потушава главно с местни
турски гарнизони и башибозушки отряди.
- Разбира се. Сега чета някои писма от ко- Редовната войска не е било необходимо да
респонденцията на Марин Дринов както с се намеси в потушаването на въстанието, но
негови колеги в Русия, така и с негови род- турците са били готови да извършват клаственици тук. Там именно проличава, че нето и по легален начин, чрез редовната арбългарите са били готови да се принесат в мия.
жертва, но да обърнат внимание върху себе
си. Попадал съм на някои документи в Ав- - Вие сте прав, по-важна е политическата  
стрия, във Виена, във Военния архив, от ко- енергия на въстанието.
ито личи, че турците са били общо взето
добре запознати с това, което българите са - То има, така да се каже, един друг смиподготвяли.
съл, който и Бенковски отбелязва: „Отворих
рана в сърцето на тиранина, ако отговорът е
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Русия, нека заповяда.” С всички тези неща
самите въстаници са били наясно. Само някои от тях, които са били по-ентусиазирани, може би са вярвали, че едва ли не ще се
освободят.

- Разбира се. А у нас историята на България
не се изучава като един център - българската вселена и това, което става около нея.
Това трябва да ни интересува – как България
стои в един общоевропейски или световен
процес, но тя да бъде в центъра на нашето
внимание, какво отражение, какъв отпечатък слагат върху нас връзките ни със света?
Друго, което е твърде важно: една история
се изучава с паметниците, които е оставила.
У нас, когато бях студент през 50-те години
на ХХ в., ние, историците, всяка година организирахме по една или две екскурзии. Като
бъдещи преподаватели се запознавахме на
място с всички паметници от Античността, Средновековието, съвремието. В периода
след „избухването на демократическата революция” винаги казват, че нямало пари.
Преди държавата поемаше пътуванията,
същото се отнася за учениците и т.н. В самите музеи няма организирана една добра
работа, която да осъществи връзката между музея и училището. Като директор на
Националния исторически музей, посетих
може би най-значителните музеи в Европа
и в света. Най-силно впечатление ми направи Антропологическият музей в Мексико
сити, столицата на Мексико, където те имат
10 автобуса, предназначени за учениците,
които са свързани с музея и които трябва
да пътуват из страната. В самия музей има
създадени специални лаборатории, в които
музейните работници заедно с учениците
изучават собствената си история, опитват
се да реконструират определени паметници
или да ги моделират. Създадени са специални групи, не само да я учиш тази история
как е протичала, но да изградиш паметника, да направиш модел на една църква. Това
правят. Удивих се тогава. На един такъв особен подход, на тясната връзка между най-голямата музейна институция и училището
и какво внимание се отделя, за да може да
се всели в децата любов и към историята,
и към паметниците, и същевременно да ги
пазят тези паметници, да ги чувстват като
свои собствени. Това е много важно нещо.
Не само да отиде да направи посещение за
един ден или един час. Това не е достатъчно. Връзката, която се опитвахме навремето
да създадем между музеи, учащи се, народ,
тя не съществува, значително е пренебрегната. Ако иска, ще отиде човек. Къде е организацията, която ще накара човека да влезе

- Според Вас като историк,  можем ли да
приемем Априлското въстание за чисто
българско дело?
- Естествено, няма съмнение. Не е някаква
инвенция, която е внушена от страна на
външнополитическа сила.
- Това говори все пак за български характер,
значи има бъдеще. Затова искам да  питам  
Вас, който цял живот сте университетски преподавател: как трябва да се преподава история, как трябва да се изучава от
съвременна гледна точка и тя в годините
мени ли се, отношението към нея?  Като
метод на преподаване, като изучаване в
училище, децата, учениците, студентите
какво трябва да вземат от нея.
- В течение на времето методите на преподаване на историята и средствата, с които
тя се преподава, показват известно развитие, еволюция. Но самото съдържание на
историята, особено що се отнася до Средновековието, в сравнително малка степен
се променя. Преподаването на историята у
нас има няколко дефекта. На първо място,
преподаването на родната история твърде
много се подценява в България, в училището. Малко място се отделя. Имаше периоди,
когато се смяташе, че всъщност българската
история трябва да се изучава като част от
европейската и световната, още по времето
на тоталитаризма. Този проблем се засили,
след като „избухна демократическата революция”. Казах Ви как се преподава историята например във Франция. Там се преподава
Франция и света. Сърцевината е френската
история, историята на френския народ, другото е така да се каже неговото иманентно,
същностно развитие и взаимоотношенията
му с останалия свят. Да кажем, че те са велики народи, велики сили, могат да си го
позволят, но това си го позволяват дори и
нации, които са като нашата.
- Доколкото знам, съседна Сърбия така
изучава историята.

16

в този музей, насила даже?

организираше срещи на авторите с учителите, както в столицата с историците, така
- Чий ангажимент е това?
и в по-големите областни центрове. Тогава
учителите поставяха въпроси, разискваха и
- Трябва да бъде ангажимент на самия му- дискутираха. Имаше истински диалог.
зей, на възпитателната работа в училище.
Във всеки музей има отдел, който се за- - Какъв е интересът на студентите към
нимава с пропаганда на музея, сегашният лекциите в Университета?
PR. Неговата главна задача е да осъществи
колективни посещения на училища, пред- - Зависи от това кой как преподава. Понякоприятия. Тези хора трябва да бъдат вкарани га един преподавател може да напълни довътре, дори и чрез различни средства. Сега горе 272-ра и 65-та аудитория – най-големисе разчита на това дали той доброволно ще те в Софийския университет „Св. Климент
отиде и ще сложи своята лепта там. Това е Охридски”. Друг път и един семинар е доснедостатъчно.
татъчен. Навремето проф. Петър Петров, на
когото бях асистент, и Александър Бурмов
- Голяма трудност срещам с вашите коле- пълнеха аудиторията. Сега не е така, понеже
ги. Има  пропаст между вашите колеги и в университета беше въведено, от Боян Биучителите като първа стъпка и втората олчев нататък, незадължително посещение.
е между учителите и децата.
Това е вредно, трябва да остане тази система
на заверка на семестъра. Аз съм преподавал
- Тази връзка е прекъсната. Особено при ав- във Виенския университет, в Кьолнския униторите на учебници. Автор съм на редица верситет, в Мюнхенския университет. Когаучебници по история на България. Преди то се води там семинар, студентът може да
беше задължително авторите в продълже- отсъства най-много на една или две теми от
ние на един семестър да посещават опре- семинара. Ако има повече отсъствия, трябва
делени училища, за да се запознаят какво да премине втори път семинара, няма да му
е равнището на мислене на учениците и се завери семестърът.
начина на преподаване на учителите. Създаваше се своеобразна връзка на авторите с - В тези развити демокрации!
училището. Сега учебниците са написани
така, че те са за една университетска среда - Абсолютно задължително. Всеки семинар
и непонятни за учениците, защото авторите завършва с писмена работа. Няма шест-пет.
не познават езика на тези хора, не знаят на- В семинара работите обикновено с 5 до 12
чина им на мислене, не знаят отношението души. Трябва да видиш какво е качеството
им. Те не познават адресата. Вследствие на на всеки, самостоятелността в работата. И
това се получават такива големи аномалии едновременно с това всеки, независимо от
и същевременно огромни грешки, и едно това по каква тема работи, трябва да има отголямо надценяване на интелектуалните ношение по всички теми. В западните семиспособности на учениците. Трябва да знаеш нари, особено в Германия и в Австрия, разкакво е интелектуалното равнище. Ако не давате предварително темите на семинара,
го познаваш, как ще бъдеш достъпен за тези заедно с изворите и литературата за всяка
хора. А сега всеки пише учебник.
тема, всичко трябва да бъде предварително
програмирано. Когато започне да се работи
- Бихте ли ни помогнали в усилията ни за върху дадена тема, преподавателят е длъпо-добра връзка между преподаватели от жен да извади от библиотеката необходиИсторическия факултет и  учителите по мите основни съчинения, статии или общи
история, с които нашето дружество ра- изложения и да ги постави в семинара или
боти?
на определено място, където участниците
могат и трябва да си направят ксерокопия,
- Тя е прекъсната тази връзка. Тя е много за да ги имат под ръка и да ги ползват. Това е
формална. Трябва да се възобнови в голяма абсолютно задължително. Сменя се темата
степен. Преди, когато се въвеждаше един на семинара, сменят се и помагалата, които
учебник в преподаването, Министерството лежат там поставени. Какво е тук? Даваш
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му списък на изворите и литературата, той
си ги преписва и тръгва да ги търси в библиотеките. Самият преподавател е длъжен
да осигури материалните условия на своите
питомци.

питваме големи затруднения в подготовката на този конгрес, който ще се състои през
август 2011 г. Затрудненията са от финансов
характер, защото всички банки и други учреждения хлопнаха вратите и не дават да се
проговори за някакво финансиране.

- Но това изисква самият преподавател да
работи много.

- Аз си спомням, че навремето Петър Мутафчиев успява да покани царя. Борис III е
председател на тогавашния конгрес по византология.

- Обикновено в австрийските и немските
университети професорът само възлага на
асистента, асистентът подготвя и той допълва каквото трябва. Предварителното
поставяне на изворите и литературата, на
всички необходими средства, се извършва
от асистента. Асистентът е за това, той не
преподава, той стои и изпълнява онова, което му нареди професорът. Тук сега упражнения води асистентът. Това нещо го няма
никъде в света.

- Четвъртият международен конгрес за византийски изследвания е проведен в София
през 1934 г. Огромна роля в организацията
му играят Васил Златарски и Богдан Филов.
Петър Мутафчиев стои малко настрани. Защото Богдан Филов и Петър Мутафчиев са
били като куче и котка, те не са се понасяли
двамата.

- А кой ги води в Германия?

- Защо? Съперници в науката или в политиката?

- В Германия, понеже там курсовете са малки, първите две години се преподават общи
курсове, докато се въведе студентът в съответната висша дисциплина. След това вече
човекът се обучава в даден институт, където
са семинарите. В института са между 5 и 12
души, не повече. Тук е масова работа. Влезнали 100 души, разделят ги на 5 групи по
20 души, асистентът им води упражнения
по византийска история или по българска
история. Общият курс си е общ курс. Има
си, ако са въведени, писмени изпити за всеки, или за няколко от общите курсове, обикновено за главните, това е. Писмени изпити.
Обучението става в самия институт, там
се формират специалистите. Майсторство
ще получиш от баш майстора. Професорът
може да води такъв семинар или спецкурс,
в който той ще ти казва как стават тия работи и как се прави историята – от извори или
от измислици. Но ние за съжаление губим
преподавателски потенциал, нямаме развитие на кадрите.

- Съперници във всяко едно отношение.
Така или иначе Богдан Филов е просперирал много бързо и е заемал, както знаете,
редица ръководни позиции. Бил е не само
ректор. Петър Мутафчиев не е могъл да стане ректор. Богдан Филов е станал министър. Петър Мутафчиев не е могъл да стане.
Богдан Филов става министър-председател,
накрая регент, т.е. прононсирана политическа фигура. Петър Мутафчиев, когато се е
кандидатирал за ректор, защото това е било
голяма позиция – да бъдеш ректор на Софийския университет, неговата кандидатура е била елиминирана от Негово величество царя по внушение на Богдан Филов.
- Ще си позволя може би наивен за Вас въпрос. Една учителка по история от провинцията, като разбра, че предстои интервю
с Вас, ме помоли да Ви попитам: ”Кан или
хан да казваме на децата?”
- И двете са възможни. В първобългарските
надписи на гръцки език пише “канас”, обаче
в тюркските езици, и специално в прабългарския, се е произнасяло нещо средно между “к” и “х”. И естествено те са предпочели
да го изписват с “к”. Затова навремето също
се е водело такъв спор. Акад. Стефан Младенов е трябвало да реши този спор и той

- Знам, че догодина ще има конгрес по византология. В България много отдавна не е
имало. Как спечелихте това доверие?
- Преборихме се с Турция от една страна, от
друга страна с Кипър, които бяха кандидати
по време на конгреса в Лондон 2006 г. Из-
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е, че изначалното развитие на прабългарите идва по линия на тюркските народи.
Няма защо да се пънем, да се мъчим с тези
работи. Щом като езикът, който говорят, е
тюркски, не може той да бъде само език на
тяхната аристокрация. Аристокрацията говорела така, а народът говорел иначе. Тази
аристокрация произхожда от самия народ,
от самите родове.

казал, че е възможна употребата и на двете
форми. Обаче много грозно ще звучи, ако се
казва българското канство на долния Дунав.
Защото “канство” има друг смисъл, друго
значение.
- Не бихте скъсали студент по история,
ако ползва едната или другата дума.
- Не. И самият аз, когато пиша, някой път
пиша кан, някой път хан. Зависи от това кой
ще ми издава книгите. Ако е “Тангра ТанНакРа”, ще пиша “кан”.

- Правите връзка, че произходът е тюркски, а не индоевропейски, така ли? Или има
сблъсък на култури?

- Някак си увисва въпросът за произхода на
българите. Дори и при Бешевлиев не е изчистен проблемът - индоевропейски или  
тюркски народ сме?
- В някои от работите, които съм писал, съм
изразил ясно какво мисля. Принадлежността на един народ, според мен, се определя
въз основа на езика, който този народ говори. От прабългарите са останали няколко
надписа, които са написани с гръцки букви
на тюркски език – езикът, на който говорят
прабългарите. Този език е тюркски, той се
дешифрира въз основа на старотюркските
езици, а не на съвременните тюркски езици.
В рамките на голямото семейство на тюркските езици прабългарският език спада към
хунската група езици, към която са хунският
език, езикът на прабългарите, езикът на хазарите. Хазарският е най-близък до езика на
прабългарите. Тези езици обаче, в резултат
на съприкосновението си с ирано-персийската култура, получават известно влияние
от страна на иранския език. Това влияние
е не само езиково, но и антропологическо.
Смесват се прабългарите с хазарите от една
страна и с иранците, най-вече сармато-алански племена, с които общуват. В резултат на
това има навлизане на една антропонимия,
иранска по произход, която намира отражение и в прабългарските имена. Да кажем
Аспарух е иранско име. За Тервел се предполага, че е иранско име. Но по-голямата част
от имената, като Омуртаг (Омуртаг значи
скален орел), или Севин, или Сивин (това
означава Любен, обичан човек) са тюркски.
Отделно има някои думи, които са персийски. Например думата “шаракт” или “саракт”. Означава държава, владение. Това е в
Хамбарлийския надпис на хан Крум. Ясно

