Главозамайването
често се дължи
на движението в кръг
д-р Анатолий Кънев
Тази година се навършват 135 години от Априлското въстание – чисто българско дело, водено от хора, осъзнали собствените си възможности, но и достатъчно далновидни, за да
изберат подходящия момент в разположението на великите
сили за постигане политическо решение на българския въпрос.
Не можем механично да пренасяме събития и идеи от 19 в
21 век, но можем да сведем глава пред подвига на героите от
Април 1876 и да се вгледаме в собствените си възможности и
в настоящата международна обстановка.
В апела си за въстание Христо Ботев призовава: „Да не бъдем
последни, а може би и забравени в решението на Восточний
вопрос.”
Към днешна дата се изписват и изговарят много неща „на ползу роду”, членове сме на Европейския съюз и НАТО, лайтмотивът е неспиращият преход от „затворено” към „отворено”
общество. Липсата обаче на интелектуален и морален капацитет на сегашните ни политици ги води единствено до дилемата: да преписват евродирективи или да откриват топлата
вода. С водата е трудно, понякога безсмислено, а за преписването трябва индиго, което често мърда, а при „copy-paste”
стават грешки, тъй-като Google, макар и добре информиран,
мисли първо за спонсорите си.
Гледането само в собствената си копанка, комбинирано с ниска образованост, води до приятно главозамайване под звуците на фанфари, усилвани от услужливи медии, незнайно защо.
П. П. Не много отдавна Александър Фол в книгата си „Образи и
думи” отбеляза как прочутата фраза на Васил Левски „Времето е в нас и ние сме във времето” бе редактирана в календарния си вариант „Времето е наше”.
Е, в нашето съвремие наше е комай само безвремието.
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Българската история трябва да се изучава в
общобалкански и общоевропейски контекст

Искам да Ви благодаря, че се съгласихте на тази среща. Тази година България
чества 135 години от Априлското въстание, а българският учител се чуди как
да преподава предмета история, унизен
от кого ли не.
Аз също съм учебникар и участвам в учебниците по история за VI и XI клас. Съгласен
съм, че на събиранията, на които се обсъждат учебниците, никой не пита за мнението на българския учител и той се чувства
пренебрегнат, а това влияе лошо на настроението и самочувствието му.
Подготвяйки интервюто си, изчетох материалите, свързани с датите 19 февруари и 3 март. Попаднах на материали от
инициативен комитет, оглавен от сина
на Николай Хайтов, за гроба на Левски –
за кой ли път? Четохте ли ги?
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Избягвам да чета подобни писания. Преди
години се видяхме с Н. Хайтов и говорихме
по тази тема. Тогава му казах, че много го
уважавам като писател, но тезата му за костите на Левски смятам за абсурдна. Според
мен тази теза е чиста спекулация. И знаете
ли защо? Защото от момента, когато ДНК
анализът стана неоспорим доказателствен
фактор, костите изчезнаха.
Мен друго ме жегна – фондацията “Помощ за борба с престъпността “Св. Архангел Михаил” иска да съди България
в Страсбург, че науката е скрила истината за Левски.
Това е неразумна, дори комична постъпка,
но от нея репутацията на Левски няма да
пострада. Може да пострада само репутацията на въпросната фондация. Нали Ви
казвам – от момента, когато стана ясно, че
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съвестно ден по ден движението на Апостола, се казва изрично, че никой не знае дали
Левски ще ходи в Ловеч, никой не знае кога
е дошъл в града, къде се укрива, кога и наЗа много неща науката е разединена. къде ще пътува. Пита се тогава: откъде поп
Къде свършва науката, къде журналис- Кръстю знае, за да го издаде. Любопитно е,
тиката, къде популизмът, като изследва- че Унджиев забелязва това несъответствие
ме не само Левски, а изобщо историята? във фактите, но не го коментира. Предпочита да вярва на Вазов. Така е по-удобно Що се отнася до Левски, липсата на доста- всички така мислят. Нали ни е нужна изтъчно автентична информация за него дава купителна жертва. Има и други аргументи,
възможности за всевъзможни измишльоти- които оневиняват поп Кръстю, но това, коени и спекулации. Както е известно, Левски то пише биографът на Левски, за мен е прее изключителен майстор на конспирацията. достатъчно.
Той съзнателно, в интерес на делото, плътно
прикрива всичко, което върши. Информаци- Има ли конфликт между ВРО и БРЦК?
ята ни за него е съвсем оскъдна. Запазени Какво се крие зад думите на Левски, коса само част от писмата от и до него, а също ито споменавате във Вашата статия – за
и материалите от съдебния процес в София осигуряването на добра сетнина?
срещу Апостола. Разбира се, за Левски научаваме и различни неща от спомените на Между ВРО и БРЦК няма конфликт, те взанеговите сътрудници и някои съвременни- имно се допълват. До месец април 1872 г.
ци, които го познават лично, но тези сведе- около Любен Каравелов и неговия вестник
“Свобода” съществува така да се каже нения са често пъти несигурни.
формална група от съмишленици и почиЩе Ви провокирам с друг въпрос – по- татели. Каравелов я нарича комитет – БРК
младите Ви колеги от Софийския уни- или БРЦК. Тази групировка няма организаверситет “Св. Климент Охридски” смя- ционна връзка с Левски и неговата ВРО, но
тат, за разлика от Вас, че поп Кръстю е те поддържат контакт
предал Левски. Въпросът ми е противо- помежду си като идейни съмишленици.
речията в науката не започват ли от вас, През месец април 1872 г. се обединяват на т.
нар. Общо събрание на БРЦК в Букурещ, на
специалистите ?
което Л. Каравелов е избран за председател,
Смятам, че е напълно нормално в науката а В. Левски – за член със специални пълнода се изразяват различни мнения. Извест- мощия.
но е, че чрез научните спорове се стига до Що се отнася до “добрата сетнина”, която
истината. Много уважавам моите колеги от Левски очаква от подготвяното въстание в
университета, но според мен твърденията за сраната, ще припомня следното: Когато П.
предателството на поп Кръстю са недоказу- Хитов приканва Левски да побърза с въстаеми. Най-добрият биограф на Левски проф. нието, защото колкото и да се готвим, ниИван Унджиев също смята поп Кръстю за кога не ще можем да постигнем военното
предател. Куриозното е обаче, че в своето равнище на другите сили, сиреч на произследване, в което той проследява добро- тивника, Левски му отговаря: „Съгласен
чрез ДНК може да се установи по запазената коса на Левски дали въпросните кости са
негови, те изведнъж изчезнаха.
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Лобното място на Бенковски

в пламналия френско-германски конфликт
през 1871-1875 г. Русия застава на страната
на Франция и отказва да му гарантира присъединяването на Елзас и Лотарингия към
Германия. Бисмарк се дразни от това и иска
да пренасочи нейното внимание от Рейн
към Балканите. А това може да стане чрез
ново възпламеняване на Източния въпрос.
Когато му съобщават на 16 май, по време
на заседанията във връзка с подготовката
на Берлинския меморандум, че в България има въстания, германският канцлер с
радост възкликнал: „Тази вест ми е дар от
небесата.” Германската дипломация целенасочено проваля всички инициативи на
царското правителство за мирно уреждане
на Балканския конфликт. Целта на Бисмарк
е да тласне Русия към война с Османската
империя.

съм, че нивга не можем да се подготвим до
равнището на противника, но трябва да се
приготвим барем толкоз, колкото е потребно, за да има някаква сетнина от въстанието
ни. Защото в нищо не приготвени ще има
сетнина нищо и никаква.” От тези думи на
Левски става ясно, че той не очаква да бъде
разгромена с въстанието Османската империя, а да се постигне политическо решение
на българския въпрос в рамките на Източния въпрос. Или с други думи, той очаквал
от въстанието сетнина, подобна на онази от
гръцкото въстание през 1821-1825 г.
Но Вие сам казвате, че през 60-те и 70-те
години на XIX в. има стагнация в Източния въпрос.
Така е, но след 1871 г. нещата в Европа се
променят. След обединението на Германия,
канцлерът О. Бисмарк с нетърпение очаква
нови бунтове на Балканите. Защо? Защото

Включително и на Цариградската конференция ли? Кой проваля, според Вас,

5

Великите сили. Така нареченият Източен
въпрос възниква именно от съперничеството между Великите сили за наследството на
Решенията на Цариградската конференция разпадащата се Отоманска империя. Всяка
се провалят от турското правителство, ко- от европейските велики сили се стреми да
ето отказва да ги изпълни.Тази дързост на придобие по-голямо влияние и позиции в
султана обаче се дължи на получените по този регион. Всичко, което става на Балказадкулисен начин сигнали от Лондон и Бер- ните, рефлектира по някакъв начин в Европа
лин, че правителствата на тези две страни и обратно - европейските събития се отране стоят зад решенията на конференцията, зяват в една или друга степен на Балканите.
макар да са ги подписали официално. Ан- Затова изучаването на процесите и събитията от нашата история
глия прави това, защото
трябва да става винаги
от преговорите с граф
в общобалкански и
Игнатиев в Цариград анобщоевропейски конглийското правителство
текст. Френско-германостанало с впечатление,
ският конфликт през
че Русия няма сериозни
1872-1875 г. е ярък
намерения да воюва. Запример в това отнотова в Лондон решили,
шение. Този конфликт
че няма защо да проместава средоточие на
нят своята традиционна
голямо международно
позиция за запазване на
европейско напрежестатуквото в Османскание. Куриозното в него
та империя. Германия,
е, че традиционните
напротив, проваля решесъперници в Източния
нията на конференцията,
въпрос Русия, Англия
защото Бисмарк е убеден,
и Австрия /Австро-Унче само по този начин ще
гария/ се обединяват в
принуди Русия на всяка
подкрепа на Франция,
цена да воюва. Според
защото се чувстват занего, войната е неизбежстрашени от растящана.
та мощ на обединена
Германия в Централна
Да разбирам ли, че в
Ото Едуард Леополд фон Бисмарк - Шьонхаузен
Европа.
Съперницитози момент, особено
те в Източния въпрос
след 1873-1875 г., европейските страни използват “ориентал- стават съюзници във френско-германския
ското блато” за собствени политически конфликт. Бисмарк търси начини за противодействие и ги намира в бунтовния пожар
цели?
на Балканите, който отново възпламенява
Разбира се, както винаги, Балканският по- Източния въпрос и мигновено пренасочва
луостров е важно геополитическо средище, вниманието на Великите сили към Балкакоето винаги е привличало интересите на ните. Това е причината, поради която княз
решенията на конференцията? Турската
страна ли?
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движение. Съблазнителното предимство
на тази политическа стратегия е, че така
ще се избегнат кръвопролитни сблъсъци с
многократно превъзхождащите сили на Османската империя. Същевременно по този
Вие казвате, че в борбата за църковна не- начин се гарантира по-голяма възможност
зависимост българите постигат успехи, за запазване на целостта и единството на
но достатъчен ли е само този подход? българската етническа територия. Тази конМогли ли са българските водачи да се формистка политическа стратегия обаче
ориентират в тази бързо променяща се имала един много съществен недостатък
- Освобождението на българите се губи в
международна ситуация?
далечината на необозИзвоюваната Българска
римото бъдеще.
екзархия през 1870 г. е
крупно постижение на
Да разбирам ли, че
българския народ в борспоред Вас този път е
бата му за църковна неневъзможен?
зависимост. Дълголетната борба за църковна
Моето мнение в слунезависимост срещу
чая няма абсолютно
гръцката фанариотска
никакво значение. Попатриаршия се води с
важно е какво мислят
легални средства по
по този въпрос дейцимирен начин, като се
те от радикалното наразчита на отстъпки и
правление на освободидобрата воля на султателното движение. А
на. Постигнатият успех
те се противопоставят
естествено окуражава
категорично на подоблидерите на движенина ориентация. По този
ето да се надяват, че по
повод Л. Каравелов изсъщия легален начин
рича прочутата си фра- чрез реформи и комза: ”Свободата не ще
промиси - българите
Екзарх, иска Караджаще могат да постигнат
та.” Дейците от радивсе по-растяща политиМидхад паша
калното направление
ческа автономия и така
на
освободителното
да се сдобият с желаната държавна автономия в рамките на Екзар- движение формират своето становище под
хията. Насърчителен пример в това отноше- влиянието на натрупания исторически опит
ние е създадената през 1867 г. Австро-Унгар- и прилаганата универсална политическа
ска дуалистична държава под скиптъра на стратегия от другите националноосвободиХабсбургската династия. Тази идея добила телни движения на Балканите и в Европа.
широка популярност сред голяма част от Тази универсална стратегия предвижда –
дейците на националноосвободителното чрез масова национална въоръжена акция
Бисмарк проявява толкова голяма благосклонност към българската освободителна
кауза и защо час по-скоро иска да види Русия във война против султана.
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обстоятелства, свързани с международната
политическа конюнктура. Известни са няколко доста мощни въоръжени националноосвободителни въстания в Европа, които
завършват трагично, без да постигнат своята политическа цел. Такива са, например,
унгарското въстание през 1848 г., полските
въстания през 1831 и 1863 г., както и нашето Илинденско въстание през 1903 г. В
това отношение Априлското въстание има
изключителен шанс и постига своята цел.
За щастие то се осъществява при много благоприятна международна
политическа конюнктура.
В тайнствените лабиринти на международните
отношения то попада под
въздействието на мощна двигателна тяга, която значително засилва
и дори умножава многократно неговия политически ефект. Чрез Априлското въстание българският
В много Ваши пубнарод изведнъж израства
ликации акцентиракато политически субект
те на политическата
на международната ареенергия на Априлскона. Силата на въстанието
то въстание. Давате
е в неговия отзвук, който
пример с полските
интернационализира бълвъстания, които са
гарската освободителна
по-големи от нашето.
кауза, превръща я в т. нар.
Обяснете това по-подИван Драсов, Иван Лилов, Тома Хитров
морален фактор. В цяла
робно.
Европа се създава общестАприлското въстание се осъществява от ра- вено мнение на съпричастност и подкрепа
дикалното направление на освободител- към българите в името на хуманизма и
ното движение. Стратегията на дейците от християнската солидарност. Естествено,
това направление, както стана вече дума, е моралният фактор сам по себе си нищо не
насочена към политическо решение на бъл- може да стори, а с течение на времето отшугарското освобождение в рамките на Източ- мява и заглъхва. Същевременно обаче, ако
ния въпрос. А това съответно означава, че на международната арена има достатъчно
бунтовното начинание е много рисковано, влиятелни политически субекти, които са
защото зависи от случайни непредвидими заинтересовани от него, тогава моралният