- Има един синтез на култури при преселението. Това е моята концепция. Някои смятат, че България е най-старата държава. Добре, хубаво, нека да бъде стара, 165-та година била създадена. Но къде е историята, знаем ли я? Ние знаем историята на Кубратова
България. Доказано е, знаем подробности,
взаимоотношения с Византия, взаимоотношения с Персия, взаимоотношения със славяните. Виждаме развитие и едновременно
с това един организъм, който съществува.
Другото къде е?
- Акад. Гюзелев, имам още множество въпроси към Вас, но изпитвам неудобство,
отнех Ви твърде много време. Мога ли да
разчитам на нови срещи с Вас? Уточнихме, че интервюто ще бъде публикувано в
„Списание Път”, в чест на 25-ия поход “По
стъпките на Таню войвода”. Ще бъде висока чест за нас да приемете поканата ни за
участие в похода.
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За Българския Великден
доцент Пламен Митев – СУ „Св. Климент Охридски”, София
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В средата на ХІХ-то столетие Осман- и първия представител на османовия род
ската империя продължаваше да бъде една не можеха да го видят какво точно прави,
от най-големите държави в света. Разполо- защото мнозина от по-консервативно нажена на три материка, притежаваща огро- строените държавни служители искрено
мни природни ресурси и значително за вре- се чудеха как тъй християни ще участват в
мето си население, тя привличаше внима- управлението на административните дела,
нието на великите сили, а и на по-малките ще си строят църкви и училища, ще печатат
европейски страни, не само с екзотиката на книги и вестници, ще бъдат равни със своОриента, но и с необхватните си пазари, със ите господари. Чудо невиждано и нечувано.
стратегическото си географско разположе- А на всичкото отгоре ще могат да си форние и разбира се, с неясното си бъдеще, от мират и самостоятелни представителства
което пък зависеха
пред Портата, за да
съдбините на Балзащитават дадените
каните, на Близкия
им права и свобои на Средния Изток
ди. Действително,
– все райони, разсъпротивата срещу
палващи амбициите
реформаторите в Оси въображението на
манската империя
по-амбициозните и
беше изключително
самоуверени динассилна, но султанът
тии и политици от
беше твърдо решен
Стария континент.
да направи всичко
Току-що
излязла
необходимо, за да въкато победител от
веде в държавата си
поредната си война
поне част от ценнос Русия (нещо, което
стите на Новото врене се беше случвало
ме и уверено да прона Високата порта
дължи по избрания
повече от едно стопът. В този именно
летие), Турция даваповратен за управлеше знак, че е готова
нието на Абдул Меда продължи по поеджид момент пред
тия още през 20-те и
властите се появиха
30-те години път на
трудности, при това
реформи и на постене от страна на конпенно усвояване на
сервативно настропостиженията на моения улемат, нито
дерната европейска
пък от средите на
цивилизация. Неслувечно недоволната
чайно, месец преди
провинциална знат.
Иларион Макариополски
подписването на ПаСамо няколко месерижкия мирен договор, подтикнат от свои- ца след края на Кримската война в столите съюзници (Англия, Франция и Австрия), цата на падишаха избухна конфликт, който
султан Абдул Меджид шумно провъзгласи не само внушаваше недоверие към замислепрез февруари 1856 г. новия си Хатихумаюн, ните от правителството нововъведения, но и
с който публично се ангажира да гарантира поставяше под угроза спокойствието и реда
равни права на всички свои поданици, неза- в цяла Румелия.
висимо от тяхната етническа и религиозна
В центъра на събитията неочаквапринадлежност.
но се оказаха българите. Възползвайки се
Империята навлизаше в поредния от направените в Хатихумаюна обещания,
преломен момент от историята си. На карта доскоро смирени и тихи, те си бяха устробяха поставени и целостта й, и бъдещето й. или самостоятелно представителство в ЦаДобре, че славните някога деди на тридесет риград и още в края на 1856 г., от името
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на сънародниците си, открито повдигнаха стопанското противоборство изкристализивъпроса за възстановяване на изгубената си раше на фона на задълбочаващите се пронякога църковна независимост. Българските тиворечия между българското население и
претенции не излизаха извън рамките на алчното и високомерно гръцко духовенство.
гарантираните от султана права за всички Икономическите подбуди се преплитаха с
подвластни нему народи, но пряко засягаха църковните, културно-просветните – с наинтересите на Патриаршията и на гръцко- ционалните. Страстите се нажежаваха и
то духовенство. Високата порта се изправи зад привидното единство на православнипред изключително труден избор кого да те християни в Османската империя дълго
подкрепи, и то така, че да не породи какви- спотаяваната неприязън на българите към
то и да било съмнения у своите европейски цариградските фанариоти и гръцките архипартньори относно способността си да про- ереи се отприщи. Така всъщност се роди и
дължи успешно да изпълнява поетите анга- българският църковен въпрос.
жименти за продължаване на започнатите
До Кримската война църковната разрадикални реформи. Патриаршията, разби- пра протичаше на приливи и отливи и без
ра се, въобще не се съмняваше, че ще успее сериозни крайности. Балансирайки между
да даде за пореден път урок на своите проти- двата лагера, правителството дълго време
вници, но правителството не мислеше така. съумяваше да контролира положението и
Българите не бяха за подценяване и техните да охлажда страстите, но в края на 50-те
искания не можеха да се пренебрегват.
години на ХІХ в. ситуацията се промени.
Достигнали към средата на ХІХ в. Българите поискаха своя църква, а Патблизо 4–4,5 милиона души, българите риаршията демонстрира неотстъпчивост.
представляваха вече най-компактната и мно- Спорът избухна със страшна сила и повече
гобройна православна общност в пределите нищо не можеше да го спре. Усилията да се
на Турция. До към Гръцката революция от реши въпроса на свикания през 1858 г. цър1821 г. те все още оставаха в периферията на ковен събор се провалиха и така се стигна
имперската икономика и въпреки че руско до Великденската акция от 3 април 1860 г.,
турският конфликт от 1828-1829 г. не проме- когато цариградските българи окончателно
ни с нищо статута им, след подписването на скъсаха с Гръцката патриаршия.
Одринския мирен договор българите се озоПодробностите, свързани с подговаха в една съвършено различна геополити- товката, осъществяването и последиците от
ческа ситуация. Атмосферата на промени, в това величаво и паметно събитие от роднакоято османското общество заживя през вто- та ни история, са добре изследвани и едва
рата четвърт на ХІХ в., се отрази благотворно ли е необходимо да си припомняме всички
върху тяхната съдба. След откъсването на факти, отразяващи случилото се преди 150
автономна Сърбия и на независима Гърция години. Ще си позволя да откроя само два
българските земи придобиха стратегическо емблематични аспекта на акцията, която
значение за турското правителство, а това доведе на практика до повсеместното изгоноткри пред по-предприемчивите българи ване на гръцките архиереи и до непризнанови и нови възможности за натрупване на ването на патриаршеската власт от населекапитали и обществено влияние. Стопан- нието в почти всички по-големи български
ският просперитет на българските градове общини. Първият аспект, описан завладяваобаче засегна интересите на многобройните що от перото на Тончо Жечев, е свързан с
гръцки общности, живеещи в по-големите характера на Великденската акция – акция,
градове на Румелия. Своеобразният моно- действително народна, обмислена и органипол на гръцките търговци над вътрешно им- зирана с участието на всички по-изявени цаперската търговия беше разрушен и през 30- риградски българи, независимо от техния
те и 40-те години на века те бяха постепенно социален статус и принадлежността им към
изтласкани от ключовите позиции, които една или друга групировка в църковното ни
заемаха в икономическия живот на Турция. движение. От столицата на империята до
Съперничеството между българи и гърци последното забутано из Румелия българско
придобиваше все по-остър характер. Напре- село, всички подкрепиха акцията и участжението видимо нарастваше, още повече, че ваха в нея кой с каквото може. Доказва го

перфектното изпълнение на предварително архиереи и свещеници направиха своя изразработения до последния детайл сцена- бор и през следващите години останаха рерий на акцията – не само в Цариград, а и в дом с паството си, участвайки най-активно
други градове, като Пловдив, Шумен, Само- във всички фази на църковното движение.
ков, Видин, Търново. Доказват го и 5233-те Тази стъпка беше изключително важна за
подписа и печата на известни и позабраве- възстановяване на доверието между миряни
ни цариградски търговци, занаятчии, пред- и църква, защото чуждото владичество, а и
приемачи, богати и бедни, млади и стари, безхаберието на Патриаршията, принизиха
които само дни преди Великден изготвиха православието по българските земи. Значипрошение до великия везир Ружди Мехмед телна част от гръцките свещеници се бяха
паша. Изписвайки
превърнали през гооткрито имената си
дините в нарицателпод текста на прошено за корупция, конието, те извършиха
ристолюбие, невеженещо много по-саство, за продажност
крално от това да заи разврат. Малцина
явят само волята си
биха се осмелили да
за откъсване от Патне признаят, че любориаршията. С този
родието на възрожси акт те показаха,
денския българин се
че са политически
градеше не само на
зрели да се борят
спомена за славниза своите човешки
те някога владетели
права, че не са вече
и битките, които те
онази рая, единствебяха печелили, но
ната цел на която
и на вярата, на прав продължение на
вославните традистолетия беше да
ции. Точно затова,
оцелее – независипрякото ангажиране
мо от униженията
на духовенството в
и насилията, на коборбата срещу Патито беше подлагана,
риаршията имаше
било от иноверци,
както възпитателно,
било от фанариоти.
така и стимулиращо
Доказва го и още
въздействие върху
нещо – превъзмогцялото
българско
ването от страна на
население. Прочее,
народните водачи
възвръщайки си пона вътрешните бодобаващото му се
ричкания и ежби,
обществено
влияна личните противоние, духовенството
борства и амбиции. Хатихумаюн издаден на 18 февруари 1856г по-късно зае своето
Дори колебанията
естествено място и в
и страхът на Иларион Макариополски бяха освободителните борби на българите.
бързо забравени и пред опасността от евенВеликденската акция от 3 април
туални ответни мерки всички действаха за- 1860 г. отвори нова страница в историята
дружно и координирано.
на българо-гръцката разпра. Натрупан беше
На второ място бих искал да подчер- ценен политически и организационен опит.
тая значението на обстоятелството, че по- Самочувствието на българите видимо накрай Великденската акция българското ду- расна. Портата разбра, че рано или късно ще
ховенство успя отново да заеме мястото си трябва да се откаже от ролята на посредник.
на истински народен пастир. Отхвърляйки Великите сили пък бяха принудени да превърховенството на патриарха, българските напишат стратегиите си за Балканите, съо-
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бразявайки се вече и с българските искания. ската дипломация се беше обявила срещу
До крайната победа обаче предстояха нови църковните ни искания и бавно се пренабитки. Трябваше да минат още цели десет стройваше за промяна в отношенията си с
години, за да се стигне до окончателната раз- Патриаршията. Българите обаче търпеливо
връзка на българския църковен въпрос. Пат- изчакваха, защото бяха уверени в своята
риаршията упорито се бранеше и отказваше справедлива кауза, защото вече бяха осъзнада отстъпи. В действие влязоха изпитаните ли, че ако действат заедно и в синхрон ще
методи на подкупи, интриги, сплашвания, постигнат целта си и защото бяха наясно, че
гонения, на съзнателно протакане и отлага- възстановяването на независимата им църква е само въпрос на
не на вземането на
време. Затова, когато
каквито и да било
на 28 февруари 1870
решения, засягащи
г., събота, великибългарските искаят везир Али паша
ния.
привика членовете
Постепенно,
на Смесената комицърковната разпра
сия, за да им връчи
достигна своята кулфермана на султан
минация. В големиАбдул Азис за съзте румелийски градаване на Екзархиядове гръцките общта, изненадата беше
ности бяха умело
всеобща.
използвани, за да се
Ще си позвозлепоставят бългаля да цитирам само
рите като размирен
една реакция от
и неблагонадежден
далечната 1870 г. –
за спокойствието на
тази на Иларион Маимперията народ.
кариополски, който
Напрежението нана 1 март, т.е. само
растваше с дни. Тук
ден след като Али
и там припламваха
паша беше връчил
сблъсъци, словеснифермана за Екзархите препирни все поята на българските
често прерастваха в
и на гръцките предръкопашни схватки.
ставители, произнеВодеше се борба за
се пред събралото
всяка община, за
се около Дървената
всяка махала, за всяцърква „Св. Стефан”
ка църква. Търсеха
множество прочувсе съюзници навън
ствено слово. Като се
и вътре в империопита да оцени преята. Обществените
султан Абдул Меджид
живяното и постигстрасти се изливаха
натото по трънливия
в публични дебати
по кафенета и чаршии, пишеха се памфле- път на борбата, път на неволи и надежди, на
ти и брошури, вестниците се пълнеха със свидни жертви и обрати, Иларион Макариосъобщения за нови и нови прояви на нетър- полски отбеляза:
„Угодно било, преосвещени събрапимост. Работата в създадената от Високата
порта смесена българо-гръцка комисия вър- тя и благословени чада наши, Всевишнему
веше мудно. Да не забравяме и трудности- промислу Божию, да съхрани и опази жите, предизвикани от примамливите униат- вота на неколцина от нас, за да участваме в
ски обещания, както и от започналата след радостта на настоящия празник и знаменит
Кримската война пропаганда на американ- ден на решението [на] народния наш църските протестантски мисионери. Дори ру- ковен въпрос, както бяхме щастливи да от-
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празнуваме и онова славно Възкресение на 3
априлий 1860 г., когато милият наш народ
от несносна тегота отхвърли инородното духовенство и припозна за свои пастиреначалници ония, на които той гласа познаваше.
Третий април бе славен и знаменит
ден, в който въпросът се роди и народното
желание за народна йерархия [се] изрази.
Днес, първи март 1870 г., е още по-славен и
по-знаменит, защото се изпълни народното
желание. Тогава бе рождението на въпроса,
днес е изпълнението на въпроса. Тогава бе
едно просто желание за въпроса, днес въпросът се облича с царски закон. Тогава бяха
надежди, а днес е осъществлението на надеждите. Жътвата, чада, на сеяча е по-сладка от сеитбата, защото който сее надежда,
сее за жътва. Който жъне, събира плод. Тъй
и ний, чада, сеяхме на 3 април 1860 г., жънем плода сега на първи март 1870 г.”
Трудно е да си представим пълната гама от чувства, които са вълнували героя и мъченика на Българския Великден в
този момент. Но едно несъмнено е сигурно.
Връщайки се мисловно назад към бурните
и страстни събития около двете емблематични за духовното ни Възраждане дати –
3 април 1860 г. и 27 февруари 1870 г., разлиствайки прашасалите и по чудо оцелели
документи от последните десетилетия на
чуждото иго, вглеждайки се в пощадените
от времето поизбледнели портрети на някогашните народни първенци и църковни
архиереи, би трябвало не само да възпроизвеждаме конкретните факти от собственото
си минало, а да се опитваме да се поучим
от него, от успехите и грешките на нашите
предци, от техните терзания и слабости, колебания и надежди. Изповядвайки подобно
разбиране за обществената мисия на историята като наука и с риск да не бъда правилно разбран, ще си позволя да припомня
един познат на всеки българин цитат: „Бедни, бедни Македонски! Защо не умря при
Гредетин?...”
Въпреки че едва ли му е мястото точно когато тържествено отбелязваме
150-годишнината от Великденската акция
и 140-годишнината от фермана за Българската Екзархия, но вземайки повод от финалните думи на Вазов в повестта „Немили,
недраги”, се питам: достойни ли сме днес
за борбата, която с такава последователност

и с дипломатически усет, с отговорност и
вещина водеха Неофит Бозвели и Иларион
Макариополски, Петко Р. Славейков и Христо Тъпчилещов, Никола Сапунов и х. Николи, Гаврил Кръстевич и Стоян Чомаков?
Какъв е днес националният ни елит? Защо
не можа да усвои уроците на миналото и не
се поучи от възрожденските ни будители
и от строителите на съвременна България?
Докога ще търсим врага сред нас, вместо да
се обединим в името на общия успех? Не е
ли време да загърбим партийните крамоли
и да заложим на единението? А къде е и
каква е днешната българска църква? Въпросите, които провокира историята на църковното ни движение, са действително много,
но аз съм убеден, че повечето от отговорите
ще открием тъкмо в тази история, в примера на онези, които започнаха борбата срещу
Цариградската Патриаршия и които в крайна сметка постигнаха възстановяването на
независимата Българска църква. Нека не ги
забравяме! Това е наш синовен и патриотичен дълг!
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Българската духовна независимост
Поглед отвън
									

Бойко Киряков

									Светла Янева

Шарл-Франсоа-Ноел Шампоазо (1830–1909)
– френски дипломат, заемал през дългата
си кариера повече от петнадесет консулски длъжности, сред които в градовете
Пловдив, Одрин, Янина, Крит, Смирна,
Русе, Неапол. Открил през 1863 г. известната скулптура Нике от Самотраки. За
откритията си като любител археолог
избран през 1889 г. за кореспондент (дописен член) на френската Академия по
епиграфика и изящна словесност, една от
петте академии, съставляващи Френския
институт.
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Една от устойчивите представи, които сме изградили за себе си, е, че ние, българите, сме шампиони в късите дистанции.
Ако за нещото, към което сме се запътили,
е било необходимо по-продължително време, дълготрайна упоритост и поведенческа
устойчивост, ние не пристигаме на финала.
Или пристигаме така, че щеше да е по-добре да не бяхме пристигнали.
Едва ли е необходимо да оспорваме
или да доказваме горното твърдение. Количествените методи, приложими в социологията, не работят в нашия случай, за да
кажем дали това е вярно. „По-скоро да”, или
„по-скоро не” в историята не съществува.
Има все пак един епизод от националното
ни битие, който може да ни накара да се усъмним в правотата на максимата, отписваща ни от маратонските дисциплини. И това
е църковно-националната борба, завършила
с институционното обособяване на българската нация в пределите на Османската империя. Борба, водена „бавно и полека”, както
бе казал по друг повод Иван Вазов. И която
постигна успеха си по начин, който позволи
постигнатите резултати да действат години след акта на църковната независимост,
обявена от нашите архиереи преди 150 години.
Българският Великден, както бе наречена акцията от 3 април 1860 г., беше от
такова значение за българската история, че
не друг, а революционерът Г. С. Раковски
предложи датата да се празнува всяка година. Или ако използваме днешните клишета,
Раковски обяви деня на Великденската акция за национален празник. Не само защото
на тази дата се роди една, макар и все още
неоформена, да не говорим за призната, национална институция. А и защото с този си

акт българите показаха на света, че са нещо
различно от рум милет. Светът бе изненадан от станалото през 1860 г. Светът след
тази дата започна да обръща все по-голямо
внимание на българите. До такава степен
признавайки ги, че започна да ги включва в
политическите си комбинации, роля за което имат и европейските консули, резидиращи в по-големите градове на Османската
империя.
Трудно е да илюстрираме с един,
дори с няколко документа борбата ни за
църковна независимост. Затова избрахме
доклада на френския вицеконсул в Пловдив
Шарл Шампоазо от 4 декември 1857 г. – три
години преди тримата български владици
да отрекат Константинополския патриарх
в литургията си и една година преди началото на Великия гръцки народен събор,
на който се залагали надежди, че българогръцкият спор може да приключи задоволително и за двете страни. Вицеконсулът прави компетентен и невероятно точен анализ
на българското движение, когато то все още
е в аморфно състояние. Защото след акта от
3 април 1860 г. вече е било лесно да си аналитик, че и пророк.
Може би е малко странно, че този
доклад идва не от Цариград – столицата
на българската еволюция, а от Пловдив.
Странно, но на пръв поглед. От една страна,
дистанцията е полезна, за да се обхване процесът в цялост. А от друга страна – именно
Пловдив е бил врящият казан на борбата,
където полярните страсти позволяват отчетливо да изпъкнат проблемите. Проблеми важни и с дълготраен ефект. Или, както
казва Шампоазо в доклада си до френския
външен министър граф Валевски:
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Сериозността на този въпрос и неговата
важност от гледна точка на настоящето състояние на Османската империя ме
карат да се надявам, че този доклад ще
представлява интерес за Ваше превъзходителство.

им ли е разрешено, когато всеки ден чуват
да се обсъжда възможността за отблъскването на турците в Азия, да си задават
въпроса какво ще стане с тях тогава. Не
могат ли те, предвид такива важни събития, да се опитват да подготвят отдалеч
тяхната политическа независимост чрез
тяхната църковна независимост. Относно настоящия момент, повтарям отново,
че масите, заедно с по-образованите хора,
чувстват необходимостта от свободно
духовенство и че тази мисъл се смесва с
неясни предчувствия за независимост.

Важността на въпроса обаче няма
нищо общо с познанията върху него. За
това, докъде са го докарали в познанията
си за българите европейските правителства
и френското в частност, говори фактът, че
докладът започва с една дълга историческа
екскурзия през вековете, преди да го докара до съвременността. Защото на
европейската общност е била известна само гръцката
гледна точка, според която, освен
другото, българите са размирници
и рушители на
Османската империя.

Дълго време българите са
били
незабележим фактор в играта на Великите
сили за надмощие
в Османската империя. Или поне за
западните Велики
сили. Трябва, според вицеконсула,
тази тактика да се
промени, ако Западът иска здраво
да стъпи на тази
част на Балканския полуостров:

Не е излишно да повторим, не империята
биха обичали българите, а надеждата за
края на техните мъки. Това е моето категорично мнение за желанието, изразявано
от всички. Няма защо да се съмняваме, че
ако Франция, ако Англия бяха използвали
същия език през тези вече столетия, към
тях биха се отправяли тези молби, както
към всяка друга нация по света, която би
се представила за освободителка. Общата религия има много малка тежест тук
и доказателство за това е пламенната и
непримирима борба,
която се води днес.
„Ние сме славяни,
православни, казват
ясно водачите на
партиите,
които
съществуват тук,
както навсякъде, но
до това да станем
руснаци има голяма
разлика. Да дойде
който и да е да ни
освободи и ние ще си
уредим сметките с
него след това.”

ята на населенията, познаващи от векове
сабята и тоягата в ръката…. Като не могат да протестират срещу османците, а
само да ги ненавиждат, хората въстанаха
срещу властта на духовенството и намериха хиляди мотиви, кой от кой по-основателни за този бунт. Народът обединява в
една и съща антипатия заптието, което
идва да се настани насила в дома му, на
масата му, и бирника на владиката, идващ
да му вземе килето жито, което изисква
митрополитът под формата на някакъв
странен данък. Малко по-образованите
хора
ненавиждат
владиците, които
заедно с една малка група, снабдена с
гръцки или йонийски
паспорти, изливат
потоци присмех върху древна България,
нейния език, нейната
история и в далечна
перспектива тези
хора привиждат с
еднo малко диво честолюбие призрака на
учредена държава,
образите на техните царе, за които те
говорят по всеки повод, дори без причина. От това личат
ясно както връзките, които свързват
Цариград

Гърците разбраха
коя струна трябваше да докоснат
и без никакво предисловие обвиниха ясно и категоНо, потисрично българите,
кани от векове,
че искат църковславяните и найна независимост
вече
българите не
Старият Пловдив - худ. Цанко Лавренов
с единствената
са се научили мноцел да достигнат
го да разчитат на
до политическа независимост. Какви са самите себе си за бъдещото си щастие и
вижданията на българите? Българите ис- за сегашното си избавление, затова те обкат още отсега религиозна свобода, едни ръщат поглед към всяка сила, в която вижпо национално убеждение, други от омраза дат възможност да им донесе благополукъм злоупотребите на настоящето духо- чие, политическо и религиозно равенство
венство. Най-просветените сред тях меч- и, както вярват те – свободата. Знаем
таят в едно повече или по-малко далечно какви са били в това отношение обещанибъдеще за една отделна нация, имаща свои- ята и действията на руснаците, че хиляте закони, своята слава, своето богатство, ди пъти тази сила е била представяна на
както е имала своите срамове, своите не- българите като единствената, на която
щастия, както има сега своята бедност. могат да се надяват. Умелите и повтаБез никой от тях да има дори помисъл за рящи се интриги донесоха естествените
открит бунт срещу султана, за някакъв си плодове и в тези земи започнаха да миакт, който да атакува дори индиректно не- слят, че идването на руснаците е краят на
говата власт, неоспорвана за момента, не потисничеството и началото на нацията.

тези две класи, така и разликите между
… Подложени на крайна тирания, разо- тях. Но винаги учудва необходимостта на
рени от данъци, познаващи само на думи тази общност да се отърве от най-хитрия
реформите, които вдигат толкова шум и свадлив свой неприятел, от този, който
по света и имат толкова малко ефект в се меси във всекидневния им живот, не ги
Турция, българите изпитват гореща жаж- оставя на мира и посяга с такава настърда за спокойствие, просперитет, незави- веност на кесията на едните и на гордостсимост. Те виждат почти открай време та на другите.
гърците, представлявани от тяхното висше духовенство, да се идентифицират с
Заслужава ли си инвестицията, ако
османците и да съчетават с тях начини- разсъждаваше с днешната лексика вицеконте да ги разорят по-бързо. Резултатът от сулът, да се заложи на българите? Ето как
това откритие бе лесно предвидим: да се ги вижда той:
атакуват турците, да престанат да прекланят глава пред тях бе много над енерги- Но коя е понастоящем тази българска на-
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Но дали борбата е само духовна. И не са ли прави
гърците, които обвиняват българите, че
крайната им цел е
политическа независимост?

ция, която вдига  толкова шум около себе грават всеки ден могат да опровергаят и
си? Коя е нейната сила, кой е нейният све- най-обоснованите прогнози и да породят
тлик? Нищо особено, наистина, но едно най-непредвидимите усложнения, но по
доста хомогенно цяло, едно здраво тяло, мое мнение би било опасно да се отрича
силно, наивно до крайност и затова по-лес- реалното състояние на нещата и да се
но податливо на влияния, ето какво пред- разглежда като преходен каприз тревогаставляват расите между Одрин и Ниш, та, която не пропуска случай да се прояви
Видин и Монастир, в старите български пред всички. По-нататък, когато нови проепархии. …Ако нравственото развитие учвания ме снабдят с още документи, ще
на тези населения оставя много да се же- мога вероятно да спомогна да се надникне
лае, същото не се отнася за физическото в истинската тенденция на южнославяним състояние. Тяхната сила, военната им ското общество като цяло и да докосна
стойка, решителността и елегантност- далечните хоризонти, които и аз самият
та на движенията им
едва провиждам за
могат да се сравнят
времената, които не
само с тяхната блаискаме да назовем, но
гост, почти срамежкоито ще настъпят
ливост. Като видиш
бързо в Турция.1∗ Днес
събрани около каруциединственият начин
те им тези хора, кода предотвратим буито не се страхуват
рята и да дадем почнито от дъжд, нито
ти пълно удовлетвоот студ и които спят
рение на желанията
три четвърти от гона българите относно
дината на открито,
тяхното духовенство
си казваш, че е трудно
е да им бъде призната
да се намерят по-здрасамостоятелна църкви и непретенциозни
ва. … Що се отнася до
войници и разбираш,
по-образованите хора,
че трябва да са наисблагодарение на техтина възхитителни
ните усилия общестземеделци,
които
веният дух отбеляза
дори след десятъцизабележим прогрес
те и след обиколките
от известно време;
на кърсердарите и на
млади и горещи глави
столичните бирници
не пропускат никакъв
умеят да изтръгнат
случай да съберат
от земята богати ренацията в един сноп,
Писмо-възвание на владиците от 1861 г който се сплотява от
колти.
ден на ден и чиито няУсещайки, че това блиц наблюдение кога незначителни действия придобиват
може да бъде не особено точно, отчитайки вече една цялост, една твърдост, която е
също, че залогът да се загубят българите е трудно да бъде отречена.
голям, вицеконсулът се опитва да внуши
проблемът да бъде решен поне краткосроч- Целокупността на всички факти, които
но, като с признаването на българските ис- изложихме последователно тук доказва
кания за духовна еманципация се опитат да повече от обилно съществуването на бълпресекат пътя им към политическа.
гарското движение както в областта на
Филипополис, така и във всички други. Тук
∗
Бележка в полето на документа:
Да се определи истинското значение на 1
това двойно, политическо и религиозно, „Трябва да се даде удовлетворение на бълдвижение е задача трудна, да не кажа гарското движение като се създаде национевъзможна. Събитията, които се рази- нално духовенство.”
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Освещаване на Железната църква в Цариград
най-вече се проявява двойният [му] характер, религиозен за момента, политически
в едно повече или по-малко отдалечено бъдеще. Тук също така духовете са възбудени
и ще бъде най-малкото голяма непредпазливост, според мен, да не се съобразим
сериозно с мнението, с това, което е разумното в него, и да не му бъдат предоставени отстъпките, съвместими с честта
на правителството, без опасност за неговото спокойствие.�∗ Далеч съм от това да
твърдя, че създаването на самостоятелно
българско духовенство ще сложи край на
мечтанията, на съкровените надежди, чието съществуване разкрих. Това са едни от
тези течения, които и най-силните могат
да се окажат един ден неспособни да спрат и да направляват. Но взимайки реално предвид подобни тенденции, когато се
отнася до общата политика, може да се
твърди, че опасността не е там, особено
ако съумеем да затворим навреме пътищата, които биха могли да водят индиректно нататък, по дългото, но неизбежно отклонение на църковните разпри, дегенериращи в открити борби между раса и раса и
нация  и нация.  

Секция Политическа кореспонденция, Турция –
Филипополис, т. 1, 1857–1878]. с. 9–24.

Четейки горните редове, писани години преди църковното движение да се канализира и структурира, ние трябва да отдадем дължимото на проницателността на
Шарл Шампоазо. Може да се каже, че чрез
него Европа отново открива българите. И затова той може убедено и със самочувствие
да заяви 12 години след акта на 3 април,
резюмирайки писаното през цялото това
време с думите си от доклада от 10 август
1872 г.:
Не мисля, че някога цяла една нация
е била по-единодушна в своите стремежи
от българската нация, по-твърда в преследването на своята църковна независимост и създаването на отделна църковна
йерархия, която за нея да е равносилна на
конституирането на една отделна националност.
AMAE, S. C. P., Turquie–Roustchouk, v. 2, 1869–1875
[Архив на Министерството на външните работи,
Секция Политическа кореспонденция, Турция –
Русчук, т. 2, 1869–1875]. с. 253.

AMAE, S. C. P., Turquie–Philipopolis, v. 1, 1857–1878
[Архив на Министерството на външните работи,
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Борбата за независимост на българската
православна църква
Алоис Хайек
Превод от немски език:
Ралица Василева Домусчиева

Алоис Хайек (1899-1966)
Роден е в град Кромериж в Моравия. Във
Виена следва германистика и история при
Иречек, който по-късно му става и научен
ръководител. Понеже  е с болно сърце, той
е освободен от активна военна служба през
Първата световна войнa, но работи като
преводач, тъй като владее много чужди
езици. Хайек става асистент на един от
големите балканолози Юберсбергер, който силно го подкрепя за хабилитацията
му през 1924 г. От началото на 30-те години Хайек се отдава изцяло на изучаването
на Югоизточна Европа. На него се дължи
до голяма степен подреждането и каталогизирането на частната библиотека на
Иречек. Негова заслуга е и запазването на
библиотеката на института по балканология във Виена. Една от най-важните му
книги е „България под турско робство” от
1925 г., откъс от която ви представяме в
настоящия брой на „Списание Път”.
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Създаването на училища из цяла България води след себе си силен духовен подем,
с който назрява и въпросът за свободата и независимостта на българската църква. Стига се
до така наречения българо-гръцки църковен спор.1 Народът започва да се надига срещу
духовното потисничество на гърците. В много градове вече се чуват протести и жалби
срещу насилието от страна на гръцкия клир.
Първият всеобщ бунт срещу гръцкото духовенство е през 1828 г. в Скопие. Българите,
които живеят в града и околностите, се обединяват около уважавания гражданин хаджи
Трайко и изразяват категорично своето желание за български владика, тъй като са
недоволни от гръцкия митрополит и не могат да го отстранят по легален начин. Патриархът
не удовлетворява тяхното желание и тогава те започват открита борба с него и едва след
четири години успяват да постигнат премахването на четири гръцки владики и заместването
им с българи. През 1833 г. се стига до връхната точка на тази борба, когато българското
население, възмутено от актовете на насилие на гърците, опитва със сила да премахне
митрополита. В същата година се надигат и гражданите на Самоков срещу мразения от тях
владика. През 1840 г. подобни размирици се разразяват и в Търново, след това във Видин
и Русчук и скоро обхващат цяла България.
Един от най-решителните и силни борци за правата и църковната свобода на
българите е архимандрит Неофит Бозвели2 от манстира Хилендар, ученик на епископ
Софроний. През 1814 г. той обикаля цяла България, организира създаването на български
училища, обединява народа около себе си и с гръмки думи проповядва срещу безчинствата
на гръцките свещеници. Той призовава хората да отстранят всички гръцки книги от
1
Най-значимата литература за църковния спор: Филипов, T. Вселенский патриарх Григорий VI и греко-болгарская распря, Санкт Петербург, 1870 (руски); Теплов В. Греко-болгарская распря, Санкт
Петербург, 1899 (руски); Бурмов Т. Българо-гръцката църковна распра, София, 1902 (български); Княз Трубецкой. Русия и вселенският патриархат след Кримската война, 1901 (руски); от същия автор – Le politique
russe en Orient, Le Schisme bulgare, 1907; K. v. Marsch. Der Machtbereich des bulgarischen Exarchates in der Türkei.
Leipzig-Neuchatel. 1906; Йордан Георгиев, (551), Документи за църковния спор в Сборник на Министерството
XXII-XXIV, София, 1906-1908 (български).