фактор се трансформира в мощна полити- ходимостта на ВРО и до нова политическа
ческа енергия. Точно това се случва с отзву- стратегия на освободителното движение
ка от Априлското въстание. Превръщането чак след провала на Втората българска лена отзвука му в политическа енергия става гия през пролетта на 1868 г. Той много уваглавно в Англия, Германия и Русия. Това са жава войводата П. Хитов, който за него е говеликите държави, които по това време иг- лям авторитет, бил му е началник в четата.
раят ключова роля във финалната развръзка
на Източния въпрос и българската освобо- Но тези “авторитети” като Панайот Хидителна кауза. В Англия опозиционната ли- тов и Филип Тотю не тръгват да освоберална партия на У. Гладстон се възползва бождават България, защо? Тръгват Ботев
рационално от българския въпрос в борбата и Таньо, а за тях старите войводи са били
си за власт срещу консервативното прави- идеологизирани по някакъв начин.
телство на Дизраели лорд
Упреците срещу П.
Биконсфилд; в Германия
Хитов и Ф. Тотю са
канцлерът княз О. Биснеоснователни. Те не
марк се възползва рациучастват в Априлското
онално от българския
въстание, защото точвъпрос, за да предизвика
но по същото време е в
така желаната от него
ход усилена подготовРуско-турска война; а в
ка за война на Сърбия
Русия славянофилските
срещу Османската имполитически групировки
перия. Подготовката на
се възползват рационалвойната протича под
но от българския въпрос,
патронажа и с участиза да упражнят натиск
ето на славянофилскивърху царя и правителте комитети в Русия,
ството за незабавна войкоито изпращат пари
на против Османската
и доброволци. За главимперия. По такъв начин
нокомандващ на сръббългарската
освободиската армия е назначен
телна кауза се сдобива
известният руски генесъс солидни съюзници в
Уилям Юарт Гладстон
рал Михаил Черняев,
Европа. А съответно спосъщо доброволец. П.
менатите европейски политически субекти възприемат българската Хитов и Ф. Тотю, които по това време са в
освободителна кауза като съюзник за реша- Белград, активно се включват в подготовката на предстоящата военна кампания. На П.
ването на свои вътрешни проблеми.
Хитов е възложено да сформира и подготви
Защо Левски тръгва с Панайот Хитовата български доброволчески отряд за участие
чета, като е знаел, че не е възможно да във войната в състава на сръбската армия.
Хитов с усърдие изпълнил възложената му
успеят?
задача, убеден, че този път с руска помощ
Защото Левски достига до идеята от необ- ще се постигне освобождението на Бълга-
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– да се интернационализира освободителната кауза до степен, при която е възможно
да се предизвика намесата на достатъчно
влиятелни и заинтересовани фактори на
международната арена /т.е. на Великите
сили/ с надеждата за евентуално благоприятно политическо решение на въпроса
чрез война или по дипломатически начин,
естествено, без гаранции. Тази стратегия
предполага, разбира се, жертви и кръвопролития, но открива възможности за ускоряване на Освобождението. Тъкмо поради тази
нейна оптимистична
перспектива, тя добива
определено надмощие
в
българското освободително движение
през 70-те години на
XIX в., а Васил Левски
става главен двигател
за нейното осъществяване.

но движение, възлагайки надежди в това
отношение на Сърбия, Гърция и Румъния,
които продължават да са враждебно настроени към султанската държава.

рия. Войната започва на 20 юни 1876 г. Българският доброволчески отряд от няколкостотин души под предводителството на П.
Хитов участва активно в бойните действия.
Заедно с Хитов в българския батальон участват също войводите Филип Тотю, Христо
Македонски, Иван Кулин и много други
български патриоти, които проявяват бойни умения и героизъм в сраженията. Хитов
дори е отличен от генерал Черняев със специална награда. Въпреки постигнатите първоначални успехи обаче, сръбската армия
е разбита през месец октомври, а Сърбия е
спасена от пълна катастрофа благодарение
на решителната дипломатическа намеса на
Русия.

Вие твърдите във Ваши публикации, че
Христо Ботев е главният инициатор на
Априлското въстание. Нека да изясним
този момент.
Това твърдение наистина се нуждае от известно уточнение. Основоположникът на
българското организирано въоръжено националноосвободително движение е Георги Раковски. До Раковски въоръжената
съпротива срещу османските завоеватели
е стихийна и има регионален характер без
национално значение. Раковски поставя началото на организираната въоръжена борба
за национално освобождение. Той е първият
лидер на радикалното направление в освободителното движение. Началото се поставя през 1861 г., когато Раковски организира
т. нар. Първа българска легия в Белград.
Според изработения от него предварителен
“План за освобождението на България”, този
въоръжен български отряд, когато навлезе
на българска територия по време на очакваната тогава Сръбско–турска война, ще се
превърне в ядро на всенародно българско
въстание. Тази инициатива обаче се проваля
поради отказа на сръбското правителство да
воюва. Идеята за всенародно въоръжено въстание чрез нахлуването на въоръжени чети
от съседните страни обаче се запазва като
тактика и политическа стратегия. Това е т.
нар. „четническа тактика”, която Раковски
възприема от италианския опит на Джузепе Гарибалди. Тази тактика при българските условия обаче не дава резултат. Четите на
Панайот Хитов, Филип Тотю, Хаджи Димитър и Стефан Караджата през 1867 и 1868
г. остават като изолирани акции, без под-

Защо Раковски никъде не споменава Русия като съюзник?
Защото след разгрома на Русия в Кримската война, новият руски цар Александър ІІ и
неговото правителство, оглавявано от княз
Александър Горчаков, се отказват от предишната експанзивна руска политика на
Балканите. Царят дори публично се зарича,
че никога повече няма да воюва срещу Турция, защото всяка нощ в сънищата му го измъчвал кошмарът на Кримската катастрофа.
Канцлерът Горчаков предприема широкомащабна програма за вътрешно реформиране
на Руската империя, за да се превъзмогне
нейната изостаналост от Европа. Ангажирано със започналото преустройство на империята, руското правителство се отказва от
активни действия в Източния въпрос, подкрепя статуквото на Балканите и не желае
нови бунтове и усложнения в този регион.
При това положение на Раковски му става
ясно, че българите не могат в близко бъдеще да разчитат на руска военна подкрепа.
Затова той започва да търси други възможни съюзници на българското освободител-
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крепа от народа, поради което очакваното политическо превъзходство на противника
всеобщо въстание е абсолютно невъзможно. обаче, той не очаква от въстанието непреПреживял лично разочарованията от при- менно военна победа на бойното поле, а долаганата четническа тактика, В. Левски сти- бра сетнина, за която вече стана дума. Левга до убеждението, че всеобщо въоръжено ски очаква следователно политическо решевъстание може да се осъществи само чрез ние на българския въпрос чрез въстанието
предварителна организационна подготовка в рамките на Източния въпрос. Съгласно
на хората в страната. Така се стига до из- тази негова политическа стратегия началограждането на ВРО и прилагането на нова то на въстанието зависи от международнитактика във въоръжената борба. Задачата те обстоятелства. Именно международните
на ВРО е да подготви българския народ за обстоятелства, според него, ще подскажат
въстание. Следователно Левски може да се кога да започне въстанието. Очакваните
смята за главен инициатор на Априлско- подходящи международни обстоятелства
то въстание. Във връзка с възприетата нова настъпват едва през лятото на 1875 г., когато
тактика, Левски определя същевременно и Източният въпрос се възпламенява с голяма
политическата стратегия на предстоящото сила. По това време Левски обаче го няма,
въстание. Поради многократното военно- но неговите съмишленици от радикалното
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совани, а същевременно и твърде влиятелни европейски политически фактори, които
рационално се възползват от Българския въпрос за свои политически цели.

ния и да имаме винаги предвид, че хората
са много консервативни при възприемането
на нова историческа информация. Когато
стане дума за Априлското въстание, найчесто се говори за потушаването му, създава
се усещането за провал, за нещо, което не
е станало както трябва, акцентира се върху жертвите и страданията. С една дума,
сред нашата общественост доминира негативната преценка за въстанието като военно действие. Но въстанието е преди всичко
политическо действие, от което най-много
зависи неговата ефективност, сиреч постигането на набелязаната цел. От тази гледна
точка определено мога да кажа, че Априлското въстание е най-щастливото националноосвободително въстание в Европа, което
завършва с пълен триумф - възстановяването на българската държава.

Санстефанска България

ньо Стоянов се осъществяват съгласувано
и едновременно с цел да се подпомогне
въстанието в страната. Те са планирани по
тактически съображения в различни направления, за да се раздвои вниманието на
противника и съответно да се превъзмогне
колкото е възможно повече неговото противодействие. И двете акции са неразривно
свързани като проявления на Априлското
въстание. В този смисъл те спомагат по съвокупност за международния отзвук от въстанието и последвалата развръзка на събитията, довели до Освобождението.

направление на освободителното движение
продължават делото му. През 1875 г. Христо
Ботев е всепризнат лидер на националната
революция. Като преценява адекватно създалата се международна обстановка, Ботев
енергично призовава българския народ за
незабавно въстание. Само в този смисъл
може да се каже, че Ботев е инициатор на
Априлското въстание. Със своите призиви
за въстание той фактически набелязва неговата политическа стратегия – да не бъдем
последни, а може би и забравени при предстоящото решаване на Източния въпрос.
Тази стратегическа цел, както е известно,
беше постигната.

Трябва ли да има нов исторически прочит на Априлското въстание – тази година се навършват 135 години от него?