2
За Неофит Бозвели вж. И. П. Георгиев. Неофит Бозвели – борец за църковна свобода, Стара Загора, 1911 (български).
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църквите, да ги заменят с български и настоява за въвеждането на българския език в
църквата.3 Едновременно с това той подтиква българите да затварят гръцките училища и
да отварят български, за които самият той съставя и разпространява учебници. През 1821 г.
патриарх Григорий V е убит от турците, а малко след това същата съдба сполетява и още пет
владики, сред които е и митрополитът на Търново Йоаким. На негово място в Търново идва
Иларион Критски, който се превръща в един от най-жестоките потисници на българската
духовност. Тъкмо от него жителите на Казанлък, Стара и Нова Загора искат техен владика
да стане българинът Онуфрий, но той ръкополага един гръко-албанец, който е прогонен
от Австрия и Влахия заради грабежи. След смъртта на митрополита жителите на Търново
заедно с турските власти отварят неговите сандъци, в които намират два милиона златни
гроша и завещание, с което той разпределя богатството си на свои роднини и на гръцки
училища, но не оставя нищо на хората от неговата епархия. Смутени от това българите се
опитват на всяка цена да попречат на издигането отново на грък и предлагат за нов владика
Неофит от Хилендар. Самият той се отправя към Константинопол, за да задвижи своето
назначаване, носейки със себе си писмото, с което жителите на Търново го подкрепят. Там
той среща Иларион Михайловски (Макариополски) от Елена, който ревностно подкрепя
неговите стремежи, а по-късно самият той става най-големият застъпник за независимост
на църквата. В Константинопол борбата се разпалва още повече и придобива политически
характер. С течение на времето тук се създава голяма българска колония. Повече от 20
хиляди български занаятчии са се заселили в града. Особено многобройна е гилдията
на шивачите, които произвеждат униформи за турската армия и затова се радват на поспециални привилегии от страна на властите. Те са организирани като част от армията и
образуват единна общност. Освен военните шивачи има и редица други гилдии и свободни
групи, които почти изцяло живеят в един и същи квартал.
Именно в тази българска общност двамата патриоти започват да разпространяват
своите идеи за свобода. Голямата българска колония в Константинопол няма своя
църква и е принудена да посещава службите в гръцките. Тук Неофит се отдава на същата
дейност, която по-рано извършва и в Търново. Постепенно той успява да убеди българите в
необходимостта от създаване на българска църква. Но революционните дейности на двамата
български духовници не остават скрити за фанариотите. Чрез свои агенти те разбират кой
внася раздвижването сред константинополските българи и решават да ги отстранят. Една
нощ Неофит и Иларион са заловени, качени на гръцки параход и заточени в Атон.
Но скоро след това за българите настъпва благоприятен обрат. Както вече беше
споменато, Турция се стреми чрез реформи да подобри ситуацията във вътрешността на
империята. Султан Махмуд премахва еничарския корпус и въвежда редовна войска. Средата
на юни 1826 започва епохата на реформите (танзимат). Принципът на пълно равенство на
религиите и националностите официално е обявен. На християнските народи се дава „защита
под сянката на султана”. Сред всички поданици, независимо от произход или религия,
трябва да цари пълно единодушие. През 1839 г. Абдул Меджид се качва на трона и на 3
ноември (26 ден на месец шабан 1225 г.) издава известния Гюлхански хатишериф4, който
е като продължение на започнатите от Селим III реформи и предначертава конституцията
на Турската империя. На всички народности в империята тържествено е обявено, че се
признава тяхната равнопоставеност и че на всеки, без значение от вяра и националност,
се гарантира пълна сигурност за живота, честта и имуществото му. Хатишерифът обещава
3
След смъртта на Неофит в Периодическото списание от Браила (1875, кн. 9 – 12) е
публикувана неговата книга „Мати Болгария” (Майка България) – диалог между майка и
син, в който се описват мъките на българския народ под духовното робство на гърците.
4
Неофит е прекалено опасен за патриарха, който го познава като сприхав и буен
човек. Митрополит на Търново става Панарет, който бил пехливанин в Мала Азия.
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Дървената църква “Св. Стефан’’ в Цариград
публичност на наказателните процедури, отстраняване на спахиите и на тежкото данъчно
бреме. Данъците трябва да се определят според имуществото и състоянието на всеки отделен
поданик и да се събират без злоупотреби. Гарантира се премахването на „отвратителната
подкупна система” илтизам – даването на право за събиране на данъци.
Появява се нова партия, състояща се от млади, възпитани в западен дух турци и водена
от френски либерали. Тя се стреми да прокара тези реформи и да превърне застаряващата
Турция в модерна и единна държава.
Именно в това благоприятно време българите в Константинопол успяват да
предизвикат освобождаването и връщането на Неофит в града. Така той отново има
възможност да продължи предишните си дела.
В същото време митрополит Панарет властва с жестокост и безчинства в Търново.
Той забранява българското богослужение в църквата „Св. Никола”, а в много от селата дори
затваря църквите. Много деца умират без да са кръстени, много мъртви се погребват без
поп. Панарет увеличава тройно данъците, които събира, и когато старейшините в епархията
се надигат срещу това насилие, той ги оклеветява пред турските власти, че участват в таен
заговор. Отново той ограбва епископския архив, където се съхраняват много ценни вещи от
българските патриарси. Епископите преди него оставят непокътнати всички ценни книги,
ръкописи, одежди, но от алчността на Панарет народът с мъка успява да спаси единствено
един епископски жезъл.
Българите отново пожелават издигането на Неофит на негово място, но и този път без
успех. Отново грък става търновски митрополит – Неофит Византийски, млад, безхарактерен
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човек, който потиска с истинска страст българското духовенство. Неофит Бозвели става само
негов помощник, но между двамата не цари разбирателство. Митрополитът с всички сили
се опитва да привлече към себе си някои от по-влиятелните българи, като ги удостоява с
църковни санове, за да може по този начин да граби и да изнудва хората необезпокояван5.
През това време Бозвели смело продължава своята агитация сред населението. Когато
митрополитът вижда, че няма да може да премахне своя противник с интригите си, решава
да прибегне към сила. Една нощ патриотът е заловен в манастира в Лесково, завързан е с
вериги и откаран към Константинопол, откъдето за втори път и без съд и присъда е заточен
в Хилендар (1841 г.). Там той прекарва четири мъчителни години, но и привлича към себе
си вниманието на някои млади, патриотично настроени български монаси. Българите в
Константинопол от своя страна не се отказват в опитите си да го освободят и през 1844
г. имат щастието отново да го приветстват в своята общност. По същото време Иларион
Михайловски, който по-рано е изпратен от Атон в Атина, за да продължи своите дела,
също се връща в Константинопол.
През 1845 г. от Портата е издадено допълнение към Гюлханския хатишериф, което
разширява правата на турските поданици. Иларион Михайловски превежда хатишерифа и
неговото продължение и ги разпространява сред българите заедно с допълнение, написано
от самия него, за да може те да ги използват като основание за своите искания. Съгласно
хатишерифа везирът свиква събрание на по-високопоставените турци с двама представители
от всеки вилает (от всеки по един християнин и един мюсюлманин, както и евреи от поголемите градове), за да обсъдят какви мерки трябва да се вземат за подобряване живота на
населението. На това събрание е поканен и патриархът, за да представи своите предложения
за реформи, съответстващи на духа на онова време.
Неофит и Иларион разбират значимостта на момента и подканват българите да
изразят официално своите желания. Междувременно патриархатът излиза с искане от
турските власти за събирането на 7 милиона гроша от християните и българите се опасяват,
че ще бъдат задължени сами да изплатят тази сума, тъй като гърците от освободеното
кралство вече не могат да бъдат причислявани към тях. Затова те представят следните
искания:
1.
Патриархатът трябва да даде обяснение, каква е причината за този
голям дълг.
2.
епархии.

Трябва да обяви как се разпределя сумата между отделните

3.
В България трябва да се пратят български епископи, които да
разясняват на хората задълженията им към Бога, към държавата и към ближния на
техния език.
4.
Трябва да се определят месечното и годишното заплащане, както и
таксите за всяко църковно дело.
5.
В синода трябва да се назначат трима български епископи, които да
имат постоянно място там.
6.
патриарха.
5

Епископите трябва да се избират от народа и да се ръкополагат от

7.
В Константинопол трябва да се изберат четирима български
За него: М. Радивоев. Време и живот на Търновския митрополит Илариона (Макариополски),

София, 1912 (български).
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представители, които да застъпват интересите на народа пред Портата и да
разпространяват решенията на властите без посредничеството на гърците.
В отделно писмо към Великия везир Иларион обръща голямо внимание на факта,
че патриархатът без причина преследва българите, непрекъснато събира данъци от тях, а
когато те питат за причината, епископът отговаря, че парите са определени за подкупване
на турците, които протежират християните.
Турските власти взимат под внимание исканията на българите и ги представят на
патриарха, който се опитва да ги опровергае с клеветите, че българите и най-вече Неофит
и Иларион поддържат тайни връзки с руски и полски емигранти, както и с католическата
пропаганда. Последствието от това е прогонването на българските духовници. Двамата са
заловени от патриархата и заточени на остров Принкипо. Когато новината стига до българската
колония, 80 решителни мъже се отправят към острова, за да освободят заточениците. Но
там те са спрени от турската полиция, привикана от гавазите на Патриаршията. Същата
нощ духовниците са закарани в Атон (1845 г.). Там Иларион може да се движи свободно,
но Неофит е заключен с вериги и хвърлен в една кула, където след дълго мъчение умира
през 1848 г.
През 1846 г. султанът прави обиколка из българските земи и навякъде чува за
оплакванията на населението срещу гръцкото духовенство. Когато се връща в Константинопол,
той нарежда на патриарха да отстрани мразените от народа гръцки епископи и да
проведе онези реформи, които биха били задоволителни за всички християнски миряни.
Междувременно българите в Константинопол печелят на своя страна един силен защитник
– внука на епископ Софроний Врачански Стефан Богориди6, който в служба на Портата
първо е драгоман в Египет (1799 г.), след това регент (каймакам) в княжество Молдова
(1822 г.), а след омиротворяването на Самос става васален княз на острова (1833-1849). Тъй
като Богориди се радва на особено благоразположение на султан Абдул Меджид, през
1845 г. той му дава титлата и честта да бъде действащ княз на Влахия, без никога всъщност
да заеме този пост. В продължение на два века Портата дава това отличие единствено на
Александър Маврокордатос и на големия драгоман на княжеския Диван Александър Гика
(1740 г.). Богориди си спечелва силно уважение от страна на Портата – нещо, което нито един
християнин преди и след него не успява да постигне. Султан Махмуд II дори го посещава
два или три пъти. Към него се обръщат и еснафите, водени от Никола Сапунов в Габрово
и от Александър Екзарх в Стара Загора. Богориди почти напълно е забравил майчиния
си език и е принуден да говори със своите съграждани на турски, но се опитва да докаже
патриотичните си чуства, като използва силното си влияние, на което се радва сред турците,
както и с дейното си застъпничество в подкрепа на българите пред султана и патриарха. Със
сигурност най-ценната помощ от негова страна е разрешението за построяване на българска
църква в Константинопол, в която богослуженията да се извършват на български език от
български духовници (1846 г.). Изключително постижение при тогавашната огромна
съпротива на Патриаршията! И не само това. За да спести допълнителни грижи на своите
сънародници, Богориди им подарява къща в Галата, която току-що е напуснал, тъй като се
е заселил в новопостроения си дворец в Арнауткьой на Босфора. Така на няколко крачки от
сградата на Патриаршията се появява българска църква, която ще се превърне в истинска
крепост в по-нататъшната борба за религиозна свобода на българите. Управлението на
църквата е предадено в ръцете на българската общност (1849 г.). Отново благодарение на
усилията на Богориди, през същата година българите получават разрешението за издаване
на българския вестник „Цариградски вестник”, който се превръща в официален орган на
6
Текстът на немски език: Friedrich von Kraelitz-Greifenhorst. Die Verfassungsgesetze
des Osmanischen Reiches. Wien. 1919.
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тяхната борба.
Накрая Богориди предизвиква пълна гласност на молбите на българите и успява да
върне Иларион от заточението му през 1850 г. Но тъй като за Иларион все още се смята,
че поддържа тайни връзки с руски емигранти, не е възможно той да бъде предложен за
епископ в Константинопол. Такъв става сръбският архимандрит Стефан Ковачевич, който
бил прогонен от Сърбия.
Скоро след това в много градове борбата за българската църква се разпалва.
Населението иска служби на български, български епископи, както и определянето на
твърдо заплащане на епископите и митрополитите, за да може най-сетне да се сложи край
на безразборното събиране на данъци. Хората вече дори започват да отказват да плащат
наложените им задължения. Филипопол се смята за изключително силен гръцки град,
докато в един момент еснафите не се обединяват и поемат толкова голяма част от града, че
вече не могат да бъдат подминати без внимание. За съжаление те все още не притежават
българска църква, докато гърците имат шест. През 1847 г. българският чорбаджия Стоян
Теодоров Чалъков, който се радва на влияние сред турците, успява да вземе от митрополита
разрешение за построяването на първата българска църква във Филипопол, в Мараша.
Малко след това, през 1850 г., се основава училище, в което да се обучават свещеници и
учени. И оттук започват гръцките интриги, които провокират митрополита на Филипопол
Хрисантос към нечувани безчинства. Когато българите от града се оплакват пред патриарха
и пред Портата, той ги обвинява в бунтовничество. Той пише: „Във Филипопол няма
българи. В селските региони живеят градинари, жътвари, овчари, занаятчии, които са наши
смирени чеда. Но от известно време тук се заселват хора от други градове, които разбъркват
умовете на нашите спокойни християни. От север (Русия) идват чужди агенти, които учат
народа на различни „френски начинания”. Българите не са толкова срещу управата на
църквата, колкото срещу султана и се подготвят за безредици”.7 След като турските власти
правят проверка на ситуацията в града, се изяснява, че става въпрос за клевета и че населението се
е надигнало срещу митрополита и иска неговото премахване. Портата нарежда на българите да го
обвинят официално пред съда. Стига се до процес в Адрианопол, при който митрополитът е осъден
и патриархът се вижда принуден да го премахне от службата му и да го изпрати в Мала Азия.

7
Той ги принуждава да му сътрудничат в престъпленията, които извършва. Ако
някой от тях се опита да разкаже нещо на българския епископ, тогава той ги заплашва да
ги оклевети пред турските власти като бунтовници. („Мати Болгария”).
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Проект
Финансиран по Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси”
„По следите на миналото за достойно
бъдеще”
РЕГЛАМЕНТ
ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС,

2. Да се формират и затвърдят уменията за самостоятелно набавяне, представяне,
аргументиране и анализ на данни.
3. Да се стимулира емоционално-естетическото отношение към значими исторически
събития.
Видове ученически разработки:
1. Мултимедийни проекти.
2. Съчинения, аналитични и интерпретативни текстове, есета и стихотворения.
3. Рисунки.
Участници:
Учениците от съответното училище, подготвили собствени писмени текстове, рисунки
и мултимедийна презентация по зададените теми.
Условия за участие:
В конкурса за мултимедийни проекти, есе, стихотворение и рисунка могат да участват
всички ученици от страната, разпределени в две възрастови групи:

ПОСВЕТЕН НА 25-ия ЮБИЛЕЕН ПОХОД “По стъпките на четата на Таньо войвода”

I – VIII клас

IX – XIII клас.

Изисквания към представените проекти и творби:
І. Общи положения:

Теми

Националният ученически конкурс за мултимедийни проекти, есета, стихотворения
и рисунки е посветен на 25-ия юбилеен поход „По стъпките на четата на Таньо войвода”.
Инициативата през настоящата година е дейност от проект „По следите на миналото за
достойно бъдеще” и се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие
на човешките ресурси “ 2007 – 2013 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския
социален фонд по Договор № BG051РО001.4.2-03/29/24.09.2009 между Министерството на
образованието, младежта и науката и Община Попово, в партньорство с КПД „Родно Лудогорие”,
гр. София и ОУ ”Св. Климент Охридски”, гр. Попово.
Организатори на конкурса са община Попово, КПД ”Родно Лудогорие”, гр. София и
клуб „Родолюбие” при ОУ ”Св. Климент Охридски”, гр. Попово, с подкрепата на МОМН и
съдействието на РИО на МОМН в страната.
Основни цели:
1. Да се създадат условия за формиране на ценностни ориентации и качества, свързани с
чувството на национална идентичност и любов към Родината и уважението към другия.
2. Да се създадат условия за развитие на потребности, интереси и нагласи за учене и
самоусъвършенстване при изразяване и отстояване на активна жизнена и гражданска позиция.
Конкретни цели:
1. Да се формират и затвърдят умения за аргументирано писмено излагане на лична теза
и боравене с историческите факти и извори.
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I-VIII клас
1. Априлското въстание 1876 г. и значението му за последвалата Руско - турска
Освободителна война 1877 – 1878 г .
2. Таньо войвода през призмата на съвременния и модерен свят.
3. Какво знаем за Таньо войвода и пътя на неговата чета през 1876 г.?
IX-XII клас
1. Априлското въстание 1876 г. и значението му за последвалата Руско - турска
Освободителна война 1877- 1878 г .
2. Таньо войвода през призмата на съвременния и модерен свят.
СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ:
І . Мултимедийни проекти
Участието с мултимедийни проекти може да бъде индивидуално или в екип.


При колективното участие в разработването на един проект могат да участват максимум
3 ученици;



Всеки участник, отговарящ на условията, може да участва с повече от един проект.
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Участниците с мултимедийни проекти следва да посочат всички източници, които са
ползвали при разработването на проекта;



Участниците задължително посочват трите си имена, училище, клас, пълния адрес,
телефон, e-mail;



Мултимедийните проекти да бъдат разработвани на лицензиран или
свободноразпространяем софтуер, работещ под операционна система Windows;



Няма ограничения в сложността и в съдържанието, в използвания формат и обем;



Проектите могат да бъдат представени и като обикновено слайдшоу в Power Point или
като мултимедия с флаш приложение, вградено видео, макромедия и др.



- телефон за контакт или електронен адрес.
Етапи и оценяване:
I. Етап: учениците от съответните степени на образование: 1 група от І до VIII клас и
втора група от IX до XII клас, със съдействието на учителите по история, български език
и литература, изобразително изкуство и информатика, изготвят писмените си текстове,
рисунки и мултимедия, след което ги предават на специално определен от директора на
училището учител, който ги изпраща най-късно до 20.05.2010 г. на адрес: София 1303,
ул. “Осогово” № 60, КПД “Родно Лудогорие” – за д-р А. Кънев, или www.ludogorie.org
II. Етап: комисия в състав: председател Борис Илиев, членове: акад. Светлин Русев, проф.
Десислава Минчева, Христина Маркова, д-р Анатолий Кънев, Тихомир Стефанов, Боряна
Мекушина, Наташа Ноева, Васил Кънев, разглежда постъпилите разработки, като ги
оценява и класира според образователните степени: І – VIII клас и втора група – IX – XII
клас, в срок до 30.05.2010 г.

Мултимедийните проекти да имат времетраене до 10 минути.
Критерии за оценяване:



осмисляне, аргументираност и достоверност на темата;



умение за излагане на фактите;



елементи на изследователска дейност;



оригиналност и творчески подход към темата;



използване на различни източници и коректност в тяхното посочване;



езикова и стилистична култура;



естетическо изпълнение;

ІІ. Съчинения, аналитични и интерпретативни текстове и есета.
Критерии за оценяване:

Награди:
Материални награди на стойност:
Първа награда – 70 лв; Втора награда – 40 лв; Трета награда – 20 лв; Поощрителни
награди – 10 лв.
Наградите се определят за всяка образователна степен, включително отделно за
текстове, рисунка и мултимедия.
Наградите ще се обявят по време на традиционния 25-ти поход “По стъпките на четата
на Таньо войвода”, организиран от КПД “Родно Лудогорие”, в периода 30.05 – 02.06.2010
г.
Паричните награди ще бъдат изпратени с пощенски запис на съответните учители.
Уведомяване:




ясно и точно формулирана теза;



удачно подбрани аргументи;



личностна позиция;



оригиналност и творчески подход към темата;



езикова и стилистична култура;

III. Рисунка

Авторите на номинираните разработки ще бъдат уведомени по телефон, факс или по
електронна поща, в зависимост от посочен от тях адрес за комуникация.

КПД “Родно Лудогорие”
София 1303
ул. “Осогово” 60
02/929 61 01
www.ludogorie.org

председател:
/Борис Илиев/
секретар:
/д-р Анатолий Кънев/

Всеки участник може да използва свободно избрана техника: акварел, темперни бои,
пастели, графика, флумастер, молив, колаж.
Творбите не трябва да се паспартират и няма да бъдат връщани на авторите. На гърба на
всяка рисунка е необходимо да бъдат отбелязани четливо следните данни:
- лично и фамилно име на автора, точен адрес;
- клас и училище;
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Таньо войвода (5.IV.1846 – 27.V.1876)

Кристина Крайшникова - 6б клас
ОУ „Никола Икономов”, гр. Разград

Таньо войвода е един от запомнящите се
борци за свободата на скъпата родина България. Истинското му име е Атанас Стоянов Куртев, но е познат и с много други
имена като Диарбекирски, Уйгунсуза.
Смята се, че Таньо войвода е бил среден
на ръст, с бяло лице и руси мустаци като
тези на Васил Левски. Но само външният
вид не бил единственото общо между тези
запомнящи се в историята се личности. Те
били свързани и с любовта към родината и
революционния си дух.
Роден е на 5 април 1846 година в град Сливен. Може би родният му град има заслуга
за неговитe подвизи, защото е средище на
борбите за освобождение. Той не е единственият, който от малкия град Сливен
тръгва по пътя на борбата. Много родолюбци като Панайот Хитов, Георги Трънкин и Хаджи Димитър тръгват по същия
път. Още в ранна възраст бащата на Таньо
войвода го взема да помага в търговията
със свине. Заедно с брат си пасе овце, кози,
но това не му пречи да проявява патриотичен дух още в ранна възраст. Открито
той заявява на баща си – Курти Таньо, че
няма да изтърпи унижението на османците и желае да се бори за освобождение.
Мечтае да бъде като великите войводи, на
които подражава. Като малък уж на шега
го наричат войвода и той си ушива калпак
и знаме, но съдбата му е мечтата да стане
истина.
Таньо войвода се отличава и със смелостта си, която проличава, когато преминава
стените на крепостта Диарбекир, за да
подпомогне бунта във Влашко. Той винаги е

готов, при каквито и да е обстоятелства,
да последва дълга си към святата родина.
През 1871 година се основава Сливенският
революционен комитет и Таньо войвода
става виден негов деятел. След една година брат му е заловен и според неговите
показания, войводата държал като малък
в ръцете си малко лъвче. Това става повод
за залавянето на Таньо. По време на престоя си в ареста е жестоко изтезаван, за
да изкаже съюзниците си. Два месеца той
не казва нито дума и е освободен срещу голяма парична сума.
На 8 ноември 1972 година Левски пристига
в Сливен, за да организира революционната
си дейност там. Таньо войвода го развежда из града, преоблечен като търговец, и
събира средства за БРЦК. Но за зла участ
отново има издайници. Левски успява да
избяга бързо, но Таньо Войвода е арестуван
повторно. След обиколка на няколко затвора е преместен в Диарбекир на 10 април
1874 година. В този затвор идва и мето
му - Уйгунсуза – така го наричат заточениците. Скоро той е пуснат като свободен
гражданин в града. Разбира се, един борец
за свобода като Таньо войвода не търпи
да оставя безучастен със ставащото в
България и заедно със Стоян Заимов, на 14
януари 1875 год., напуска града. Озовава се
в Цариград и с помощта на руски консули
отива в Румъния. Това не е случайно. Тогава
Румъния е като убежище на българските
емигранти. След неуспеха на въстанието
от 1875год., се организира ново въстание,
като България е разделена на четири окръга, в които са определени апостоли. Те
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Венцислав Каменов - 3 клас, НУ ''Софроний Врачански'', гр. Враца - първа награда
разпределят работата по места. Таньо
войвода взима участие в организацията и
заминава за родния град. Там той търси
средства, оръжие и поръчва знаме с надпис
- „Свобода или смърт”. На 26 април пише
писмо до Панайот Хитов: „Побратиме,
Панайот Хитов в Белград... молим те, яви
се, ако захванеш оттам, то ще стане подобре, само да е здраво. Яви ми се депеша
аз да мина за в низ. И поздрави дядя Желя,
и той да дойде с нази що е стар преподавател, ще го приеме народът като тебе.”
Отговор на писмото не пристига. Таньо
взема бързи мерки. Изпраща момчетата
с параход за Олтеница, а той, заедно със
Стефан Николов и Петър Иванов, тръгва по суша с оръжието. Въоръжението
е като на Ботевата чета. Те се движат
предпазливо, защото румънските власти
са предубедени. На Дунава те заварват
другарите си, заедно с нови. Там всички ча-

кат нареждане от Гюргевския комитет. В
Копривщица пуква първата пушка. Чак след
седмица новината достига Дунава. Някои
от четниците се объркват и заминават за
Кладово. На 15 май четата преминава Дунава. Знаменосец е Велко Дачев Тишев. На
17 май започва славният път на четата.
На сутринта стигат до село Антимово.
На 18 май престояват там и чакат връзка
с околните села – Голям извор и Хърсово.
Но вместо четници там се появяват двама непознати. Те не му съобщават за въстанието и това буди у него безпокойство.
Четата тръгва към Сливен. Войводата не
предполага такова развитие. Семето на
бунта сее Сидер Грънчаров, който пътува
из Разградските села като търговец. Последната надежда на Таньо войвода за Панайот Хитов отпреди 9 години.
На 19 май, полунощ, четата тръгва към
Воден и Побит камък. В ранното утро
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Стефан Николов пристига в Побит камък,
като носи писмо до кмета с имената на
всички годни за четата младежи. За зла
участ, там го среща заптието Юмер Арнаутина, който го познава. Стефан Николов е заловен и арестуван. Целият ден
четата го чака, но напразно. На сутринта
те срещат две чобанчета и те им казват,
че той е в Разград. Без да губят време, те
тръгват към града, но Стефан минава по
друг път и това забавя четата. Когато
стигат в Разград е твърде късно, защото
той е в Разградската станция. Цяла нощ
те чакат, но напразно. Войводата решава
да тръгнат към Джумайско (Търговищко).
На21 май 1876 год. тръгват и вечерта са
в село Писанец. На 21 срещу 22 май идват
до Беклемeто край Хлебарово и се спускат
до село Костанденец. На 22 май нощуват
там. От 23 до 25 май пътуват от Костанденец до Кардам. На 25-ти се придвижват
до с. Светлен. На сутринта осъмват в
Светленската гора. На разсъмване идват
две турчета. Четата ги улавя, но Таньо
войвода им казва, че е потеря, която търси колегите в горите. Скоро след като ги
пускат, цялата околия знае, че наблизо е
войводата Латиналията. Това всява страх
в османците в цялото Лудогорие. Въпреки
това османците решават да се организират срещу четниците.
Битката е на живот и смърт. Силите са
неравни. В тази битка пада Петър Недялков, който не жали дори за миг живота
си за родината. Войводата дава знак за настъпление и преминават аязларската река
и се озовават в Керчан баир. Там четата
се разпръсква. Таньо войвода захвърля пушката и с нож в ръка се спуска срещу турците. Там е и лобното място на великия
войвода.
В негова чест, на връх баира, е издигнат
паметник, увековечаващ неговия подвиг.
Подвиг на човек, който още от малък е
отгледан с идеята за национално освобож-

дение, умира за свободата на България,
проливайки кръвта си в родната земя, за
да се бори за нея. Този храбрец трябва да е
пример и днес, за нас младите, които живеем в този съвременен свят на егоизъм,
че родината е нещо свято. Човек никога не
избира своята родина, но я обича, защото
от малък е закърмен в родните земи.

Илия Илиев - 8 клас, СОУ “Юрий Гагарин’’, гр. Силистра - трета награда

Благодариме ти, Войводо!

Димитър Димитров – 9б клас, СОУ
„Христо Ботев”, гр. Тутракан
Когато днес отправям взор
Назад във миналото славно
Аз виждам как стои до Левски той Великият войвода – Таньо.

Да гледаме във бъдещето с чест.
Отново тук на Добруджа в сърцето –
Във Тутракан прекланяме се днес
И свеждаме и поглед, и лицето.

Младеж във миналото, днес – Титан!
Със саможертвата си завещава
Не подлост – чест и доброта
Не примиримост, а свобода и слава.

За твоя подвиг ний и днес
Благодариме ти, войводо!
На тебе пак поднасяме венец
От слово – българско, свободно.

Непримиримост и борба
Бушували в сърце юнашки,
Която днеска дава ни крила
Да крачим напред младежки,
46
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Таньо войвода през призмата на съвременния и модерен свят

Сезент Силянов Филипов – 10а клас
СОУ „Юрий Гагарин”, гр. Силистра
Ето там, от височината на Керчан
баир, се е изправила гордо с ятаган в ръка
белокаменната статуя на Таньо Стоянов.
Той ни гледа от високо и ние имаме усещането, че той не само ни наблюдава, а
иска да ни пита за много неща. В лицето
му има толкова плам, толкова устрем, че
ние застаналите отдолу, под него, няма
как да не отговорим на въпросите му. А
той ни гледа и ние усещаме, как претегля
нашите души на везната на собствената
си съвест. Сякаш вече знае до каква степен нашите думи препокриват делата ни.
И до каква степен сме почтени. Погледа
на Таньо ни пита: Обичаш ли България? Готов ли си за саможертва за нея? Уви, днес
малко са хората, които могат да поемат
неговия път. Малцина са тези, които биха
загърбили и дом и семейство в името на
Родината и биха дали живота си за свободата на България. Малцина са онези, които
биха избрали страшния, но „славен” път
както казваше неговият велик събрат и
революционер Хр. Ботев: „За да каже нявга народът - умря за правда, за правда и
свобода”.
Всъщност, има ли ги? Едва ли... Таньо продължава да ни гледа отгоре и безмълвните въпроси на лицето му не са един
и два. Те са десетки, стотици и хиляди...
Носим ли с достойнство и чест името
„българин”, избрали ли сме правилният
път? Живеем ли честно и почтено, говорим ли това, което мислим, достойни ли
сме за неговата саможертва и не потъпкваме ли кръвта на всички патриоти, които са обичали Отечеството си повече от
всичко, повече дори от живота!

Стелиана Димитрова - 9 клас, СОУ
‘’Никола Й. Вапцаров’’, гр. Силистра трета награда
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жертвата ти! И ако духът ти гордо се рее
там горе, редом с орлите, няма как да не
си видял и „другата” България. Няма как да
не си видял, че на 2 юни стотици ученици,
облечени с бели фланелки с твоето име, са
свалили зелените си шапки и са коленичели безмълвно. Няма как да не си забелязал,
че вече за 24-ти път походници извървяват
пътя на четата ти от Тутракан до лобното ти място. Няма как да не видиш стройните редици на облечените с ботевските
униформи момчета, носещи зеленото знаме с огнените думи „Свобода или смърт”
и същото това знаме се свежда за почит
пред всеки паметник по пътя ти.
Не си забравен, войводо, не си забравен точно от тези, които не жалят сили,
енергия и средства, за да не угасне никога
спомена за тебе. Някои от тях вече са на
преклонна възраст, други с огромна енергия
са поели щафетата днес, за да я предадат
утре на тези, които са оформили своята
жизнена позиция на истински патриоти и
родолюбци.						