Ботев ли успява да убеди Таньо Стоянов
да поведе втора чета? Не мога да си обясня защо тръгват по единен план?
Четническите акции на Христо Ботев и Та-

Какво значи нов прочит? Трябва да познаваме добре автентичните исторически сведе-
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Великите сили ли имате предвид?
Да. Вече споменах за кои политически фактори става дума. Това са –либералната партия на У. Гладстон в Англия, канцлерът на
Германия княз О. Бисмарк и славянофилските политически групировки в Русия.
Най-активна роля в международните отношения по това време играят Англия, Германия и Русия. Но не всички политически
групировки в тези страни са благосклонно
настроени по Българския въпрос. В Англия,
например, управляващата партия на торите,
начело с Дизраели лорд Биконсфилд, е на
страната на султана; в Германия опозиционните партии, между които и социалдемократите, смятат, че българските бунтовници са руски агенти, и също са на страната
на султана; в Русия царят и правителството
на княз Горчаков не желаят бунтове и безредици на Балканите, правят дори отчаян
опит да предотвратят въстанието и полагат максимални усилия за мирно дипломатическо уреждане на Източната криза.
Само споменатите политически фактори в
тези три велики държави са благосклонно
настроени към българската освободителна кауза и полагат усилия рационално да
се възползват от нея в името на своите интереси. Тези политически фактори обаче
са достатъчно мощни, за да влияят върху
хода на събитията. Във връзка с това забелязваме едно твърде интересно явление.
Благосклонно настроените към Българския
въпрос политически субекти, които черпят
аргументация от моралния фактор в своята
пропагандна дейност, фактически, от една
страна спомагат за растящата му ефектив-

Може ли да приемем, че Априлското
въстание провокира Цариградската конференция?
Абсолютно. Чрез това въстание Източният
въпрос прераства в Български въпрос. Това,
което Ботев искаше, се сбъдва – българите не са забравени, напротив, Българският
въпрос стои на първо място в дневния ред
на дипломатическите преговори. Силата
на Априлското въстание е главно в неговия
международен отзвук. В цяла Европа се създава обществено мнение в подкрепа на българската освободителна кауза. Това е т. нар.
морален фактор, който интернационализира Българския въпрос до такава степен, че
превръща българите в политически субект
на международната арена. Как се стига до
този благоприятен ефект? Споменатият морален фактор в полза на българите, предизвикан от чисто хуманитарни и християнски
мотиви, изненадващо намира голяма отзивчивост от страна на някои много заинтере-
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проблеми с нефта?

ност, а от друга - за неговата трансформация
в политическа енергия. Така политическият
ефект от отзвука на Априлското въстание в
международните отношения многократно
нараства.

Разбира се, че Кадафи е продукт, създаден с
подкрепата на Франция, Италия и Англия
заради петрола. Политическите лидери
се отличават от обикновените хора главно
по това, че притежават голяма амбиция и
сръчност да налагат волята си над другите
хора в обществото. В историята са известни
случаи, когато хора без високо образование израстват като лидери, разчитайки на
изключителната си амбиция. Например
Адолф Хитлер – един обикновен ефрейтор
и неуспял художник, омагьосва цяла нация,
и то нацията на Гьоте и Хайне.

Доколко подобни въстания в световен
мащаб могат да бъдат успешни?
Историческите събития трябва да се осмислят и преценяват в съпоставителен план с
други подобни събития, и в контекста на
цялостния исторически процес. Винаги се
дразня, когато в нашите учебници се пише
за неуспеха на Априлското въстание, че не
било добре организирано, че нямало достатъчно средства за оръжие и други подобни
строги упреци. Излиза, сякаш ако е имало
по-добра организация и повече пари за оръжие, Османската империя е щяла да бъде
разгромена. Подобно разсъждение звучи
несериозно. Нека припомня по този повод,
че дори на руската армия през Освободителната война бяха нужни цели осем месеца,
за да сломи турската съпротива, преживявайки критични моменти при Стара Загора,
Шипка и Плевен. Изобщо, мога да кажа, че
не ми е известно някое националноосвободително въстание, което е постигнало военен успех срещу империята-тиранин, разчитайки само на собствените си въоръжени
сили. Такова чудо в историята няма. Дори
САЩ в борбата им за независимост от Великобритания постигат, както е известно,
своя успех с военната подкрепа на Франция.
Впрочем, смятам че това е напълно обяснимо и нормално, защото потенциалните
възможности на въстаниците и империятатиранин са поначало несъпоставими.

Не става ли нещо подобно и в Съветския
съюз по същото време?
Да. Навремето едва ли някой е очаквал, че
точно Йосиф Сталин ще оглави най-голямата империя, която ще управлява половината свят на земята.Той наистина успява да се
наложи като лидер с изключителна амбиция, добре съчетана с демагогия, коварство,
жестокост и безцеремонност. Любопитно е,
че дори Уинстън Чърчил, както отбелязва в
спомените си, е изпитвал странен респект
от него.
Смятате ли, че е дошло време да се говори за историческите факти от нашата
история, които ни разделят?
Ние, българите, сме емоционален народ и
често пъти сме склонни към романтизъм.
Що се отнася до изучаването на родната история и историята изобщо, смятам, че винаги трябва да се стремим към изясняване на
историческата истина, макар тя да е понякога неприятна.

Днес не се ли получават подобни гамбити? Великите сили решават в момента
проблема Кадафи или собствените си

Вие сте бил зам. председател на БАН,
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Известна е фразата, че историята е учителка
на народите. Историята е натрупан човешки
опит, който ни прави по-мъдри. Тя ни дава
възможности за оптимални решения в настоящата ни дейност и за по-голяма далновидност в бъдещето.

какво е мнението Ви за атаките към тази
сериозна институция, да не би в момента
науката да е станала неудобна за политиката?
За съжаление сегашното държавно управление не проявява необходимото адекватно
отношение към науката, макар тя да е обявена за държавен приоритет със специален
закон. И в този случай законът не се изпълнява. Сегашните средства, предвидени в
бюджета за наука, са крайно недостатъчни.
Науката е най-скъпото интелектуално занимание. Не случайно напредъкът на човечеството се дължи главно на нея. Както чувам
напоследък, проблясва някаква надежда за
по-благосклонно отношение на държавата
към научното творчество. Но в момента положението в БАН е трагично, институтите
са в жалко състояние, по-кадърните учени
напускат, младите хора не желаят да се занимават с наука при сегашните мизерни заплати.

Защо в екипите на нашите управници
няма хора на науката, в частност историци?
В българските правителства участват, както
е известно, редица професионални историци. Например Богдан Филов, Георги Атанасов, Александър Фол, Илчо Димитров и др.
В момента президент на страната ни е историкът Георги Първанов.
Вие сте дългогодишен университетски
преподавател, какви са съвременните
форми за изучаване на историята и подходът към младия човек?
Съвременните форми и подходи при изучаването на историята зависят, както винаги, от професионалната квалификация на
преподавателите и тяхната индивидуална
находчивост да възбудят и активизират интереса на по-младите хора както към отечествената история, така и към необятното
човешко наследство, натрупано през изминалите времена и епохи.

Ще иска ли следващото поколение да се
занимава с наука?
Ако не се осигурят необходимите средства
за научна дейност, притокът на млади хора
в тази сфера ще намалее още повече. До
неотдавна имахме по няколко кандидати
за всяко място на обявените докторантски
конкурси, а сега трудно намираме кандидати. По-способните младежи предпочитат
бизнеса или си търсят късмета в чужбина.
Разбира се, има и такива учени, които смятат науката за свое призвание, нещо като
хоби. Те се занимават с наука за собствено
удоволствие, а не за материално осигуряване или други облаги.
От кого се правят изводите от историята
и служат ли някому?
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Приносът на Васил Левски за израстването на
българския народ като политически субект
на международната арена
Константин Косев

През септември 1829 г. приключва поредната война на Русия с Османската империя.
Генерал Иван Дибич овладява Източна България и прониква до Одрин, където се подписва т. нар. Одрински мирен договор. Войната е свързана с разгрома на националноосвободителните въстания в Сърбия, Гърция,
Влашко и Молдова. Съгласно Одринския
мир Сърбия, Влашко и Молдова стават автономни княжества, а Гърция добива статут
на независима държава.
Както се знае, българите участват масово и
твърде активно във въстаническите действия на съседните народи. Те са съпричастни на тяхната кауза, защото това е и тяхна
кауза. Те се сражават под чужди знамена
за своята свобода. Макар и многолюдно,
участието им е индивидуално като лична
инициатива на отделни хора или групи от
хора. По същия начин българите участват
активно като доброволци в руската армия.
Ала това става също стихийно, без регламентиран ангажимент на българския народ
като самостоятелен политически субект.
Все пак съдействието на българските доброволци в хода на войната е признато и високо
отличено от руското командване. Това дава
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основание на някои български обществени- бразност, свързана с единството на правоци да настояват при подписването на пред- славната църква, чрез която Русия осъщестстоящия мирен договор България също да вява своето влияние в Османската империя.
получи автономия. Няколко видни българ- Затова обособяването на българите като отски общественици, между които и д-р Иван делен народ с претенции за автономия преСелимински, се явяват при генерал Дибич дизвиква в Петербург негативни реакции.
с настойчива молба в този смисъл. Генера- В такъв смисъл непознаването на българите
лът обаче реагира с раздразнение на иска- като отделен народ в Русия е политически
нията им. Той доста троснато им заявява, тенденциозно и преднамерено. Същеврече за него български въпрос не съществува менно обаче това е до голяма степен преи дори, че изобщо не бил чувал за някакво допределено от обективните обстоятелства
по онова време. Защото
българско племе. Накрая
дори самите българи
ги предупредил,че ако
тогава нямат ясна предсъздават усложнения с исстава за своята нациканията си, ще бъде прионална самоличност.
нуден да насочи оръдията
На фона на масовата
срещу тях.
безграмотност и маПо същия негативен начин
лограмотност повечето
реагират на българските
българи от по-низшите
прошения за автономия
слоеве на обществото
генерал П. Кисельов, каксмятат себе си главно
то и руският император
за християни, свързани
Николай І. Такова е рускос православната релито официално становище.
гия. А по-заможните,
Очевидно по това време
по-грамотните и обрав Русия много малко или
зованите се смятат за
почти нищо не се знае за
гърци. Етническата саБългария и българите.
моличност в съзнаниеТова личи например от
то на масовия българин
начина, по който руските
е твърде закърняла и
офицери, участници във
до голяма степен атровойната, изразяват своите
фирана. Фрапантен е,
впечатления от контактиИван В. Пенчович
например, случаят с вите им с българите. Макар
да се отнасят много дружелюбно към тях, сокообразования Васил Априлов, който едва
те не ги наричат българи, а използват из- през1831 г. в зряла възраст съвсем случайно
рази като местно население, православни разбрал, че е българин, когато прочел книхристияни или туземни жители, които го- гата на Юрий Венелин “Древните и сегашни
ворят на славянски език, твърде близък до българи”.
Подобно на Паисиевата “История славяноруския.
Официалното негативно руско становище българска“ от преди 70 години, книгата на
относно исканията на българите за автоно- Ю. Венелин се явява като нов мощен стимумия не се дължи само на незнание. То се латор на възрожденския процес. Ако ефекдължи главно на политическата целесъо- тът от историята на хилендарския монах
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като обособена етническа общност.
Културно-просветните постижения намират най-напред проявление в сферата на
образованието. Васил Априлов поставя началото с откриването на първото българско
светско училище в Габрово през 1835 г. За
кратко време навред по българската земя
възникват подобни училища. Към 1876 г.
броят им е около 1500. Много български
младежи получават същевременно модерно
образование в чужбина. В тясна връзка с образованието се разгръща оживена книжовна дейност; процъфтяват публицистиката,
поезията, белетристиката, драматургията,
театралното дело, строителното изкуство и
архитектурата; зараждат се научното и музикалното творчество; създава се Българското книжовно дружество; масово възникват
читалища като средища на художествена
самодейност. Като резултат на проявената
разностранна творческа активност се появяват множество духовни творби, чиято културна стойност може да се съизмерва с найдобрите образци на тогавашните международни постижения в съответната област на
културата и познанието.
В резултат на постигнатия всестранен културен и материален напредък през тези
години, българите получават повече самочувствие като народ, а същевременно
и образът им пред външния свят става поразпознаваем като отделна етническа формация. Ако до средата на 19 в. изобщо не се
знае колко са българите в империята, то към
1870 г. техният брой изненадващо се оказва
над 5 милиона – най-многобройният народ
на Балканите, който плътно обитава обширни области в Мизия, Тракия, Македония и
Добруджа. Това единодушно констатират
всички чуждестранни наблюдатели-етнографи, демографи, историци, географи, публицисти, общественици и прочие специалисти. Между тях са авторитетните имена
на А. Буе, Ф. Каниц, Е. Енгелхард, А. Буди-