Таньо мълчи. Мълчим и ние. Как д му
кажем, че днес няма патриоти? Как да му
кажем, че тези, които се родиха в годините на прехода, отдавна забравиха неговия
идеал. Как да му обясним, че тези, които
най – много спрягат името на България, са
корумпирани политици! Как да си признаем, че всеки около нас гледа своята, личната облага, печалбарството и интересите
си. И никой не се интересува от страданията на бедните, от болката на немощните, от страданието на онеправданите.
Как да си признаем, че като модерни хора
сме подвластни на дрогата, на алкохола
и на всички други „съблазни” на съвременната цивилизация. Как да му признаем, че
в нашето динамично и инфарктно време
паметта ни е заета от имейли, пренатоварена е с електронни адреси на хора, които никога не сме виждали, а често знаем повече за тях, отколкото за хората
като него, написали с кръвта си нашата
история. Как да признаем, че никой не си
спомня за значимото дело на великомъчениците – революционери, че днес иманата на Ботев, Левски, Раковски и Бенковски
много повече се споменават като имена на
футболни клубове. И дори на втори юни,
когато сирените завият и ни призовават
за минутка почит, някои остават удобно
настанени в столовите, по барове и кафенета, запалили цигари и отпивайки от
поръчаното питие. Или продължават спокойно пътя си, защото бързат, бързат....
Имат спешна работа, спешен бизнес или
далавера, профучават с модерните си автомобили дори и на червен светофар...
Тези толкова прозаични и горчиви истини
е трудно да си ги признаем дори пред самите нас. И изправени пред паметника ти,
усещаме как все повече се смаляваме, колко по–незначителни ставаме и неможем
да направим нищо друго, освен да сведем
глави и положим цвете в нозете ти.
Поклон, войводо! Поклон пред само49

Росица Димитрова - 5 клас, СОУ ‘’Никола Й. Вапцаров’’, гр. Силистра - втора награда

Берна Мустафова – 3 клас, СОУ „Юрий
Гагарин”, гр. Силистра
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На 23 и 24 април 2010 г., в гр.Попово се проведоха семинари на тема „Четата на Таньо –
епизод от Априлското въстание” и „Съвременни форми за изучаване на историята” с
научен ръководител доц. Пламен Митев – СУ „Св. Климент Охридски”, София.
Участваха учители и ученици от общините: Попово, Силистра, Тутракан, Исперих,
Разград, Търговище, Сливен и София.
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Дуросторум-Дръстър-Силистра – 1900 години
история, култура, цивилизация
Ст.н.с. д.и.н. Георги Атанасов
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Римският Дуросторум – преден пост
лагера на легиона започва формирането на
на античната цивилизация на Долния
канабето и викуса (Остров, селото, което
Дунав
днес е на румънска територия) на античния
В зората на Античността, тук, при
град.
завоя на голямата европейска река, обеОсобено важни за структурирането на
ктивният ход на историята изисква да се
Дуросторум като класически римски град
създаде военно-административен център.
са цивилните квартали (канабии), в които
Редом с останалото, той трябва да защитава се заселват ветерани. От един римски надДолнодунавските земи срещу непрекъпис от времето на император Антоний Пий
снатите набези на варварски племена от
(138 – 161), открит в Силистра, научаваме,
север, привличани от достиженията на
че гражданите на „Елиевите канаби на
високоразвитите цивилизации на Балкани- ХІ Клавдиев легион” Гней Опий Сотерх и
те. За тази цел, след победата над даките
синът му Опий Сотер построили храм на
през 106 г. сл. Хр. тук по заповед на имвърховния бог Юпитер. С войниците от леператор Траян (97 – 117) e настанена една
гиона се придвижват и цивилни лица - заот най-боеспособните военни единици на
наятчии, търговци, преселници от теритоРимската империя – ХІ Клавдиев легион.
рията на цялата Римска империя и особено
Надделява мнението, че името на града
от източните провинции, които съдействат
Дуросторум има трако-гетски произход
за материалния и културен разцвет на
(някои го превеждат като „яка крепост”),
града. Успоредно с това, Дуросторум е
което най-малкото
включен в римскасвидетелства за прита пътна мрежа.
емственост в топониПрез него минава
мията.
една от структуроГеографът
определящите маКлавдий Птолемей е
гистрали\ една от
първият, който споосновните пътни арменава Дуросторум.
терии на Империята
Под това име и с
\ Римската империя
транскрипциите Ду– лимесния \ дуростеро, Дуростонавски път от Рим
лон, Доросторо, Дупрез Виндобона /
ростору, Доростене,
Виена/ до западния
Доростоло градът се
черноморски бряг.
среща в сведенията
Втори път, започТриизмерна дигитална възстановка
на античните автоващ от Дуросторум,
на Дръстър през средновековието
ри до VІ в. Според
пресича провинция
римския историк
Мизия и достига
Дион Касий, преместването на ХІ Клавдиев столицата и Марцианопол (гр. Девня).
легион от провинция Панония в Мизия и
Бързото икономическо развитие на
установяването му тук се реализира около
Дуросторум, както и важното му стратеги106 г. сл. Хр. Впрочем, през 2006 г. Силическо положение не остават извън полезстра отбеляза тържествено 1900-годишния рението на централната власт. Около 169 г.
си юбилей.
Марк Аврелий (161 – 180) – императорътС настаняването на легиона (включ- философ, издига града в ранг на „мунициващ около 5 000 войници) веднага се
пия” (самоуправляващ се римски град), а
пристъпило към изграждането на добре
жителите му стават равноправни римски
укрепен постоянен лагер, внушителните
граждани. Знаков паметник за това събируини на който се намират в североизтие е един латински надпис от Силистра,
точната част на Силистра. Именно около
в който четем: «На всемогъщия върховен
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(бог – б.а.) Юпитер и Юнона царица за
роксолани, а през 295-296 г. големи сражеспасението на император Марк Аврелий
ния се водят на мястото на прекъсването на
Август и на Аврелиевата муниципия Дуро- лимеса между Дуросторум и Трансмаристорум (издигнат този олтар от – б.а.)
ска. Тогава готи и карпи успяват да превзеот дуумвриите Гай Теренций Хородиан и
мат Дуросторум и околните крепости и да
Луций Нумерий Понтик...»
нанесат сериозни поражения на отбрани.
телната система и икономиката на града.
Паралелно с муниципиума се развиват За проявена храброст в сражение с карпите
и викуси (села). В надпис от 209 г. се споме- през 297 г. неизвестен по име гражданин
нават ветерани със статута на consistentes
на Дуросторум е награден лично от импе– римски граждани, които живеели в сели- ратора Максимиан (285 – 305). След като
ще, чиито жители са назовани vicani. Там
Диоклециан (284 – 305) разгромява готите,
се говори и за различни религиозни сдруотделя специално внимание на укрепванежения, едно от които е на ветерани, почито на лимеса и специално на Дуросторум.
тащи Меркурий. Култовете на местното
С тези мероприятия се свързва и посещенинаселение се смесват с тези на преселници- ето му в града на 21-22 октомври 294 г.
те и в римския
През поДуросторум
следните деи околността
сетилетия при
се откриват
археологически
паметници
разкопки са прона Юпитер,
учени участъци
Тракийския
от крепостните
конник, Орстени на ХІ
фей, Деметра,
Клавдиев легиХеката, Нике,
он и късноанМеркурий, Ветичната укрепинера, Херкулес,
телна система,
Приап, Арес,
водопроводна и
Митра и Доликанализационна
хен, “египетулична мрежа,
ските” Изида и
вили, римски
Серапис.
сгради и жилища, бани,
От втората половина
пещи, гробни съоръжения
Епископската резиденция в
на ІІ в. и особено през ІІІ в.
и др. Впечатляващо е поДуросторум от V-VІ в.
районът на Долния Дунав
гребението от края на ІІІ в.
става зона на „варварски”
на знатен римски магистнашествия, започнали с нахлуванията на
рат в центъра на некропола на Дуросторум,
костобоки, карпи и готи. Дуросторум е
положен в саркофаг с ликторски жезъл,
един от най-засегнатите центрове по пътя
златна фибула, пръстен и накити, сребърен
на „варварските” племена. През 234 г. пъколан с позлата – цингулум, богато украсетищата от Дуросторум за Марцианопол
ни със злато, сребро и скъпоценни камъни
и Тропеум Траяни заедно с мостовете са
мечове и най сетне с колесница, декорирапоправяни. Според надпис, в 238 г. карпи
на със статуетки на богове и зверове, която
нападат околностите на града и част от на- няма аналог сред паметниците на късноселението е отвлечено в робство. Тежка об- римското изкуство. Десетки са богатите посада и поражения търпи Дуросторум и при гребения в каменни саркофази и гробници
готските нашествия в средата на ІІІ в. В 272 от ІІІ – ІV в. със скъпоценни накити и грог. недалеч от Дуросторум император Авре- бен инвентар.
лиан нанася голямо поражение на карпи и
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Раннохристиянският Дуросторум – бососпасяем град на светци и епископи.

304 г. Освен с реализирането на големи
строителни и административни проекти,
визитите на императора може да са провоПри управлението на Диоклецикирани и от процесите срещу силната хрисан (284 - 305 ) и Константин Велики (304
тиянска община на Дуросторум. Тук при
– 337) се извършват дълбоки структурнай-голямото гонение на християните в
ни промени в Римската империя, които
Империята през 303 – 304 г. последователрефлектират с голяма сила върху икононо мъченическа смърт постигат св. Дазий,
мическия, военнополитическия, религисв. Юлий, св. Валентиниан, св. Пазикрат,
озния и духовния живот на Дуросторум.
св. Никандър, св. Квинтилиан и св. КалиВ административно отношение градът и
ник Доростолски. През 307 г. са екзекутинеговата градска територия са включени в
рани св.св.св. Максим, Дада и Квинтилиан,
провинция Втора Мизия и същевременно
а през 362 г. на брега на Дунав е изгорен
се оказват в непосредствена близост до
последният раннохристиянски мъченик
границата с провинция Малка Скития.
на Дуросторум и Мизия - св. Емилиан ДоПрез този период Дуросторум се утвържростолски. По такъв начин Дуросторум се
дава като главен
превръща в знаков
военно-стратегицентър на ранночески център на
то християнство
Долнодунавските
на Долния Дунав,
земи и Добруджа,
което обяснява
защото тук оси разкриването
тава и водещата
на епископска
военна единица
катедра още през
на Империята в
380 г., оглавявана
Долнодунавскиот Меркуриан –
те земи през ІV
Авксентий. Той е
в. - ХІ Клавдиев
ученик и послелегион. За целта,
довател на самия
в началото на ІV
Улфила, просвев., отбранителтител, кръстител,
ната система на
апостол и пръв
града е разширена
епископ на готите.
Амфитеатърът
и засилена. Възстановена е
Авксентий се изявява като
фортификацията на лагера
високоерудиран духовник
на легиона, а на брега на р.
и писател, но за ариански
Дунав е построен здраво укрепен полигоубеждения през 383 г. напуска Дуросторум
нален кастел с пристанище. Между лагера и се установява като епископ на гр. Милано
и кастела се развива късноантичният град, в Италия. В документите на Вселенските
където са намерени следи от големи разсъбори и други източници са съхранени
рушения от края на ІІІ и ІV в. и строители имената на епископите Яков (431 г.),
ство на нови обществени и частни сгради
Монофилос (458 г. ) Йоан (518 г.) и Дулципрез втората половина на ІV - V в. Знак за
симус (края на VІ в.). С утвърждаването на
просперитет са и богатите погребения в
града като епископска катедра се налагат
некропола, където е разкрита известната
промени в градоустройството. Акцент в
гробница със стенописите. Симптоматично некропола става внушителният мартирие, че в този напрегнат и изпълнен с иноваум-мавзолей с три гроба – аркосолии, в
ции живот на Империята Дуросторум е на които вероятно са били положени мощите
вниманието на самия император Диоклена св.св.св. Максим, Дада и Квинтилиан.
циан, който го посетил втори път на 8 юни Открит е и масов гроб на посечени хрис-
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тилетия преди да се отправят към Каталунските поля, хуните плячкосват родния
край на Аеций, като през 442 г. превземат
Дуросторум и околните крепости. В края
на V в. обаче градът отново възкръсва, за да
доживее нов разцвет при Юстиниан Велики (527 – 565). Тогава фортификациите са
възстановени и разширени, като животът
се концентрира зад мощните стени на полигоналния кастел на брега на Дунав. След
Юстиниан Велики, през VІ и началото на
VІІ в., Доростол става основен фортпост на
империята срещу авари и славяни. Според
писмените източници и печатите, тук
резидират пълководците Петър и Приск,
които охраняват Долнодунавските земи
срещу варварите. Въпреки всичко, през 578
г. градът е превзет и разрушен от аварите и
славяните. Изглежда тогава част от старите
обитатели го напускат, като отнасят
със себе си мощите
на св. Дазий и св.св.
св. Максим, Дада
и Квинтилиан.
Според монетните
находки и други
източници, в края
на VІ в. за пореден
път Доростол (през
VІ в. се налага
гръцката форма на
името Дуросторум
– Доростол) e възстановен, за да продължи
да съществува като единствен фортпост на
Византия на Долния Дунав до идването на
прабългарите в края на VІІв., водени от хан
Аспарух (680 – 701).

тияни – мъченици от началото на ІV в. със
златен пръстен, върху който са гравирани
палеохристиянски символи – котва и риби.
Приблизително в центъра на Дуросторум,
между лагера и кастела, е издигната внушителна раннохристиянска трикорабна базилика с дължина около 35 м. Източно от
нея е проучена голяма обществена сграда
(17 х 12 м) с представителна зала и апсида,
а до нея е разкрита малка баня. Не е изключено това да е дворец на дуростолските
епископи или резиденция на управителите
на града през V-VІ в.
Между втората половина на ІV и
края на VІІ в. Добруджа и Дуросторум са
подложени на непрекъснати нашествия
и арена на сблъсъка на късноантичната
цивилизация с варварския свят. През 376
г. недалеч от града навлизат стотици хиляди готи, които
след две години
разоряват източните провинции на
империята и опожаряват Дуросторум.
Според археологическите проучвания, градът се възстановява бързо, но
настават промени в
етническия състав
с инфилтрирането
на федерати от германски произход. Прочее, смесено потекло
има и роденият тук през 390 г. Флавий
Аеций, синът на центуриона от ХІ Клавдиев
легион Гауденций (по-късно генерал в Рим),
който встъпва в брак с готската принцеса,
внучка на крал Фридигерн. На практика,
в продължение на няколко десетилетия
като патриций, консул и върховен главнокомандващ генерал Аеций управлява Западната Римска империя. Благодарение на
неговия военен гений, през 451 г. хуните на
Атила са сразени на Каталунските поля във
Франция, с което европейската християнска цивилизация избегнала апокалиптичен
погром. Не случайно още древните хронисти почитат Аеций с прозвището “последният римлянин”. Впрочем, няколко десе-

Средновековният Дръстър – дунавската резиденция на българските
владетели и патриарси
С пълно напрежение на силите
Византия надживява готските, хунските
и аварските нашествия, но не успява да
предотврати и отхвърли славянската вълна. Според Прокопий Кесарийски, още в
средата на VІ в. славяните превземат някои от крепостите около Доростол и дори
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трайно се установяват в кастела Адина
другите римовизантийски градове в север(до с. Балик или гр. Алфатар). При ахеона България, крепостните стени на Дурослогически разкопки в Нова Черна, Голеш
торум-Дръстър от ІV-VІ в. не са напълно
и в самата Силистра са открити накити и
разрушени при завладяването на града от
керамика от VІ в., свързвани с инвазията
Аспарух. Това благоприятства бързото им
и усядането на славяни – анти, носители
възстановяване и превръщането на града в
на т. нар. Пенковска култура. През втората
основен военностратегически, политически
половина на VІІ в. в региона на Доростол
и административен център на Добруджа
навлиза втора вълна славяни, създали трай- и Дунавска България. Със сигурност този
ни поселения до селата Попина, Гарван,
процес е финализиран при кан Омуртаг
Н. Черна, Сребърна и др. Успоредно с тях
(814 – 821), който изгражда в Дръстър своя
на историческата сцена се появяват бълга“Преславен дом на Дунава” – Дунавската
рите, водени от Аспарух, които още при
резиденция на българските владетели. За
създаването на Дунавска България през 681 това събитие от една страна съдим от Търг. завладяват Дуросторум - Доростол и го
новския надпис, където е записано: “Кан
преименуват в Дръстър. Споменът от тези
Ювиги Омуртаг, обитавайки своя стар
събития оставя трайни следи в българското дом (Плиска – б. а.), направи преславен
общество, за което съдим от Анонимната
дом на Дунава” Откритите четири надписа
българска хроника, където четем: “Населих на Омуртаг в Силистра и колони с неговото
я земята Карвуниме и с владетелска (Добруджа – б.
ския знак ІYІ на
а.) с множество
канската фамилия
люде от Дунава
на Крум (801 – 814)
до Морето и поса несъмнено свиставих им цар…
детелство за една
По нататък авторът
широка строителна
уточнява ролята на
програма. Напълно
хан Аспарух в тези
възстановен е полисъбития: ”… и този
гоналният римовицар Испор (Аспазантийски кастел
рух – б. а.) създаде
на дунавския бряг с
велики градове: на
мощни петоъгълни
Дунава Дръстър
кули , крепостни
града”. Мнозина
зидове
(дебелината
Новооткритото езическа капище от
историци виждат
им
достига
3,50началото на ІХ в. на Тангра в Дръстър
в тези текстове
4,20 м), порти,
реминисценции
фланкирани с трина по-късни събития, но археологическите
ъгълни и правоъгълни кули и защитено
разкопки в Силистра регистрират пожари
пристанище на речния бряг. Многобройнии прекъсване на монетното обръщение в
те архитектурни детайли с прабългарски
града тъкмо по времето на Константин ІV
знаци и символи (особено знака IYI), както
Погонат (668 – 685). Изобщо, загубата на
чернолъскавата керамика и езическите
Дуросторум-Дръстър е преживяна мъчител- жертвеници от ІХ в. несъмнено свидетелстно във Византия. Дори в Х в. византийският ват за водещ военно-административен и
хронист Йосиф Генезий отправя укор към
духовен център на езическа България.
ромейските императори, които позволили
Косвено доказателство за значимостна “българския владетел Булгар да се засе- та и военностратегическите качества на
ли в Доростол и Мизия”. Прочее, през подръстърската крепост са събитията от края
следните десетилетия по безспорен начин
на ІХ в. Според българския средновековен
археолозите установиха, че, за разлика от
извор “Чудото на св. Георги с българите”,
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Художествената галерия
през 894 г. маджарите опустошяват Добруджа и с изключение на Дръстър останалите укрепления са разрушени и опожарени.
В този решителен момент Симеон Велики
(893 – 927) избира Дръстър за своя главна
резиденция, откъдето ръководи дипломацията и военните действия. От Дръстър започва и българската контраатака, довела до
пълен разгром на маджарите през 896 г.
След средата на ІХ в. Дръстър се
утвърждава и като водещ религиозен
център на България. След покръстването
през 864 г. и по-специално през 870 г. в
града е разкрита епископска катедра, оглавявана от епископ Николай, чието име
четем върху надпис, открит в Силистра,
и няколко оловни печата. Като единствен
оцелял ранновизантийски епископски
център в границите на Първото царство
и покрит със слава с 12 просияли светцимъченици, през 927 г. Дръстър е избран за
резиденция на първия български патриарх
Дамян. При археологически разкопки в
границите на средновековната цитадела

са разкрити руините на епископската и
патриаршеската базилика от края на ІХ –Х
в. Многобройните архитектурни детайли,
релефи, скулптури, сребърни и бронзови
предмети, следите от мозайки и стенописи
определено свидетелстват за знаков храм
от епохата на Първото българско царство.
Западно от него са разположени верижните
помещения на епископската и патриаршеската резиденция, а в източна посока са
разкрити руините на средновековната баня,
до която навярно са се намирали покоите
на дръстърските архиереи. За изключителен духовен кипеж през Х в. свидетелстват
десетките скални манастири, разположени
по руслото на р. Канагьол (Дристра), край
което минава главният път в царството,
свързващ столиците Плиска и Преслав с
патриаршеската резиденция в Дръстър.
Дристра – византийската столица на Паристрион
В края на Х в. Дръстър става арена
на един от най-грандиозните военни конфликти в средновековната европейска исто-
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рия – българо-руско-византийската война
от 969 – 971 г. Тук, „ в яката мизийска крепост”, по думите на византийския историк
Леон Дякон, с цялата си войска се затваря
руско-варяжкият княз Светослав. След тримесечна обсада, през юни 971 г. русите са
принудени да предадат Дръстър лично на
византийския император Йоан Цимисхи
(969 – 976).
След окончателното завоюване на
България от византийския император Василий ІІ (976 – 1025) през 1018 г., Дръстър
(ромеите обикновено го наричат Дристра)
става център на огромната тема Паристрион (Подунавие), обхващаща цяла Северна
България и Добруджа. Изворите и откритите в града оловни печати са запечатали
имената на някои от управителите на града
и темата в края на Х и ХІ в.- Леон Сарацинопул, Димитрай Катакалон, Василий
Апокап, Григорий Маврокатакалон и др.
През ХІ-ХІІ в. Дръстър запазва положението
си на водещ религиозен център в Северна
България и Добруджа. Още в края на Х в.
Дръстърската патриаршия е трансформирана от ромеите в епископия, която през 1020
г. е подчинена на Охридския архиепископ.
След средата на ХІ в. е повишена в ранг
митрополия и поставена под върховенството на Константинополския патриарх.
Благодарение на писмените източници и
откритите оловни печати знаем имената на
трима дръстърски архиереи от ХІ-ХІІ в. –
епископ Леонтий, митрополит Христофор
и митрополит Лъв Хрисианит – известен
византийски духовник и интелектуалец.
По това време патриаршеската катедрала на
брега на р. Дунав е ремонтирана и отново
стенописана. За това свидетелстват резултатите от археологическите проучвания и
един надпис, в който се твърди, че багрянородните василевси Василий ІІ и Константин VІІІ положили големи грижи за разкрасяването на местния храм. Възстановена
е и резиденцията западно от катедралната
църква, в която се настаняват византийските епископи и митрополити.
Особено бурна и превратна е историята на Дръстър след печенежките
нашествия през 1036 и 1046 г. Градът на

два пъти е превзет, а след средата на ХІ в.
варварите се установяват за десетилетия в
тази зона. Селищната мрежа във вътрешността на Добруджа е напълно унищожена,
в резултат на което българското население
и монасите от скалните манастири се отправят към Балкана и дунавските градове.
Печенегите усядят трайно и в Дръстър и го
превъръщат в главна база за нашествията
си на юг. За да възстанови властта си, правителството в Константинопол изпраща тук
през 1074 г. пълководеца Нестор (българин
от Македония), но той се присъединява
към местния водач на печенегите Татуш.
Тези събития провокират самия византийски император Алексий Комнин (1081
-1118) лично да оглави поход по суша и
вода срещу метежния Дръстър. През 1088
г. той се явява с цялата имперска мощ пред
Дръстърската крепост. Успява да преодолее
първия отбранителен пояс, но не успява да
проникне в двете цитадели. Опасността от
обкръжение го принуждава да се оттегли
към Ветрини (с. Ветрен) и оттам чрез паническо бягство се спасява на юг от Стара
планина.
След изтласкването на печенегите и
възстановяването на византийската власт в
Паристрион в края на ХІ в. Дръстър отново
се въздига. Потвърждават го многобройните археологически паметници и писмените
източници. Прочее, ето какво пише арабският пътешественик Идриси за Дръстър
през 1153 г.: ”Това е град с обширни местности, с многолюдни пазари, изобилие на
средства за препитание, с великолепни
постройки и съвършени жилища”.
Дръстър – Цитадела на Второто
българско царство и столица на Дръстърския деспотат
След освободителната война на
Петър и Асен през 1185 – 1188 г. Дръстър
заема полагащото му се място като средище на военнополитическия, административния, икономическия и духовния
живот на Добруджа през епохата на Второто Българско царство. По-късно (вероятно
след началото на ХІV в.) Дръстърската
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митрополия преминава под върховенството
на Търновската патриаршия. В писмените
източници са съхранени имената на някои
от архиереите на града през ХІІІ-ХІV в.- Кирил, Аверкий, Теодул, Йосиф, Дионисий,
Калиник и Захарий. Църквата на брега на
р. Дунав продължава да е катедрален храм
на дръстърските митрополити, а западно
от нея, върху руините на патриаршията, е
построен нов, по-малък епископски дворец.
В центъра на крепостта е издигната втора
църква с по-скромни размери.
Главните политически събития на
Балканите в края на ХІІ и първата половина
на ХІІІ в. се разиграват малко встрани от
зоната на Дръстър, поради което градът
рядко влиза в аналите на тогавашните
хронисти. Според археологическите проучвания Дръстър и околните крепости
понасят големи разрушения при татарското
нашествие от 1242 г. През следващите години обаче градът е възстановен, а крепоста - заздравена. Според византийските хронисти Пахимер и Мануил Фил през 1279
г. българският цар Ивайло (1277 – 1280)
запазва армията си зад здравите стени на
Пристрия (Дристрия – Дръстър) и оттук
провежда успешна кампания срещу татари
и ромеи. Има сериозни основания да се
предполага, че, преди да бъде детрониран
през 1292 г., българският цар Георги Тертер
І (1280 -1292) прокламирал сина си Теодор
Светослав за деспот на Дръстър. Тук той
сече емисии медни монети със своя образ.
Именно от Дръстър през 1299 г. Теодор
Светослав се отправя към Търново, за да
овладее полагащия му се царски престол.
Връзката на аристократичната българо-куманска фамилия на Тертеровци с Дръстър
се потвърждава от факта, че близкият град
Тутракан приел нейното име
/Тертер-кан/ и че далечният сродник на
Теодор Светослав, Иванко (Йоан) Тертер, се
установява като управител на Дръстър около 1371 г. Около 1375 г. Иванко се обявявил
за господар (вероятно деспот) на Дръстър и
в крайдунавска Добруджа формирал полунезависимо феодално княжество. За това
свидетелстват сечените в Дръстър емисии
сребърни и медни монети с неговия личен

монограм и двуглав орел – символ на деспотското достойнство. При разкопки в катедралната базилика са открити гробовете на
неговата съпруга и дъщеря в богати златотъкани одежди, златни накити и обеци със
същите монограми и двуглави орли.
След смъртта на Добротица през
1386 г. Иванко Тертер заема деспотския
престол в Калиакра и Варна, а Дръстър
отново преминава под прякото управление
на търновския цар. Много скоро обаче, притиснат от турския султан Мурад, според
клаузите на Ямболския мирен договор от
1388 г., цар Иван Шишман (1371 – 1396)
е принуден да му предаде Дръстърската
крепост. При този тежък избор византийският хронист Леонклавий приписва на
българския владетел следните слова: „
Силистра надминава всички мои градове,
както по своята големина, така и по великолепието на постройките, богатството на жителите и също по крепостта,
която е най-добрата и най-прочутата”.
В този източник за пръв път е отбелязано
османо-турското име на града - Силистра,
което се явява транскрипция на използаните старобългарски и гръцки названия на
града – Доростол – Дръстър – Дристра
– Теристрия. Според хрониста Хюсеин
султан, Мурад бил доволен от придобивка
като Силистра и заповядал на самия велик
везир Али паша: „Владей я, там да се установиш”
Силистра – столица на осмаски
елает, санджак и резиденция на митрополитите на Добруджа
След 1388 г. следва период, наситен
със събития, обрати и трагедии и съвсем
естествено Дристрия - Силистра е непрекъснато на вниманието на късносредновековните хронисти. След сключването
на Ямболския мир през есента на 1388 г.
Великият везир Али паша потегля към
Дръстър. Междувременно обаче навярно
цар Иван Шишман си е дал сметка каква
военностратегическа и морална загуба е
отпадането на града от царството и установяването на турците на дунавския бряг.
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Римската гробница
Затова бърза да укрепи Дръстър и отказва
да го предаде на великия везир. В отговор,
османската армия превзема околните укрепления, между които важната крепост
Тутракан. Накрая Иван Шишман е принуден отново да капитулира и доброволно
предава Дръстър на Али паша. В крепостта
е настанен османски гарнизон начело с
известния по онова време военачалник Тимурташоглу Яхши бей.
Използвайки ангажираността на
Баязид І в Мала Азия след битката при Косово през 1389 г., влашкият воевода Мирчо
Стари завзема временно Дръстър, но с появата на османската армия през 1391 г. го
изоставя. Гражданите на Дръстър преценяват, че не могат сами да се противопоставят
на превъзхождащия ги противник и влизат
в преговори с представители на султана.
Договорено е да отворят вратите на крепостта и се изтеглят по посока на Търново
под закрилата на турски въоръжен отряд.
Местният управител обаче инсценира конфликт, при който невъоръжените българи

са избити.
След голямото поражение на османците при Анкара през 1402 г., в балканските провинции на империята настава
анархия. Възползвайки се от ситуацията,
влашкият воевода Мирчо отново завладява
Дръстър и околните дунавски укрепления.
В началото на 1417 г. султан Мехмед разбива противниците си на Балканите и се
явява на брега на Дунав. Това принуждава
Мирчо Стари да приеме пълен васалитет и
окончателно да отстъпи Силистра и крайдунавска Добруджа на султана.
През 1425 г. обединената християнска армия под скиптъра на Сигизмунт и с
дейното участите на влашкия воевода Дан
ІІ (1423 – 1437), известния рицар Пипо Спано – Флорентинеца и българския цар в изгнание Фружин (син на цар Иван Шишман)
успяват да победят 40 000-ната султанска
армия на полето между Еристрия (Силистра) и Витрини (Ветрен) и временно да се
установят в Силистра и околните крепости
Ветрен и Гарван (Гравитини). Срещу тях се
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насочва самият султан Мурад ІІ, поради
Дерстор (на запад още е популярна средкоето Фружин и Дан ІІ се изтеглят на зановековната форма на името Дръстър) е
пад. Неуспешен опит да завземе Силистра
седалище на баглербег и голям хубав град,
предприема през 1445 г. венецианско-бурпрочут с търговията си и твърде застрагундската флотилия на известния рицар
шителен с укрепленията си” Смята се, че
и пълководец Валери дьо Ваврен в съюз с
още по времето на Мурад ІІ (1421 – 1451).
влашкия воевода Влад Дракул. Те обаче
Силистра става столица на санджак – гоовладяват Тутракан и преселват над 12 000 ляма административна единица, която
българи от Силистренско във Влашко. Теж- обхваща цяла източна България от делтата
ки последствия за Силистра има и походът на Дунав до Странджа. Към края на ХVІ в.
на влашкия воевода Влад ІV (1456 – 1462),
към Силистренския санджак са предадени
През 1461 г. по замръзналия Дунав той
отвъддунавските завоевания на Османнахлува в Добската империя
руджа, превзема
до Днестър, а
Силистра, Вев началото на
трен и съседниХVІ в. градът
те селища и без
става столица на
подбор избива
огромен елает,
около 7000 бълвключващ 8 сангари и турци.
джака и огроНов поход към
мна територия
Силистра през
– почти цяла
1594 г. предприМизия, Източна
ема обединената
Тракия, западхристиянска арното и част
мия на трансилот северното
ванския княз
Черноморие. ВъСигизмунд,
преки това Сикоято успява
листра запазва
да проникне в
българския еткрепостта и да
нически облик,
я разграби. Иззащото според
глежда местниданъчни докуте българи оказменти от 1570 г.
ват съдействие
тук живеят 633
на християСребърната монета на дръстърския господар Тертер християнски
ните, защото
и 477 мюсюлзаедно с войската на Сигизмунт на северомански домакинства. Населени изцяло с
запад поемат 6 000 българи. На следващата българи са и околните големи хритиянски
година за пореден път влашкият воевода
села Алфатар, Айдемир, Калипетрово, АлВихаил Витязул превзема Силистра и намали, Бабук, Ветрен, Сребърна, Попина,
пълно разрушава старата отбранителна сис- Гарван и др. Този факт, както и относителтема. Това принуждава османската админото спокойствие в района, способстват за
нистрация да отдели специално внимание видим стопански просперитет на местното
на Силистра. В началото на ХVІІ в. е изгра- население, продължил до края на ХVІІ в.
дена нова мощна фортификация. Според
Данните от този период говорят за градска
Евлия Челеби, тя опасва като дъга на лък
икономика, откъсната в значителна степен
целия град, а пред нея от Дунав до Дунав е от селскостопанската дейност. Търговията
вкопан дълбок ров. Съвременникът на тези и занаятчийството, здраво вплели се с ожисъбития Балтазар Валтер отбелязва, че: “
вената пристанищна дейност, са основните
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поминъци на по-голямата част от населението на града. За икономическия възход
на Силистра през ХVІ – ХVІІ в. осезателно
способства присъствието в града на силна
дубровнишка търговска колония.
Изворовите сведения, макар и откъслечни, свидетелстват за съществуването
на духовен и културен живот в силистренското българско общество през ХVІІ – началото на ХVІІІ в. Известна роля за това
има Доростолската митрополия, която
продължава средновековните християнски
традиции и практики. В началото на ХV
в. епархията се оглавявала от митрополит
Калист, които взема участие на Флорентинския събор и подписва унията между
католическата и православаната църква. В
писмени източници са съхранени имената
на 18 силистренски владици, предстоятели
на епархията от ХVІ до средата на ХІХ в.
Специално внимание заслужава деятелността на митрополит Макарий, построил
в края на ХVІІ в. новата катедрална църква
“Отсичане главата на Йоан Кръстител”, и
митрополит Йеоротей Комнин, потомък на
византийската императорската фамилия
– писател, преводач, богослов и виден интелектуалец. Вероятно един от центровете
на книжовната дейност бил манастирът
„Св. Георги” в близките околности на града, засвидетелстван в документи от ХVІ
– ХVІІ в. През втората половина на ХVІІ и
началото на ХVІІІ в. силистренските митрополити получават екзархийски права над
цяла Северна България, Влашко и Молдова,
което вдига авторитета на града като църковен център. Действително, мнозинството
митрополити са гърци, но положението
на Силистра като водещ християнски център еманципира българите – християни.
Илюстрира го биографията на родения в
Силистра интелектуалец, богослов и пръв
български светски писател Партений Павлович. Той получава началното си образоване в родния си град в началото на ХVІІ в.
Тук, както сам пише, са били поканени да
преподават в местното училище учители
от Цариград. Това говори за авторитета на
града като българско духовно-просветно
средище през този период.