бавно и мъчително си пробива път през десетилетията, за да стане обществено достояние чрез преписване на ръка от съратници и
последователи, то Венелиновата книга е напечатана и тиражирана, поради което има
незабавен, почти шоков ефект. Динамиката
на комуникацията неизбежно се отразява
върху динамиката на обществените процеси. Оттук нататък възраждането на българския народ протича с все по-растящо ускорение. Не случайно тъкмо през следващите
35-40 години българското възраждане осъществява най-ярките си постижения. Това са
години на съзидание и всестранен възход.
Благодарение на своя предприемачески дух
и пословичното си трудолюбие българите
постигат значителен стопански напредък и
демографски растеж. Ежедневната практическа потребност подтиква българина към
повече знания. А растящите материални
възможности му позволяват да разширява
своя достъп до духовните ценности. Животворната сила на знанието просветлява ума
на възрожденския българин, галванизира
родовата му историческа памет, пробужда и
възстановява неговите етнически рефлекси
от миналото. Демографският растеж протича едновременно и в тясна връзка с индивидуалната етническа идентификация на
всеки отделен имперски поданик при осъзнаването му като личност. А тъкмо чрез
просветата и културата се създава онази магическа духовна спойка между определен
кръг от хора, които се идентифицират като
българи сред пъстрото християнско и славянско множество в Османската империя на
Балканите.
В това отношение постиженията на българите през този относително кратък период
са фантастични. Тъкмо тогава се изгражда
фундаментът на българската просвета и
култура, тогава се създава новобългарският
книжовен език, тогава се формира и укрепва обликът на съвременния български народ
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лович, М. Подгорин, К. Иречек, Е. Реклю, придобива твърде широка популярност сред
Л. Леже, Х. Киперт, К. Шодорди, В. Теплов различни политически групировки на оси др. Впрочем това признава официално и вободителното движение. Мнозина дейци
султанът през 1870 г., когато издава ферман възприемат дуалистичната идея, защото по
за учредяването на Българска екзархия. Уч- този начин се избягват рисковани кръвопроредяването на Екзархията е най-крупното литни сблъсъци с превъзхождащите сили
политическо постижение в дългогодишната на неприятеля и се гарантира до по-голяма
ожесточена борба на българите за църковна степен целостта и единството на българсканезависимост. Успехът им в това отношение та етническа територия. Този вариант обаче
означава същевременно, че са превъзмог- има много съществен недостатък – денят
нали руското традиционно становище за на освобождението се губи в далечината на
единство на православието. Русия е прину- необозримото бъдеще. Поради тази именно
причина дейцидена да се съобрате от радикалнози с българските
то направление
искания, възприна освободителемайки компроното движение
мисна позиция
категорично се
по този въпрос.
противопоставят
В такъв смисъл
на подобна орибългарският наентация. По този
род за първи път
повод
Любен
се изявява като
Каравелов изриполитически суча прочутата си
бект с претенции
фраза: ”Свободаза самостоятелта не ще Екзарх,
ност. Ала в този
иска Караджата”.
случай политичеДейците от раският субект има
Къкринско ханче
дикалното
насамо ограничено
вътрешно имперско регионално проявле- правление на освободителното движение
ние, без възможност за цялостно осъщест- формират своето становище главно под вливяване на българската освободителна кауза. янието на натрупания исторически опит
Въодушевени от постигнатия голям успех, и прилаганата универсална политическа
лидерите на борбата за църковна независи- стратегия от другите националноосвободимост се надявали, че по същия легален на- телни движения на Балканите и в Европа.
чин чрез реформи и компромиси ще може А тази универсална стратегия предвижда да се извоюва постепенно все по-широка чрез масова национална въоръжена акция
политическа автономия. Така, според тях, да се интернационализира освободителната
българският народ ще постигне освобожде- кауза до такава степен, че да предизвика нанието си по мирен начин. Надеждите им в месата на достатъчно влиятелни и заинтетова отношение са силно повлияни от съз- ресовани фактори на международната арена
дадената през 1867 година австро-унгарска (т.е. на великите сили) с надеждата за евендуалистична монархия. Идеята за подобна туално благоприятно политическо решение
турско-българска дуалистична държава на въпроса чрез война или дипломатическа
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Посочените обективни препятствия пред
българската освободителна кауза предопределят политическата стратегия за нейното
осъществяване. За лидерите от радикалното направление е пределно ясно,че не е
възможно да се очаква успех със силата на
оръжието в пряк двубой с Османската империя. Ала същевременно им става ясно и
това, че само със силата на оръжието, макар
и с цената на поражение, биха могли да се
създадат реални възможности и предпоставки за политическо решение на българския въпрос. Тази стратегия предполага,
разбира се, жертви и кръвопролития, но
затова пък открива възможности за ускоряване деня на освобождението. Именно поради тази нейна оптимистична перспектива,
радикалната политическа стратегия добива
подчертано надмощие в освободителното
движение през 70-те години на 19 в., а Васил Левски става главен двигател за нейното осъществяване.
Идеята за нова тактика и стратегия на освободителното движение възниква у Левски
през пролетта на 1868 г. след разпускането
на Втора българска легия в Белград. Като
прави цялостна равносметка на своята революционна дейност до този момент, той
стига до убеждението, че въоръжено въстание в страната не може да стане чрез чети,
защото народът е неподготвен. Ето защо,
според него, е наложително да се създадат
навсякъде в страната тайни структури, които да се заемат с подготовката на хората за
въстание. Убеден в правотата на тази своя
идея, той решава да работи оттук нататък
за нейната реализация. По този повод Левски се обръща към войводата Панайот Хитов с молба за благословия на замисленото
начинание. Във връзка с това произнася известната фраза, че, ”ако спечеля, печеля за
цял народ, ако загубя, губя само мене си”.
Отговорът на Хитов не е известен, но се знае
как реагират неговите другари от легията, с

конференция. Естествено без гаранции, но
с голяма вероятност за ускоряване деня на
освобождението. Реализацията на подобна
политическа стратегия повелително налага
обаче българският народ да се превърне във
всепризнат политически субект на международната арена, което може да стане единствено чрез масово въоръжено въстание.
Но организацията на подобно въстание е
изключително трудно. Опитите за въстание чрез изпращането на въоръжени чети
в страната се провалят. Българите по места
остават напълно пасивни. Те, според впечатленията на някои чужди наблюдатели, са
лоялни поданици на падишаха, които си
гледат само алъш-вериша и рахатлъка. Тази
миролюбива нагласа на българското население в масов мащаб се дължи главно на две
обстоятелства, които тотално заприщват
пътя на българската национална революция. Първото обстоятелство е несравнимо
по-голямата военно-политическа мощ на
противника. Защото, макар да преживява
разложение и упадък, султанската държава
разполага с огромни ресурси и военен потенциал. Армията и репресивният апарат
са в състояние да смажат всякакво бунтовно начинание. А второто обстоятелство е
т.нар Източен въпрос. От това кои политически фактори и тенденции доминират в
Източния въпрос до голяма степен зависи
дали революцията на Балканите ще бъде
в подем или застой. Това означава, че всяко бунтовно начинание, за да има някакъв
успех, неизбежно трябва да премине през
тресавището на Източния въпрос. А по това
време Източният въпрос се намира във фаза
на абсолютна стагнация. Дори руският цар
Александър ІІ не желае бунтове на Балканите. Той безусловно подкрепя местното статукво и публично се зарича никога повече
да не воюва с Османската империя, защото в
сънищата му постоянно го измъчва кошмарът на Кримската катастрофа.
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които той също споделя намеренията си. По ват през Дунава. Ще вземем от тука някои
този повод Михаил Греков в спомените си другари и ще се върнем в Турско и там ще
цитира думите на Левски, който му казал: размислим повече какво да правим.”
”Народът ни е неподготвен, което ни доказа Очевидно Левски добре съзнава, че идеята
ланският опит: ние го караме да се бунту- за нова тактика и стратегия на освободива, да подигне революция против вековния телното движение се нуждае от всестранно
враг, пък той не знае дали като приятели да обмисляне и то там на място в страната с
ни срещне или като врагове. Следователно с хората, които ще участват в съдбовното изчети да се приготовлява народа, продължил питание. За тази цел той предприема две
Левски, е опасно и безполезно, защото тур- продължителни обиколки из България през
ците стават нащрек и нашето освободител- 1868 и 1869 г. Посещава няколко десетки сено дело среща още по-големи мъчнотии.” лища в Северна и Южна България, събира
разностранна инфорИдеята на Левски за
мация за обстановката
изграждането на тайни
в страната, установява
общества в страната, ковръзки с много хора от
ито трябва да подготвят
всички социални прохората за бунт, се стослойки. По време на
рила на Греков твърде
обиколките му ярко
нереалистична. Той не
се открояват неговите
можел да си представи
изключителни способкак ще се убедят бълности като агитатор,
гарите за бунт в името
който умее да внушава
на една безнадеждна
на събеседниците си
кауза. Според него, осреспект и доверие, да
вобождението можело
стимулира тяхното рода се постигне само
долюбие. На много месчрез повече училища
та в страната Левски
и просвещението на наоткрива пламенни парода. ”Да се просвещава
триоти-съмишленици,
народа не е лошо нещо,
които възторжено възно това е най-дългият
приемат идеите му и
път, по който може да
Любен Каравелов
проявяват безрезервна
се постигне свободата
готовност за съдействие
- отвърнал му Левски
и продължил - аз мисля другояче. Не би и сътрудничество. В някои селища дори още
било зле, ако заедно с просвещението съ- тогава се формират първите ядра на бъдещабуждаме народа, като образуваме един вид та организация. Това още повече го насъртайни общества, които да имат друго назна- чава в замисленото начинание. Усещайки
чение, друга мисия. Ние трябва да отидем подкрепата на много хора, Левски добива
в отечеството, където повече познаваме все по-голяма увереност и самочувствие в
мястото,людете и те нас, та че там ще се своята дейност. През тези дни той израства
заловим с образуване на тайни общества, неусетно като истински лидер на освободикоито ще подкопаят повече основите на тур- телното движение от национален мащаб.
ската империя, отколкото четите, що мина- След втората си обиколка, преизпълнен с
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призванието на ВРО е да ги подготви за въстание. Във връзка с това възниква въпросът
– какво точно очаква да постигне Левски с
въстанието? Дали е очаквал военна победа
срещу неприятеля, или пък нещо друго?
Защото, ако допуснем, че се е надявал да
бъде разгромена Османската империя със
силата на оръжието означава, че наивно се е
самозаблуждавал с илюзии. Левски обаче е
доказал се политик – реалист и прагматик
в своите действия, за да вярва в чудеса. Очевидно той има предвид нещо друго, което
никъде не споменава експлицитно, но то се
подразбира от разсъжденията му в неговите
писма по разни поводи.
През септември 1871 г., например, в отговор
до П. Хитов, който настоява по-бързо да се
обяви въстанието, Левски му пише: ”На това
ви отговаряме, че не трябва бързане, защото
от 8 месеца време е от как сме се заловили
да работим по чисто български в Българско
и да не се облягаме на вънкашни думи....па
и още опитът ни показва, че бързата работа
излиза ялова... Ний сто пъти по-много бързаме от вас, защото пътят ни е из Българско,
изпод байонетите неприятелеви... Казвате,
продължава Апостола, че не можем се приготви нивга както искаме.... Съгласни сме с
вас, че не можем се приготви както другите
сили....но и твърде сме убедени, че трябва
поне толкова да се приготвим, колкото е
нужно да се предвиди една добра сетнина
на предприятието ни, защото в нищо не
приготвени ще има сетнина нищо и никаква.”
От посочените разсъждения на Апостола
ясно личи, че той проявява удивителна способност за точна преценка на политическата обстановка. Той не вярва в чудеса. Какво
означават неговите думи: “нивга не можем
се приготви както другите сили”? Очевидно
Левски не храни надежди, че при наличните скромни възможности българският
народ ще съкруши Османската империя

увереност в правилността на замислената
нова тактика, Левски се озовава в Румъния.
Там прави настойчиви опити да убеди дейците от българската революционна емиграция за необходимостта от изграждане на
вътрешна организация, която да подготви
народа в страната за въстание. Тамошните
дейци обаче реагират твърде резервирано и
дори с известно пренебрежение към неговите предложения, смятайки ги, подобно на
Михаил Греков, за нереалистични.Според
тях, подготовката на народа за въстание
може да стане някак от само себе си. Ала
как точно – един Господ знае. За щастие, освен Господ, Левски също знае, но по-важно
е, че той може да го стори на дело.
През пролетта на 1870 г. Левски се завръща
в България и пристъпва с колосална енергия
към изграждането на Вътрешната революционна организация /ВРО/. Това е уникална строго конспиративна структура с гъста
мрежа от частни революционни комитети
из цялата страна, подчинени на единно
ръководство с устав, програма и строга дисциплина. Чрез тази организация Левски
издирва, открива, възпитава и обучава цяла
плеяда от високо съзнателни юначни български мъже, готови на саможертва за свободата. Юнаците не се раждат от само себе
си, те се отглеждат и възпитават. ВРО става
истински разсадник на юначни българи.
Ако през 1868 г. Хаджидимитровците са
само 120 души, то към края на 1872 г. техният брой благодарение на ВРО се измерва
с хиляди.
Борбата за национално освобождение, според Левски, трябва да стане всенародно
дело. Такава е целта на възприетата от него
нова тактика. В съответствие с тази тактика
Левски се стреми да пренасочи центъра на
освободителното движение отвън към вътрешността на страната. Стремежът му е да
направи колкото е възможно повече българи съпричастни на освободителната кауза, а
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поп Кръстьо

е имал предвид Левски? Най-вероятно той
е имал предвид същите добри резултати,
както тези от въстанията на гърците, сърбите и румънците преди години. Ако българското въстание бъде, например, подобно
на гръцкото, то това съответно ще означава,
че българският народ може да стане политически субект на международната арена,
а българският въпрос ще заеме съответно
място в дневния ред за политическо решение в рамките на Източния въпрос. Това е
единствената възможна добра сетнина, която Левски би могъл да очаква.
В пряка връзка с желаната добра сетнина

със силата на оръжието. Стратегическата
му цел е друга – да се подготви народа поне
толкова,колкото е необходимо, за да се осигури “една добра сетнина на предприятието
ни”.
Разковничето тук е думичката сетнина, която означава още резултат, последица или
бъдеще, но в смисъл на добро бъдеще. Тя
обаче в никой случай не може да се тълкува
в смисъл на “разгром на противника”, защото , както Левски изрично отбелязва “никога не можем да се приготвим както другите сили /сиреч както противника/”. Тогава
какви други добри резултати от въстанието
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тавът работата е докато не се видим, че можем самички да си изтъчем платното, няма
да се дава глас за въстание! А сега излиза
друго! Според вънкашните обстоятелства
и да се не протакат работите ни, защото да
се не случат и други орханийски подобни
работи... Преди неколко седмици Каравелов
от Букурещ ме подкани за незабавно въстание. Ние му отказахме, защото още в нищо
и никакво не сме приготвени, върнахме го
за някой и друг месец, за да се съберем целия ЦК и да преценим по-добре вънкашните обстоятелства.”
Прозрението на Левски, ,,че от външните политически обстоятелства” зависи началото
на въстанието, е в логическо съответствие с
очакваната от него добра сетнина. Защото
евентуалните благоприятни последици за
българската освободителна кауза от въстанието зависят именно от международните
обстоятелства, свързани с Източния въпрос.
Като пръв стратег и ръководител на националната революция Левски, естествено,
следи внимателно събитията на международната арена. А тъкмо по времето, когато
той изгражда ВРО, в Европа се случват драматични събития, които рязко променят
международната политическа конюнктура.
Войните на Прусия и появата на обединена
Германия като нова велика сила в Централна Европа коренно променя съотношението
на силите в международните отношения.
Съперниците на Русия в Източния въпрос
– Франция и Австрия са силно омаломощени. Кримската коалиционна групировка
практически е ликвидирана. А това съответно означава, че твърдата гаранция на статуквото в Османската империя започва да
се размеква. Новата политическа обстановка
на международната арена в Европа създава
условия за динамизация на Източния въпрос. В неговото все още мъртво вълнение
проблясват първите симптоми, които вещаят скорошни експлозии.

от въстанието е също въпросът за неговото
начало. Този въпрос има фундаментално
стратегическо значение, поради което Левски непрекъснато го обмисля, като се забелязва известна еволюция в становището
му. В началото той смята, че въстанието ще
започне тогава, когато “направим прописът
си”, т. е. когато се прецени, че подготовката
му гарантира максимален брой участници,
максимална продължителност по време и
максимално широк териториален обхват в
страната. А тези изисквания налагат дотогава системна и продължителна подготовка,
която обаче е твърде затруднена от крайно
оскъдните ресурси. Затова Левски съзнателно се въздържа от срокове за началото на
бунта. И много се дразни, когато емигрантските дейци го подканват да вдига революцията. Когато на 2 ноември 1872 г. Любен
Каравелов призовава Левски незабавно да
повдигне революцията, Апостола категорично се противопоставя. По негово нареждане Старозагорският революционен комитет, след обсъждане на Каравеловото писмо
в присъствието на Левски, отговаря : “След
едно дълго и сериозно размишление.... нашето мнение беше съвсем противно... И
според наставленията на Аслан Дервишоглу
/В.Левски/ и най-изветрелият човек не би
повярвал, че е възможно да излезе със сполука таквоз бързо движение, когато ний
в нищо не сме приготвени.” И така, както
става ясно, след повече от тригодишна интензивна организационна подготовка за въстание, Левски категорично преценява: “ний
в нищо не сме приготвени”.
Малко по-късно, когато в организацията настъпва напрежение след залавянето на Димитър Общи, въпросът кога ще започне въстанието придобива злободневен характер.
Левски е принуден отново да го обмисля,
достигайки до твърде многозначителен отговор. В писмото му до Ловешкия комитет
от 12 декември 1872 г. се казва: “Според ус25

Оптимистичните перспективи на междуна- нито Англия, нито Франция, нито коя и да
родния небосклон пораждат надежди у бъл- е държава да се умеси във вътрешните дела
гарите. Как реагира Левски на европейските на Турция. Нейният съюз с Австрия и Прусъбития е трудно да се установи, но бихме сия е следствие на нейните намерения да
могли поне приблизително да се досетим играе първа роля на Восток и да има пълпо реакциите на идейните му съмишлени- но влияние на Балканския полуостров. От
ци, които зорко следят какво става в Европа тая точка на зрението Русия не ще никога
и оживено го коментират. Любен Каравелов, да компрометира себе си пред своите съвренапример, със задоволство отбелязва пада- менни братя.”
Няма съмнение, че много
нето на “всемирния деспот
от изразените мисли в разНаполеон ІІІ, когото смята
съжденията на Каравелов
за “вдъхновител на Крими Ботев допадат на Левски
ската коалиция”, за “главен
и той до голяма степен
гарант на Парижкия дикги възприема. Освен това,
тат от 1856 година” и “върл
както се знае, Каравелоблюстител на статуквото
вият вестник “Свобода” е
в Османската империя”.
редовен източник за инКаравелов възторжено приформация на Апостола, а
ветства освобождението на
същевременно е и главна
Рим от италианците, изтрибуна за пропаганда
разявайки увереност,че нана ВРО. Очевидно, добре
стъпва съдбовният момент
запознат с политическии за българското освобожте процеси на междунадение. Във връзка с това
родната арена, Левски не
той призовава българския
случайно стига до заклюнарод “на оръжие”: ”Хайчението, че началото на
де, мили братя, напред за
въстанието ще зависи от
нашето свято и право дело;
султан Абдул Азис
международните политихайде да изтребиме злото
чески обстоятелства. Това
и да очистим нашата земя
с огън и нож от страшното варварство... На- негово прозрение скоро се сбъдва.
През лятото на 1875 г. избухва въстание в
пред!”
Подобни са реакциите и на Христо Ботев: Босна и Херцеговина, което поставя начало”Захваща се вече драмата на Балканския по- то на нова криза в Източния въпрос. Межлуостров”, пише Ботев и продължава: ”Мно- дународните обстоятелства повелително
гословният Восточний вопрос, който до вче- налагат въстанието да обхване и България.
ра се мислеше за непроменим на политиче- Дългоочакваният момент е дошъл, ала за
ската сцена, стъпи вече в своя трети акт... Ев- жалост българското освободително движеропа и политическите обстоятелства дават ние се оказва обезглавено. Трагичната гибел
свобода само на тогова, който сам може да на Левски през 1873 г. лишава българската
я добие. Тук се изисква протест, бунт, въста- революция от нейния организатор, стратег
ние, революция... Освен това Русия, която се и ръководител. Положението е критично,
е приготвила да нанесе последния удар на българският народ рискува и този път да
Парижкия трактат, не ще да допусне щото пропусне своя шанс. По този повод Христо
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жение, пролива се много кръв, падат свидни жертви, а след въстанието се извършват
масови репресии, съпроводени от големи
жестокости.
Военното поражение обаче постепенно прераства в политически успех чрез последвалия силен международен резонанс от въстанието. Българският народ губи сраженията,
но печели войната. Първата добра сетнина
от въстанието е постигната – българската
освободителна кауза става широко достояние в цяла Европа. Силата на Априлското
въстание е главно в неговия изключителен международен отзвук. Общественото
мнение в почти всички европейски страни
реагира по различни начини в дух на възхищение от самопожертвувателните битки
за свобода, в дух на съчувствие към страданията на пострадалите от репресиите,
в дух на порицание на палачите, в дух на
съпричастност към българската освободителна кауза.Тези реакции са проникнати от
чисто човешки християнски добродетели
в името на хуманизма и свободата. Това е
т.нар. морален фактор, който в дадения случай е призван да мобилизира европейската
общественост с оглед интернационализирането на българския въпрос и неговото неотложно политическо решение. В защита
на българите издигат глас редица световно известни личности, между които са: Ч.
Дарвин и Ч. Дикенс от Англия; В. Юго от
Франция; Дж. Гарибалди от Италия; Л. Толстой, Ф. Достоевски, Ив.Тургенев от Русия
и много други. Разпалването на моралния
фактор чрез отзвука от въстанието е практически първият признак за превръщането
на българския народ в реален политически
фактор на международната арена.
Моралният фактор притежава голяма сила
за въздействие, ала за жалост сам по себе си
той не може да стори нищо, ако не се трансформира по някакъв начин в политическа
енергия, която би могла да породи и стиму-

Ботев с тревога алармира: “Нашето съществувание като народ е съмнително, ако ние
не вземем участие в съсипването на Турция... сега е най-сгодно време да покажем
на света, че и ние сме достойни за свобода,
ако не искаме да сме последни, а може би
и забравени при решението на Восточний
вопрос.”
В тези дни на покруса и отчаяние проблясва
една надежда - завещанието на Апостола, завещание, което съдържа огромно драгоценно наследство; Левски го няма, ала неговата
свидна рожба, неговото уникално творение
ВРО съществува. Неговите възпитаници са
живи и готови да изгорят самопожертвувателно в пламъците на въстанието както са
се заклели пред евангелието, кръста, ножа
и пищова. Още приживе Левски се бе погрижил чрез ВРО да осигури на българите нужния меч, с който те да си проправят пътя
към свободата през политическата джунгла
на Източния въпрос. Именно възпитаниците на Апостола от ВРО се заемат в този решителен момент да подготвят и осъществят по
спешност всенародно въстание в България.
Въстанието започва на 20 април 1876 г. със
заклинанието “Свобода или Смърт “. Духът
на Левски е жив, той сякаш задочно присъства в Априлското въстание. Захари Стоянов е категоричен: ”Без стореното от този
знаменит агитатор, въстанието през 1876
година щеше да е немислимо. Ние вървяхме буквално по неговите отъпкани пътеки.”
Макар подготвено набързо, далеч под високите критерии и изисквания на Левски, въстанието протича с голяма интензивност. В
него участват активно над 10 хиляди души,
които проявяват пословична храброст, дързост и себеотрицание. Въстанието обхваща
обширни райони в Северна България, Старопланинските селища, Средногорието и
Родопите. То протича с поредица от драматични сражения в продължение на цял
месец. Неравните битки завършват с пора27

веност е добре информирана за събитията в
България, особено за репресиите след въстанието. В цяла Англия се разгръща широка
обществена кампания, която добива организиран и целенасочен характер. Кампанията се оглавява от политическите дейци на
опозиционната либерална партия начело с
нейния лидер Уйлям Гладстон. Ала за разлика от чисто хуманните съображения на
Дарвин и Дикенс, либералите на Гладстон
използват рационално моралния ефект от
българския въпрос за свои чисто политически цели в борбата им за власт срещу консервативното правителство на Дизраели лорд
Биконсфилд. Българският въпрос предлага
на английската опозиция подходящи аргументи, които захранват тяхната пропаганда
и стимулират политическата им активност.
Така българската освободителна кауза намира неочаквано влиятелни политически съмишленици в Англия. И обратно – английските либерали също намират съюзници в
лицето на българите. Прави впечатление, че
по принцип употребата на отзвука от други
политически субекти за свои цели рязко повишава неговия политически ефект. Затова
не е чудно, че дори лидерът на опозицията
У. Гладстон лично участва активно в пробългарската кампания. Известни са неговите брошури “Българските ужаси и Източния
въпрос” и “Уроци по клане”, които добиват
широка популярност сред английската общественост.
Двамата български пратеници Марко Балабанов и Драган Цанков, които обикалят
европейските столици, за да запознаят
международната общественост с българските искания след въстанието, са приети
възторжено от либералите в Англия. Там те
активно участват в многобройните митинги и събрания на либералите като ефектна
пропагандна атракция. В този случай може
с основание да се каже, че българският народ е признат за партньор и съюзник, сиреч