Възрожденска Силистра – ренесанс на
българската предприемчивост и духовност
Данните след началото на ХVІІІ
в. показват, че сред богатото съсловие на
Силистра българският етнически елемент
в сравнение с предходното столетие намалява чувствително. Причина за това е несигурното положение на християните, предизвикано от руско-турските войни от втората
половина на ХVІІІ – първата половина на
ХІХ в. Като административен и военностратегически център Силистра естествено се
превъръща в главен театър на военните
действия. По време на руско-турската война
от 1768 – 1774 г. градът е обсаждан /1773
г./ от генерал фелдмаршал П. А. Румянцев,
Тутракан е превзет от генерал А. Суворов,
а на 10 юли 1774 г. до Силистра, в с. Кючук
Кайнарджа, е подписан мирен договор
между Русия и Турция. В него за пръв път
отчасти са гарантирани правата на християните на Балканите. В руско-турската война
от 1806 – 1812 Силистренската крепост е в
центъра на събитията, като тук се сражават
известните руски пълководци генерал М.
Кутузов, генерал П. Багратион и генерал К.
Каменски. За пръв път Силистренската крепост е превзета от русите на 11 юни 1810 г.,
а на 6 май 1811 г. е разрушена. За втори път
градът е превзет от генерал Дибич Забалкански по време на руско-турската война от
1828 – 1829 г. Сред първите, които проникват в крепостта, са българските доброволци
– волонтири, командвани от капитан Г.
Мамарчев. Войните са една от причините
българското силистренско общество да
влезе в руслото на духовното възраждане
по-късно от първите центрове на националната пробуда. Със Силистренската крепост
е свързано и началото на Кримската война
/1853- 1856 г./, когато градът е обсаден. Във
военните действия като млад офицер–свързочник взема участие знаменитият руски
писател Лев Николаевич Толстой.
След Кримската война и проведените след това реформи в Турция, българската община в Силистра се заловила с про-
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натрупването на капитали у тях са предпоставка за изграждането на модерни домове
в характерния стил сецесион (или виенски
барок), който дава облика на стария град
Силистра. Развиват се занаятите, търговията с жито, дървен материал и др. В града
са създадени 4 акционерни дружества, 2
сапунени фабрики, 2 содо-лимонадени
фабрики, 2 фабрики за тютюн, железарска
фабрика, 3 хотела, 2 парни мелници, 2 печатници и др. Сформирани са 6 еснафски
дружества – хлебарско, шивашко, кожухарско, железарско, дърводелско и часовникарско.
Будният дух на силистренци и тяхната инициативност намират изява в градските архитектурни паметници. Сред тях
е и емблематичната сграда на сегашната
Художествената галерия. През 1890 г. гражданите на Силистра настояват в града да
се открие педагогическо училище. Започва
подготовка за строеж на сграда, предназначена точно за нуждите на училището,
която е завършена през 1892 г. Освен това
училище в града съществуват и две основни мъжки училища, две основни девически училища, едно четвъртокласно девическо училище и едно домакинско училище.
Общият брой на учениците е 1204. В града
е разкрита и детска градина, която се посещава от 91 деца.
През 1896 г. в Силистра е създадено
„ученолюбивото дружество” „Доростол”,
което до края на 90-те години на ХІХ в.
започва да се посещава от над 7000 души
и разполага със самостоятелна библиотека. Културният живот се еманципира от
двете печатници и три градски вестника.
Създадено е и женското благотворително
дружество „Доброжелателка”. Съществуват
и едно „Силистренско опълченско и поборническо дружество” и едно „Македонско
дружество”.
През 1903 г. в града са проведени
и първите юнашки (гимнастически) игри.
Създаването на музикално дружество
„Седянка” през 1908 г. довежда и до откриването на Първия събор на хоровете от
крайдунавските градове през 1910 г.
До края на ХІХ и началото на ХХ в.

гонването на гръцкия владика Дионисий.
През 60-те години на ХІХ в. тази борба
завършва с успех и българската община в
града се издига като ръководна институция
на населението от голямата Доростолска
епархия. Сред върховите й постижения
е новостроеният през 1864 г. катедрален
храм “Св. Ап. Петър и Павел”. Настъпва
подем в образованието, а класното училище в Силистра достига такъв възход, че се
превърща в областно. В Силистра е основано читалище, театрална трупа и културнопросветно дружество „Благодетел”. В градските и селски училища преподават видни
за времето си народни будители като
Милан Кънчев, Тодор Пеев, Райко Блъсков,
Янко Тодоров Греков, Илия Блъсков, Евлампия Стоева, Андон Кесяков, Димитър
Енчев, Георги Дацков и редица други бележити възрожденски дейци.
На 10 февруари 1878 г., по силата
на Одринското примирие от 31 януари, в
Силистра влиза руско войсково поделение,
с което се слага край на османското владичество.
Следосвобожденска Силистра – модернизиращ се европейски град
След Освобождението на България
от османско владичество град Силистра
става център на окръг, който включва Силистренска, Аккадънларска (Дуловска) и
Туртбунарска (Тервелска) околии.
Това предопределя ускореното икономическо и културно развитие на града,
който започва да придобива чертите на
европейски градец. С приетия през 1882
г. първи градоустройствен план започва
систематичното прокарване на нови и широки улици, като трите основни, които пресичат града, са „Александровската”, „Полицейската” и „Шуменската”. През 90-те
години на ХІХ в. населението на Силистра
наброява вече 13 000 души – преобладават българите, но са представени още 14
етноси. Започват строежите на различни
административни сгради, на училища и
др. Непосредствената близост до река Дунав, оживените търговски контакти на силистренските търговци с Австро-Унгария и
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градът вече е придобил завършения си облик на модерен европейски град с оживени
търговски връзки, финансово дело, лека
промишленост, както и на културно средище.
Силистренци имат и добре уредени места за разходки и развлечения, като
едното от тях е т. нар. „Пипиниера” или
Разсадна градина, създадена през 1888 г.,
както и създадената през 1896 г. Крайдунавска градина
В резултат на недалновидната политика на монарха и българската дипломация след двете Балкански войни, през
лятото на 1913 г. Силистра и Добруджа са
окупирани от кралска Румъния. Правата на
българите са силно ограничени, затварят
се български училища и вестници, прогонват се български учители, свещеници
и интелектуалци. С активното участие на
будни граждани на Силистра и околните села, през 1915 г. е формиран съюзът
„Добруджа”, чиято цел е поддържане на
българския дух, българските културни
учреждения и българската църква. През
Първата световна война Силистра е освободена от българската армия през 1916 г.
След неуспеха във войната в резултат на
позорния Ньойски мирен договор от 1919 г.
Силистра и Добруджа отново са предадени
на кралство Румъния. Градът става център
на окръг Дуростор, но не променя чувствително облика си. Появяват се обаче нови
постройки в т. нар. „новорумънски стил”,
които допринасят за европейския вид на
Силистра. Те са както частни жилища,
така и обществени – като сградата на бившата Румънска народна банка, построена
през 1923 – 1924 г., а понастоящем Археологически музей. Опитът на румънската
администрация да потиска, а на моменти
да тероризира българите, среща решителен
отпор, който взима и революционни измерения с формирането на ВДРО /Вътрешна
добруджанска революционна организация/
през 1923 г. и ДРО /Добруджанска революционна организация/ през 1925 г. Духовен
водач и идеолог на добруджанското съпротивително движение е високообразованият
силистренски интелектуалец д-р Петър

Вичев, а военен организатор и предводител
на въоръжените формирования е воеводата
Дочо Михайлов от с. Бабук, Силистренско.
През 1932 г. в града е легализирано Българското културно общество, което до 1940 г.
защитава правата на българите, най-вече
в сферата на културата и образованието.
В Силистра е създадена Частна българска
гимназия, която се поддържа от БКО, както и от таксите, заплащани от учениците.
През 1936 -1937 г., със съвместните усилия
на БКО и Българската легация в Букурещ, е
построена сградата на българското училище „Отец Паисий”.
След подписването на Крайовския
договор и възвръщането на Силистра към
пределите на царство България през 1940
г., градът става част от Русенски окръг.
Първият му кмет е инж. Петър Иванчев от
гр. Ловеч, но градоначалникът, направил
най-много за развитието на Силистра до
1944 г., е Иван Дочев. Под негово ръководство и с изключителното участие на новосформирания Общограждански комитет
за културно издигане на Силистра в града
започва възстановяването на държавността
и приобщаването му към ритъма на българската държава. Само за 3 години е изграден нов водопровод, захранващ града с
прясна питейна вода, изградена е кейовата
стена и силозите за зърно до нея, реорганизиран и модернизиран е градският пазар.
Общината със свои средства и посредством
кредити от държавата закупува частната
юзина „Коджи”, която захранва нуждите
на града от електроенергия.. През 1941 г. е
открит и Общински театър. Само за няколко години Силистра успява да се впише в
обществения, социалния, политическия и
културния живот на България .
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Културно-просветно дружество
“Родно Лудогорие”
Министерство на образованието, младежта и
науката
ПРОТОКОЛ
за класиране на участниците в националния конкурс-викторина, посветен на 13-ия
поход “По пътя на Бедреддин” за ученически текстове, рисунки и мултимедия
1. Времето на Бедреддин /1359 – 1420 г./ и неговото въстание /1413 – 1418 г./.
2. Идеите на Бедреддин през призмата на съвременния и модерен свят.
Днес, 28.01.2010 г., комисия за рисунка в състав:
акад. Светлин Русев, проф. Десислава Минчева, д-р Анатолий Кънев,
като разгледа получените рисунки , направи следното класиране :
НАГРАДИ - РИСУНКА
І група – от 1 до 8 клас
І награда – 70.00 лева, не се присъжда
ІІ награда – 40.00 лева
1. Дария Драганова – 6 год., ЦДГ „Здравец”, гр. Попово.
2. Ивелин Великов – 7в клас, СОУ „Йордан Йовков”, гр. Русе.
3. Боряна Бончева – 5а клас, ОУ „Н. Й. Вапцаров”, гр. Попово.
ІІІ награда – 20.00 лева, не се присъжда
Поощрителна награда – 10.00 лева
1.
2.
3.

Мариета Стоянова – 6 клас, НЧ „Христо Ботев”, с. Зафирово, обл. Силистра.
Станислава Никова – 6б клас, СОУ „Н. Й. Вапцаров”, гр. Силистра.
Памела Токова – 7а клас, СОУ „Н. Й. Вапцаров”, гр. Силистра.

ІІ група – от 9 до 12 клас
І награда – 70.00 лева, не се присъжда
ІІ награда – 40.00 лв, не се присъжда
ІІІ награда – 20.00 лв
1. Светлиана Димитрова – 10а клас, СОУ „Н. Й. Вапцаров”, гр. Силистра.
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2.
3.

Фатме Мусова – 9б клас, СОУ „Христо Ботев”, гр. Разград.
Кристина Дойчева – 12 клас, СОУ „Н. Й. Вапцаров”, гр. Силистра.

Днес, 28.01.2010г., комисия за есе и стихотворение в състав:
Председател: Борис Илиев и членове: Христина Маркова, Тихомир Стефанов,
направи следното класиране :
НАГРАДИ - ЕСЕ
І група – от 1 до 8 клас
І награда - 70.00 лв
Надежда Николова – 7 клас, ОУ „Любен Каравелов”, гр. Попово.
ІІ награда – 40.00 лв
Даяна Акпунарлиева – 8 клас, СОУ „Йордан Йовков”, гр. Тутракан.
ІІІ награда – 20.00 лв
Севил Мехмед Вели – 14 год., ОУ „Христо Смирненски”, гр. Дулово.
Ажда Халил – кръжок „Краезнание”, ОУ „Христо Смирненски”, гр. Дулово.
Поощрителна награда – 10 лева
Стефка Георгиева – 7 клас, ОУ „Св. Паисий Хилендарски”, гр. Елхово.
Толга Максимов – 8 клас, ОУ ‘Отец Паисий”, с. Дянково, общ. Разград.
Валери Танчев – 5 клас, СОУ „Йордан Йовков”, гр. Тутракан.
Стефка Момчилова – 14 г., ОУ „Христо Ботев”, Горско Ново село, общ. Златарица.
Михаела Недкова – 7 клас, ОУ „Отец Паисий”, с. Водица, общ. Попово.
Мевсим Неджатинов – 8 клас, ОУ „Св. Климент Охридски”, с. Стоян Михайловски, обл. Шумен.
ІІ група – от 9 до 12 клас
І награда - 70.00 лв
Весела Стоянова – 12 клас, СОУ „Неофит Рилски”, гр. Кнежа.
ІІ награда – 40.00 лв
Мириям Кайряк – 10 клас, ГПЧЕ „Христо Ботев”, гр. Кърджали.
ІІІ награда – 20.00 лв
Моника Иванова – 9 клас, СОУ ‘’Васил Левски’’, гр. Дулово.
Габриела Стефанова – 10 клас, ПГИ, гр. Разград.
Поощрителна награда – 10 лева
Павлета Колева – 10 клас, ПГТТМ, гр. Казанлък.
Петя Димитрова – 10 клас, ПГТТМ, гр. Казанлък.
НАГРАДИ - СТИХОТВОРЕНИЕ
І група – от 1 до 8 клас
І награда – 70.00 лв
Мерлин Христова – 8 клас, ОУ „Н. Й. Вапцаров”, с. Вазово, общ. Исперих.
ІІ награда – 40.00 лв
Берна Мустафова – 4 клас, СОУ” Юрий Гагарин”, гр. Силистра.
ІІІ награда – 20.00 лв
Валентин Николов – 5 клас, СОУ ‘’Христо Ботев’’, гр. Тутракан.
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ІІ група – от 9 до 12 клас
І награда – 70.00 лв
Кристиян Калчев – 11 клас, СОУ ‘’Йордан Йовков’’, гр. Тутракан.
ІІ награда – 40.00 лв
Джейлян Шабан – 12 клас, СОУ „Юрий Гагарин”, гр. Силистра.
ІІІ награда – 20.00 лв
Изабела Руменова – 9 клас, СОУ „Н. Й. Вапцаров”, гр. Силистра.

Днес, 28.01.2010 г., комисия за мултимедийна презентация в състав:
Председател: Боряна Мекушина и членове: Наташа Ноева, Росица Филипова,
направи следното класиране:
НАГРАДИ - мултимедийна презентация
І група – от 1 до 8 клас
І награда – 70.00 лева
Еслин Еркин Каранасуф – 8а, СОУ “Йордан Йовков”, гр. Тутракан.
ІІ награда- 40.00 лева
Каролина Христова – 8а, СОУ „ Христо Ботев”, гр. Тутракан.
ІІІ награда – 20.00 лева, не се присъжда
Поощрителна награда – 10.00 лева:
1.
2.
3.
4.

Валентин Обретенов – 8 клас, ОУ “Христо Ботев”, с. Горско Ново село.
Несрин Еркин Ниязи – 8 клас, ОУ “Христо Ботев”, с. Китанчево.
Людмил Огнянов Димитров – 6 б клас; ОУ „Мати Болгария”; гр. Казанлък.
Венета Василева и Десислава Данчева - 8 клас,СОУ “Йордан Йовков”,
гр. Тутракан.

ІІ група – от 9 до 12 клас
І награда – 70.00 лева
Клуб „Приятели на Историята” – Габриела Георгиева, Явор Янков, Петър Стефанов , СОУ „Васил Левски”,
гр. Дулово.
ІІ награда – 40.00 лева
Надежда Минчева, Валентина Баланов, Петя Бонева – 11 H клас; клуб „Млад историк”, ГПЧЕ “Христо Ботев”, гр. Кърджали.
ІІІ награда – 20.00 лева
Даниела Калинова – 12 клас, СОУ „Юрий Гагарин’, гр. Силистра.
Поощрителна награда – 10.00
1. Йордан Марков – 10 а клас, СОУ “Н.Й.Вапцаров”, гр. Силистра.
2. Мария Танева – 9 клас, СОУ “Васил Левски”, гр. Дулово.
3. Семра Мехмедова – 10 в клас, ПГСУАУ „Атанас Буров”, гр. Силистра.
д-р Анатолий Кънев
/секретар на КПД „Родно Лудогорие”/
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По проект „По следите на миналото за
достойно бъдеще” от оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси”, община
Попово издаде четири книги

ПРИКАЗКИ ЗА ДЕЦА
И ВЪЗРАСТНИ

Ëåâñêè

Борис Илиев е роден на 24.03.1927 в
с.Свещари, община Исперих. Завършил е право в СУ „Св. Климент Охридски“ и театроведство във ВИТИЗ
„Кръстьо Сарафов“. Работил е като:
учител, юрисконсулт, главен арбитър
и уредник в Националния музей на
българската литература.
Авторът е основател и действащ
председател на КПД „Родно Лудогорие“ и според нас е най-добрият изследовател на войводата, четата и събитията свързани с техния боен път
през Елията, Лудогорието и Поломието – стар хайдушки път към Балкана.
За хора като Борис Илиев преди
почти 2400 години Платон е написал:
„Мнозина носят тирс, малцина са посветените“.
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