лира конкретни практически действия от
страна на заинтересованите и влиятелните
политически субекти. Без подобна трансформация моралният фактор неминуемо
отслабва с течение на времето и постепенно
заглъхва. Това се случва почти винаги, когато доминиращите в момента политически
фактори /т.е.велики сили/ са заинтересовани от запазване на статуквото, наложено от
тях, за да им гарантира запазването на придобити от тях позиции и сфери на влияние.
Априлското въстание обаче за щастие се
осъществява в условията на твърде благоприятна международна политическа конюнктура. То попада в зоната на мощен
циклонален политически вихър, обхванал
Централна Европа в края на 60-те и началото
на 70-те години на 19 в., който оказва силно
въздействие върху политическия барометър
на Балканския полуостров. Под влияние на
този вихър настъпва рязка дестабилизация
на европейското статукво, наложено от Парижкия мир през 1856 г. Това неизбежно
рефлектира върху Източния въпрос и го
превръща във важно средоточие на борбата
между великите сили за европейско надмощие. В тайнствените лабиринти на комбинациите между великите сили българската
освободителна кауза попада под въздействието на мощна двигателна тяга, която значително засилва и умножава политическия
ефект на Априлското въстание. Благоприятната политическа конюнктура създава
обективни възможности и предпоставки за
трансформацията на международния отзвук от въстанието в политическа енергия.
Превръщането на отзвука в политическа
енергия става главно в Англия, Германия и
Русия. Това са великите сили, които по това
време играят първостепенна роля върху
хода на събитията във финалната развръзка
на българската освободителна кауза.
Отзвукът от Априлското въстание в Англия
е изненадващо голям. Английската общест28

място в Европа”.
Българските пратеници М. Балабанов и
Др. Цанков се радват на радушен прием в
Берлин от кайзера и германския канцлер.
Бисмарк им казал, че лично той и кайзера
дълбоко съчувствали на българския народ
и били убедени, че този път Русия непременно ще извади меча, за да защити православните християни в Турция, а Германия,
добавил той, като верен съюзник на Русия,
щяла да помага.
Конкретният резултат от отзвука на въстанието в Германия е, че българската освободителна кауза става злободневна тема в
международните дипломатически преговори. Германската дипломация обаче е
категорично против мирното решение на
българския въпрос. В Берлин предпочитат
военната алтернатива и по всякакъв начин
тласкат развръзката на събитията в тази
насока. С оглед на това Бисмарк гледа на
българите като изгоден съюзник, който наймного може да му помогне, за да тласне Русия към война срещу Османската империя.
В този смисъл българите също се оказват
реален политически субект в международните отношения.
По обясними причини отзвукът от Априлското въстание в Русия е най-силен. Но трансформацията му тук в политическа енергия
протича по твърде своеобразен начин. В Англия отзвукът намира благоприятна почва
и отзивчивост сред опозицията, в Германия
обратно – сред управляващите, а в самодържавна Русия, където няма опозиция, тъкмо
отзвукът от въстанието предизвиква рязка
поляризация на общественото мнение в два
лагера с остра конфронтация помежду им.
Поляризацията на становищата, която причинява българският въпрос в руското общество автоматически го прави политически
дразнител със силно въздействие. Това пък
съответно означава, че българският народ
се проявява като политически субект.

за реален политически субект.
Отзвукът от Априлското въстание в Германия протича по друг начин, но с подобни
резултати. Избухналият френско-германски конфликт след Френско-пруската война
става средоточие на голямо напрежение в
Европа. Вниманието на великите сили е фокусирано върху френско-германската граница. Традиционните съперници в Източния
въпрос – Русия, Англия и Австро-Унгария
се обединяват в защита на Франция, поради опасенията им от растящата мощ на
обединена Германия. Тяхното изненадващо единодействие принуждава германския
канцлер Ото фон Бисмарк да търси ефикасно противодействие, за да пренасочи вниманието им от бреговете на Рейн към Балканите. За тази цел той разчита главно на
Източния въпрос, очаквайки с нетърпение
неговото ново възпламеняване. Бунтовните
пламъци на Балканите през 1875 г. и особено Априлското въстание му предлагат
чудесна възможност да постигне целта си.
Вестта за въстанието в България доставя огромно удоволствие на германския канцлер.
Той я възприема като “дар от небесата”. Затова не е чудно, че в Берлин отзвукът от въстанието тутакси се трансформира в буйна
политическа енергия. Контролираните от
райхсканцлера периодични издания широко отразяват събитията в България със симпатии към българската освободителна кауза. Куриозното е, че дори след потушаването на въстанието чак през средата на месец
юни 1876 г. официозът на Бисмарк “Норд
дойче алгемайне цайтунг” продължава да
съобщава за някакви драматични сражения
в Балкана. Железният канцлер изненадващо се проявява като хуманист и защитник
на християнските морални добродетели. В
публична реч пред Райхстага на 5 декември
1876 г. той недвусмислено заявява, че след
“кървавите злодеяния на черкезите в България, за Османската империя повече няма
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време тя е разделена с царя и живее отделно
с престолонаследника. Царицата участва активно в политическия живот на страната и
проявява изключително усърдие да оглави
движението на славянофилите. Странното
е обаче, че тя поддържа същевременно постоянни контакти с княз Бисмарк чрез брат
си принц Александър Хесенски, който снове постоянно през тези дни между Берлин
и Петербург, изпълнявайки някакви тайни
мисии, за които няма никакви сведения.
Прекомерната политическа активност на царицата в името на славянската кауза силно
дразни правителството. По този повод военният министър Д.Милютин отбелязва в
своя дневник: “Императрицата Мария Александрова си позволява открито да упреква
нашата дипломация, че била пасивна по
Източния въпрос... и приканва офицерите
от генералния щаб към решителни действия.” Още по-остро изразява възмущението
си от поведението на царицата министърът
на вътрешните работи П. Валуев, който я подозира, че тя служи на чужди интереси.В
случая обаче той няма предвид интересите
на българите и славянската кауза, а на германската дипломация.
Царят, естествено, не може да санкционира
царицата, но други видни славянофили стават жертва на неговия гняв. Строго е наказан, например, лидерът на славянофилите
видният руски общественик Иван Аксаков,
а също и генерал Михаил Черняев, който
без разрешение става главнокомандващ на
сръбската армия в започналата след Априлското въстание Сръбско-турска война. На генерала са отнети всички ордени и награди
и му е забранено да се върне в Русия.
Априлското въстание предизвиква голяма
тревога в Петербург и създава главоболия
на царя. Царското правителство прави дори
отчаяни опити да го предотврати, ала въстанието избухва и превръща Източния въпрос в предимно Български въпрос. Руската

Отзвукът от въстанието намира изключителна отзивчивост сред широки слоеве
от руския народ, става злободневна тема
на коментари. Бурните реакции на съпричастност към освободителната кауза на
православните братя славяни на Балканите разтърсва цялата страна, добива масов
характер. Те са проникнати от най-искрени
чувства на хуманизъм и човешка солидарност. Хуманитарните мотиви в изявите на
отзвука обаче и тук се използват от заинтересовани среди като удобен аргумент за
политически цели в името на определени
интереси. Става дума за славянофилските
политически групировки и част от висшите офицерски кръгове, които са против умерената външнополитическа стратегия на
царското правителство и политиката му на
въздържаност по Източния въпрос. Фактически те се проявяват като своеобразна опозиция. Възползвайки се от масовото настроение на общественото мнение в подкрепа на
южните славяни, славянофилите ловко го
използват за упражняване на натиск върху
царя и правителството. Те настояват за активна настъпателна политика по Източния
въпрос в духа на някогашната традиционна
експанзионистична панславистка доктрина. Славянофилите настояват за решителни
действия, за незабавна война против Османската империя.
Славянофилите имат съмишленици във
всички сфери на руското общество, включително и по върховете на държавната йерархия. Когато през лятото на 1876 г. пробългарската кампания на славянофилите
достига особено големи размери и застрашава политиката на правителството, царят
нарежда на тайните служби да разследват
“пружините” на това движение. За негова
изненада при разследването се установило,
че “нишките на цялата работа водят до Аничковия дворец и царицата”. Царицата Мария
Александрова е германска принцеса. По това
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Решенията на Цариградската посланическа конференция са голямо постижение на
българската освободителна кауза. Като безспорна последица от Априлското въстание
Цариградският форум на великите сили е
блестящо потвърждение на приложената от
Левски нова тактика и стратегия в освободителното движение. Благодарение на създадената от Апостола уникална вътрешна
организация става възможно да се подготви
и осъществи общобългарско въоръжено въстание. Очакваната добра сетнина от Левски
е постигната. Чрез въстанието българският
народ сякаш изведнъж израства като всепризнат политически субект на международната арена, става реален фактор, който
активно влияе върху хода на събитията и
развръзката на Източния въпрос.
Още приживе, когато изгражда темелите
на вътрешната организация в страната, Левски изпитва известни съмнения и терзания
- дали, когато настъпи решителният миг
на бунта, българите ще проявят достатъчно
кураж, дързост, воля и издръжливост, за да
понесат както подобава съдбовните изпитания? Може би тъкмо поради тези свои тревожни съмнения в тефтерчето му фигурира
загадъчният въпрос – народе ???? Българският народ му отговори през април 1876 г.
по достоен начин, но, за жалост Левски нямаше как да узнае отговора му и да види добрата сетнина от своето знаменито творение
– Вътрешната революционна организация.

дипломация предприема цяла поредица от
енергични действия за мирното решаване
на конфликта. Всички дипломатически акции на Петербург обаче се провалят. Едва
към края на 1876 г. под натиска на пробългарската кампания в Англия, английският
кабинет откликва най-после на поредното
руско предложение за дипломатически
преговори. Това поражда в Петербург оптимизъм, че ще се постигне така желаното
мирно решение на балканския конфликт.
Оптимизмът се дължи на обстоятелството,
че в подготовката на Цариградската посланическа конференция за първи път се стига
до преговори в широк формат с участието
на всички велики сили от т. нар. Европейски концерт. Между пълномощниците на
главните съперници маркиз Р. Солсбъри и
граф Н. Игнатиев се стига изненадващо до
предварително споразумение по всички основни въпроси и главно по българския въпрос. И двете страни проявяват готовност за
компромиси. Игнатиев приема безусловно
всички предложения на английския пълномощник. Такива са указанията му от Петербург. ”Ако успеем да прокараме поне нашия
минимум, пише му руският канцлер княз
А. Горчаков, това ще бъде успех за нас, който
ще ни избави от една военна кампания, рискована от политическа и материална гледна
точка, която ще се отрази пагубно на нашите финанси... Ние предпочитаме мирно решение на въпроса и ще се поздравим, ако не
ни се наложи една военна демонстрация.”
Игнатиев изпълнява успешно дадените му
указания. Към англо-руското предварително споразумение се присъединяват и останалите участници в конференцията. Така
се стига до безпрецедентното единодушно
решение на великите сили по българския
въпрос. А самото решение предвижда създаването на две автономни български области, които обхващат почти цялата българска етническа територия в границите на

София, 10.11.2010 г.
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ХЕРОИЗАЦИЯТА В
НАРОДОпСИХОЛОГИЯТА НА БЪЛГАРИТЕ
				
Проф. д-р Георги Бакалов
Общоприето е становището, че почитането на светците и героите от един народ е мерило за нравствените му критерии
и себесъзнание. В този по-особен вид отношение към най-изявените си представители народът изразява не само своята признателност, но и идеалите си за човешко и
гражданско съвършенство. В по-далечната
епоха на Средновековието удостоените с
всенародна почит бяха светците, преподобните и отшелниците, презрели „мира сего”
и отдали се в служба на „род и Отечество”.
Най-очевиден пример е народното житие на
св. Йоан Рилски – едно рядко срещано изключение в строгия канон на агиографската
практика, което превръща „божия угодник”
във всенароден закрилник и покровител на
българската земя.
Съгласно житиеписните трафарети
животът на „богопросиялите угодници”
преминава през два ясно различими етапа
– началния, свързан със семейната среда и
първите сблъсъци с живота, и втория – обръщането към Бога и чудодейните Му проявления чрез делата на светеца. Разбира се,
акцентът пада във втората част от живота,
поради което най-често датата на рождението е условна, но смъртта е точно фиксирана
и тъкмо тя става предмет на култопочитание.
В своята над единадесет вековна
практика Българската църква строго е спазвала изискванията за канонизация. Поради това и в националния сонм на светците
попадат наистина заслужили люде, чиято
святост не е предизвиквала никакво колеба-

ние. От дългата поредица князе, царе и воеводи, служили на Отечеството или отдали
живота си за чест, вяра и достойнство, само
двамина са удостоени с канонизация – св.
княз (цар) Борис /† 2 май/ и внук му св. цар
Петър /† 30 януари/. Дори в най-светлата
епоха на българската християнска книжнина през ІХ-ХІ в. колцина освен „седмочислениците” бяха удостоени с църковно култопочитание? В Синодика на цар Борил срещаме имената на мнозина заслужили царе,
царици, воеводи, някои от които загинали в
битка с турците за „българската вяра” и нито
един от тях не е удостоен с канонизация. В
сравнение с практиката на другите източноправославни народи – гърци, сърби, влахо-молдовци и руси, канонизирали почти
половината от владетелите си, българският
пантеон изглежда твърде малоброен. Подетата напоследък инициатива за масовата канонизация на загиналите заради вярата си
българи по време на Априлското въстание
- 1876 г., е изключение от досегашната традиция, което и раздели общественото мнение относно съдбата на въпросните „новомъченици”. Няма консенсус и по отношение
обсъжданата канонизация на Васил Левски.
Убеден съм, че при аналогични обстоятелства подобни личности сред споменатите
по-горе православни народи отдавна щяха
да бъдат почитани като национални светци.
Как да си обясним това явление в духовния
живот на българите – като израз на дълбоко осъзната хиперкритичност (едва ли), или
като характерна народопсихология?
Във времето след Освобождението,
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филска истерия като контрапункт се появи
политическото безразличие и забравата,
провокирала народния поет Иван Вазов да
напише знаменитата си „Епопея”. Според
наблюденията на Иван Хаджийски1 гражданското мъжество на борците от новото
време се възприема като историческа наивност, допълнително засилена от непохватните идеализации на българското минало.
Друг познавач на националната душевност в
следосвобожденския период като философа
белетрист Стоян Михайловски2 търси причината за дистанцираността на българина
от хероизацията на заслужилите си сънародници в „дълговековното неволничество
на народа”, формирало защитно самолюбие
и ултраиндивидуалност. В дълбокото отрицание на иноверните и културно чуждите

макар интересът към миналото да е насочен главно към Средновековието, канонизацията на новобългарските светци не стои
на дневен ред. Дори двама от най-изявените
представители и първоначинатели на Българското възраждане – Паисий Хилендарски
и Софроний Врачански, бяха канонизирани
едва в наши дни. Много повече внимание
привличаха дейците от националреволюционните борби, което намираше основание и
в идеологическата атмосфера след 9.ІХ.1944 г.
В първите десетилетия след Освобождението, когато съдбините на формиращото се гражданско общество се ръководеха
от безсребърниците Петко Славейков, Стефан Стамболов, Захари Стоянов, Петко Каравелов, Драган Цанков и др., все още бяха
живи идеалите на Възраждането, а оттук
и почитанието към героите на църковнонационалните борби и просвещението. В настъпилата по-късно партизанщина и фобо-

1
Ив. Хаджийски. Оптимистична теория за нашия
народ.Т.І, София, 1974.
2
Ст. Михайловски. Политически и религиозно-философски размишления. София, 1999.
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му властници, българинът, според Стоян когато са мъртви.
Михайловски, е възпитал в генетичното Подобни песимистични наблюдения намипроявление на националния си характер не- рат потвърждение и във фолклорното творуважение към обществото извън тясното му чество в добре познатите ни и често пъти
обкръжение, към чуждата държава и нейна- цитирани при подобни случаи народни пота институционална система, към всичко, говорки: „Бежанова майка се смее, а Стоянокоето е извън семейството, рода и кръга от ва плаче”, „Преклонената главица остра сабя
приятели. Поради това и свободата, като не я сече”, „Да би мирно седяло, не би чудо
лого на възрожденската епоха, се възприема видяло” и др. И наистина, нека се запитаме
не като средство, а като цел, при това вър- какво ли би станало, ако Апостола на бълховна, която да увенчае стремежите на въз- гарската свобода не бе завършил живота си
родената нация. Като крайност в този кон- на бесилото край София, а бе доживял Остекст от разсъждения Михайловски смята, вобождението на любимото си Отечество –
че българинът не бил подготвен за часа на той, Васил Левски, иконата на българската
своето освобождение. Дайте – пише Ми- себежертва и добродетелност? Съдейки по
хайловски – пълна свобода на потиснатия съдбата на един от близките му съратници
и той самият ще се изяви като потисник. като Стефан Стамболов, като роднините на
Политическата конюнктура на следосво- Христо Ботев, майката на Левски, несретнабожденската ни действителност наистина та съдба на Райна Княгиня, десетките четдава изобилие от подобни примери, което ници и хилядите опълченци – не е трудно
пък кара народоведа Иван Хаджийски да да си представим.
констатира, че понятия като чест и доблест Разбира се, всяко обобщение, особено кога„нямат високи курсове у нас”. Може би тък- то се отнася до историческа характеристика
мо тази генетично наследена отчужденост на един народ, носи белезите на предвидим
от социално значимото кара българите да субективизъм. Би било несправедливо да
се отнасят извънредно критично към изяви- поставим под общ знаменател в миналото
лите се съграждани и да ги почитат само и днес всички българи по отношение на
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онален идеал и последвалите катастрофи
разединиха и противопоставиха двете групи в българското общество, което от първата четвърт на миналия век и досега е в плен
на противостояния и конфронтации, довели
ни до най-последното място в държавното
семейство на европейската общност. В библейския контекст на историческата ни съдбовност борбата между българския Гог и
Магог определя и духовната ни успеваемост
в зависимост от доминацията на един от
двата съдбовни фактора.

техните социални и нравствени рефлекси.
От появата на богомилството през първата
половина на Х в. до наши дни поляризацията на българското общество между градивното съзидание и рушителния песимизъм
е обективна и доказуема реалност. Внимателният анализ би ни позволил да дадем
отговор на въпроса защо в повечето случаи
залагаме на губеща карта и само в редки
случаи, каквато е епохата на Възраждането,
успяваме да осъществим националните си
мечти и въжделения. Отговорът е прост –
защото в тези случаи доминира градивното съзидание, колективната воля и общото
стремление към постигане на поставените
цели.
Епохата на Българското възраждане не бе
само събуждане на една заспала нация, а
процес на нейното изграждане. Видимите
резултати бяха доловени най-напред в стопанското пробуждане и благополучие на
част от активните българи. Възроденото усещане за себестойност повдигна самочувствието на еснафа производител, току що излязъл по обширните пазари на Османската
империя. Това бе време, когато богатствата
не се наследяваха, а се създаваха. Националният идеал за въжделената свобода изпълваше с нравствен смисъл всяка материална
и духовна дейност, в резултат на което се
появиха училища, читалища, библиотеки,
списания, книги и вестници. Формираха се
фондове и се отпускаха средства за изпращане на будни българи в чужбина. И всичко това без държавна субсидия и въпреки
формалните пречки от страна на управляващите.
Успехът на тези начинания бе следствие от
обединените усилия на цялото общество.
Инерцията от този позитивен поток продължи и малко след Освобождението. Само
чисти ръце можеха да сътворят една от найдемократичните конституции в края на ХІХ в.
Разочарованието от неосъществения наци35
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Юджийн Скайлър е американски
учен, писател, изследовател и дипломат.
Дипломиран в университетите Йейл и
Колумбия в областите литература, философия и право, той е сред първите трима
американци, получили титлата доктор
на науките. Скайлър е и първият американец, превел творбите на Иван Тургенев и
Лев Толстой. Служи като генерален консул и секретар на легацията на САЩ в
Цариград в периода 1876-1878. Първият му
доклад за „ужаса в България” е публикуван
през август 1876 и потвърждава статиите на американския журналист Макгахан
за зверствата в България. Единадесет
години след неговата смърт, сестра му
Евелин Скайлър издава избраните му съчинения заедно с обстойни нейни мемоари
за живота и делото на Юджийн. Следва
откъс от нейните мемоари за събитията
в България през 1876 г., който включва и
писма от Скайлър до неговата годеница
Гертруд Кинг, както и до негов приятел,
Дж. С. Фиск.
Целта на редакционния екип е в научен оборот да влязат колкото може повече непревеждани материали, осветляващи събитията в България от пролетта и
лятото на 1876 г. Писмата, които са извън официалната кореспонденция на Скайлър към американското правителство,
изразяват неговите непосредствени впечатления от последиците на Априлското
въстание.
Материалите са преведени от оригинала от нашите емисари Ина Тьогел и
Боян Грънчаров.
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възстановена. С постепенното разпространение на образованието националното чувство
се повишава и тиранията на мюсюлманските владетели става още по-непоносима. И
все пак, няма реално извършени действия в
страната до 1875 г., когато преобладаващото
недоволство приема по-организирана форма
и е планирано въстание, което цели официално да демонстрира и принуди Портата да
обърне внимание на исканията на хората.
Очевидно не е имало идея за реално противопоставяне на турците. Хората са или без
оръжие, или съвсем незапознати с неговата
употреба. След като е бил определен денят
за въстанието, ръководителите решават да
го отложат, но вследствие на недоставено
писмо, една от областите остава в неведение за отлагането. Така около сто души от
този регион, въоръжени със стари пушки и
прътове, напускат селото и се отправят към
Балкана. Те биват застигнати, някои от тях
убити, а останалите – лишени от свобода.

Скайлър пристига в Цариград в момент, в който вниманието на цивилизования свят е насочено към ситуацията в България, където турците са използвали като
претекст незначително въстание за жестоко
нападение над християнското население.
Усилията на Великите сили през 1856 г. да
подобрят състоянието на християнските поданици в Турция са останали без резултат.
Реформите и правата, обещани от султан
Абдул Меджид, така и не са приведени в
действие. Това забавяне и произтичащото от
него несправедливо третиране на християните от правителствените служители, както
и почти ежедневните убийства и насилие
от страна на мюсюлманското население, са
предизвикали серия от слаби и неуспешни
въстания. Междувременно, обаче, системата на народна просвета започва да постига
напредък, до голяма степен благодарение
на усилията на американците, а през 1871
г. независимостта на Българската църква е
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Извършени са много други арести и голям
брой лица остават в затвора за дълги месеци
без съдебен процес.

почва да се носи слухът, че Високата порта възнамерява да затвори американските
училища и да изгони мисионерите от страната. Както е добре известно, британският
посланик сър Хенри Елиът отказва да гласува доверие на тези разкази и прави всичко
възможно, за да ги омаловажи. Директорът
на Роберт колеж д-р Джордж Уошбърн и д-р
Лонг, бивш мисионер в България и тогавашен професор в колежа, му доверяват множество документи и други доказателства за
това как българите са
третирани и го молят
да използва своето
влияние в тяхна полза. Въпреки това, посланикът не мисли,
че доказателствата са
достатъчно важни и
автентични, за да бъдат съобщени на неговото правителство.
Кореспондентът
на
лондонския „Дейли
Нюз” пуска изявление, изготвено от д-р
Лонг, което излиза в
броя от 23 юни, 1876
г. Това изявление разбужда и шокира хората в Англия, но правителството не пожелава да го вземе под
внимание. Междувременно турският комисар, изпратен от Портата в България, отрича
всички обвинения в жестокост от страна на
турците и представя жертвите като резултат
на християнската свирепост. Британското
правителство очевидно предпочита да вярва
на турската версия. Въпреки това, Лорд Дерби иска сър Хенри Елиът да изпрати един от
своите служители в България да проучи обстановката и да докладва. Той изпраща г-н
Уолтър Беринг, втори секретар на британско-

След тези събития, остава да се види какво
може да се постигне с петиции до Високата
порта. В Цариград са получени редица петиции, но не им е отделено никакво внимание. През май на 1876 г. се случва и друго
частично и прибързано въстание. Макар и
незначително като събитие, то предизвиква
паника сред турците,
които разпространяват доклад, че руснаците идват. Азиз
паша, мютесариф на
Филипополис, който е добър управител
и мразен от турците
заради благоразположението си към християните, се оказва безсилен да предотврати
въоръжаването на мюсюлманското население и формирането на
башибозуци – нередовна войска (пехота
или конница). В рамките на няколко дни
Азиз паша е заменен
от Абдул Хамид паша,
който не прави нищо,
за да ограничи последвалото варварство.
Междувременно на място пристига редовна
войска, за която Азиз паша е телеграфирал,
така че няма извинение за въоръжаването на
населението. Следват сцени на ужас. Колкото и близък и достъпен да е районът, минават седмици преди външният свят да научи
за това, което се случва, като за събитията
докладват главно американски мисионери,
преподаватели и студенти от Робърт колеж.
Турците дискредитират тези доклади и за38

то посолство, който пристига на 19 юли. В
същото време посланикът докладва на лорд
Дерби, че твърденията за зверства са били
взети главно от информацията, предоставена от американските мисионери. В тази криза американското посолство се възползва от
желанието г-н Скайлър да бъде изпратен в
България за разследване на престъпленията.

Вчера присъствах на закриването на учебната година в Роберт колеж в Румели Хисар - едно от най-живописните места на
Босфора. Радвам се да кажа, че това е форма на мисионерска инициатива, на която
силно симпатизирам. Колежът не е изцяло създаден от мисионери, а главно от нюйоркски търговец и мъжете, които учат
там, отричат всякаква връзка с религиозната пропаганда и се посвещават изключително и само на образованието си.

До г-ца Кинг
Цариград, 21 юли, 1876

Юджийн Скайлър се отправя на път на 23
юли. Придружава го руският консул в Одрин княз Алексей Церетелев. По същото
време тръгват и г-н Джанюариъс Макгахан,
кореспондент на „Ню Йорк Хералд”, и г-н
Карл Шнайдер, журналист от в.„Кьолнише
Цайтунг”.

От утре ще изпълнявам задача, която е
трудна, даже опасна. Без съмнение вече
сте чула за страшните зверства, извършени в България от башибозуци и черкези. Англичаните влияят върху начина, по който
докладите се приемат, като ги наричат
‘преувеличени’. Британският посланик
дори защитава актовете на нередовните
войски като справедливи наказателни акции. Ето защо съм настойчиво молен да
отида в България и да изготвя официален
доклад на нашето правителство за действителното състояние на нещата. Формалната ми мисия е да ръководя създаването
на вице-консулства. Въоръжен съм с везирски писма, така че областните управители да ми осигурят защита, но се опасявам,
че ще направят всичко по силите си, за да
ми попречат да видя бедствията и страданията на бедните селяни. Възнамерявам
да се изплъзна от пазача си, за да навлезна
навътре в страната. С мен ще пътуват секретар и преводач, който говори български
и турски – образован млад мъж от Роберт
колеж, американска институция тук. Надявам се да се върна жив, въпреки че трябва да призная високия риск на задачата.
Преди всичко обаче се надявам да донеса
неопровержими доказателства, които ще
покажат на цивилизования свят що за правителство е на власт в източното протеже на Англия.

До г-ца Кинг
Татар-Пазарджик, 3 август, 1876
Не зная дали ще намериш това място на
картата, но е близо до края на железопътната линия, малко на запад от Пловдив и
в центъра на района, който пострада наймного. Вчера се върнах от едно пътуване,
а днес започвам ново до три села на север,
след което ще се върна във Филипополис за
един ден и ще посетя региона на Ямбол. В
последното ми пътуване станах свидетел
на ужасяваща сцена, толкова страшна, че
не искам да се опитвам да я описвам. Мога
да разкажа само малко. Случи се в село Батак, което стигнах след тежка четиричасова езда сред прекрасни планини. Тук цели
шест хиляди души са били хладнокръвно
избити от Ахмед ага, след като са се отказали от оръжията си и не са оказали съпротива. Целият град е бил опожарен, а
улиците и руините бяха гъсто осеяни със
скелети, кости и черепи, върху много от
които косата все още се крепеше. В църк39

вата и църковния двор се намираха непогребаните останки от хиляда тела. Но няма
да продължавам. Радвам се, че се махнах
от тази страшна гледка и отвратителна
воня.

на подписка да се наберат средства.

Ако не бяха тези ужаси, това пътуване
щеше да е приятно, тъй като страната
е прекрасна. Долината на Марица е богата
и добре обработена, а Балканите оформят
Това е най-лошото; не вярвам отново да живописен пейзаж. Филипополис е чудесно
намеря нещо толкова ужасяващо; но накъ- разположен на три скалисти хълма, издидето и да погледнеш, има само убийства, гащи се от равнината, а Одрин има велиграбежи и пожари, извършвани по най- колепни архитектурни останки и може да
страховит начин. Затворите са пълни с се похвали с джамия, по-красива от тази
жертви и невинни хора лежат в тях по в Цариград. Бих искал да отида по-нагоре
три месеца, без дори и опит за смехотво- в планината и да видя някои от манастирен процес. Много от тях са екзекутирани, рите, да посетя розовите градини, които
особено свещениците, защото бурята бу- произвеждат известното розово масло, и
шува най-силно срещу свещеници и учите- да видя хора, които са щастливи и благоли, тъй като се смята, че образованието е получни. Към момента съм доста претов основата на този стремеж към свобода. варен, тъй като се събуждам в пет часа
сутринта, за да изслушвам оплаквания, да
Навсякъде ме обсаждат тълпи от жени, разпитвам свидетели и да говоря с турски
които искат да се застъпвам за техните официални представители. И всичко това
съпрузи, синове и братя, които са в затвора в много горещо време. Понякога се чувстили са осъдени на смърт. Възможностите вам сякаш постепено се топя. Надявам
ми да помагам са ограничени, но ако мога се, че резултатите от работата ми ще
да разчитам на казаното, моето посеще- си струват проблемите и трудностите.
ние е имало добър ефект. Много мъже са Как ми се иска всички тези отвратителни
били освободени – сто и петдесет в един сцени да са минало. . .
ден – а екзекуциите към момента са спрени.
Вечно твой,
Разбира се, няма планове за наказване извършителите на убийствата, а тежестта на закона пада върху невинните селяни,
обвинени в бунт срещу турците.

Юджийн Скайлър
До Дж. С. Фиск
Филипополис, събота вечер

Състоянието на тези бедни селяни сега е
ужасно. Турците са взели всичкия им добитък и отказват да го върнат, вследствие
на което селяните не могат да си съберат
дърва за възстановяване на къщите или да
ожънат и продадат реколтата, която е
обилна. Освен това, те се страхуват да
отидат на нивите си, за да не бъдат убити. Има спешна нужда от помощ и аз се
надявам, че ще бъде възможно чрез публич-

Ситуацията се подобрява, но работата
става по-трудна, отколкото очаквах... Вечерта Беринг, който току-що се завърна
от обиколка, дойде да ме види. Харесах го
и първото ми впечатление продължава да
се затвърждава...
Четвъртък беше ужасен ден. Обаждания,
работа, конака, съдилища и гледка на све-
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щеник, обесен на улицата. С всяко мое движение се натъквам на нещастни български
жени и деца, молещи се за живота и свободата на техните съпрузи и бащи. След
това минах през затворите – пренаселени, но чисти – затворници, хранени с хляб
и вода – много петиции. Като цяло ужасен и изтощителен ден. А що се отнася до
безчинствата – горя от възмущение и бяс
- едва се владея. Може и да има преувеличения, но ужасът е достатъчен. Най-ниската оценка за убитите християни е 12
000, а най-високата
за убитите турци е
двеста и тридесет,
от които тридесет жени, но досега
нито една смърт на
мюсюлманска жена
или дете не ми е
била доказана.

Церетелев от руското посолство и неговите гавазин и прислужник. Събота внимателно проучихме Бояджик, който е бил
умишлено и ненужно опожарен от Шевкет паша (впоследствие направен маршал
на двореца) и където около двеста души са
били убити. На връщане трябваше да обядвам с мютесарифа на Сливен, Хайдер бей,
който бе там на посещение. Той е, мисля,
най-добрият турчин, когото съм срещал.
Опитва се да прави добрини. Вчера сутринта на коне пристигнахме тук за четири
часа. Това е очарователно място, не
е било плячкосвано,
но бяхме заляти от
делегации и разследвания. Утре ще прекосим Балкана, а сряда вечерта ще сме в
Търново. След един
ден престой, ще се
отправим за Габрово, за да разследваме
разрушаването на
четиридесет и едно
селища – след това
Казанлък, Ески-Заара
и после обратно у
дома.

Петък. Ходих до Кучура (Клисура?) и Перущица, последната
изцяло унищожена.
Чух страховит разказ за 1000 убити, а
дворът на църквата
още мирише на кръв
и гной.

Що се отнася до дваВечно твой,
мата мъже, срещнах
ги във влака на път
Ю.С.
за Ямбол. Щяха да ги обесят на идната
сутрин в Сливен. Веднага телеграфирах
на Мейнард, а Церетелев – до неговото
До Дж. С. Фиск
посолство. Съобщих на областния управиСливен, 14 август, 1876
тел какво съм направил и че той ще бъде
отговорен, ако обесят мъжете преди да е
След като напуснах Филипополис, не съм пристигнал отговор от Цариград. Екзекупостигнал нищо освен да разследвам и да цията бе отложена и днешна телеграма
спася двама мъже от обесване. В петък ве- гласи: „Издадена е заповед за преустановячерта пристигнах в Ямбол заедно с принц ване на екзекуциите на политически прес-
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тъпления, за които не е предварително съобщено“. Двамата мъже бяха лишени от
свобода и оковани до живот.

бъдат проведени без нови кланета. По мое
мнение много ще зависи от наказанията
спрямо лидерите на башибозуците. Комисията бавно разглежда казусите, като се
има предвид техния случай, но според мен
изчаква да види резултата от конференцията, за да прецени дали да ги накаже или
освободи.

Всичко ме кара да мисля, че правя добрини,
но съм доста откъснат от света....“
От Пловдив, на 10 август 1876 г., г-н Скайлър изпраща предварителен доклад до неговия началник, който е публикуван докато
все още се намира в България. Този доклад
надхвърля и най-ужасяващите описания
на мисионерите. Написан като официален документ от
генералния консул
и юридически секретар на САЩ (човек,
който, макар и приятелски настроен към
Русия, е изложил на
показ лошото руско
управление в Азия, и
който впрочем е известен със своята точност), докладът има
огромен и мигновен
ефект в цяла Европа
и особено в Англия.
Турците вероятно не
грешат като го смятат в голяма степен
отговорен за войната
с Русия.

Посетих две от опожарените села и намирам, че турците наистина правят много
в посока на възстановяването на щетите – много повече от очакваното.
Но ме забавлява да
слушам какви заслуги си приписват за
това, прокламирайки го като доказателство за тяхната
човечност. Ако цяла
Европа не беше извикала, нищо такова
нямаше да се случи.
Комитетите за подпомагане като цяло
се справят доста
добре. Лейди Странгфорд работи възхитително и с голямо
постоянство. Тя е
посетила Батак, за
да настани няколко
английски медицински сестри в болницата, построена там.

До г-ца Кинг
Филипополис, 28 ноември

Щастлив съм да кажа, че Комитетът за
подпомагане във Филипополис е много успешен и е на път да се справи по-добре от
всички останали. Дейността му е насочена
изцяло към подпомагане на вдовиците и сираците. Посетих приютите и видях тези,
които живеят там. Всички изглеждат
добре, живеят чисто и удобно. Децата са

… Не мисли, че съм насред ужаси. Напротив, сега намирам ситуацията за по-добра
от очакваното. Известна степен на сигурност е възстановена в страната, което
ми дава надежда, че реформите могат да
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умни и всички ходят на училище. ... Между
другото, д’Истриа, френският вице-консул, работи чудесно. Той е президент на
нашия Комитет за подпомагане и работи
усилено, а освен това има големи проблеми с властите в издаването на присъда за
убийците на двама французи, загинали по
време на неприятностите. Ще трябва да
занеса това писмо лично до Цариград, но
не знам кога. Дойдох с последния влак, тъй
като е имало наводнение, което е заляло
железопътната линия, и все още никакви
влакове не могат да преминават. С нетърпение чакам да се върна, защото имам да
свърша работа за конференцията, а и тъй
като Високата порта използва всеки повод да ме ругае във вестници и списания,
обвинявайки ме за всичко под слънцето.
При създалите се обстоятелства мисля,
че моето присъствие там е наложително, а и вече съм постигнал целта си.

ито нямат отношения с посолството, настроенията са други. Нямам съмнение, че
с нов посланик и с нови идеи, тонът скоро
ще се промени, за да отговори на изискванията на времето.

Междувременно г-н Скайлър изпитва някои
от наприятностите, които са характерни за
всеки защитник на непопулярна кауза. Извън Турция той става известен и знаменит,
но естествено е мразен от турците, а още
повече от английското общество, което, по
собствените му думи „се е уверило, че аз
съм превъплъщение на дявола”.
Силно се забавлявам при всяко запознанство с английски гражданин. Те са по-големи туркофили от турците и си ме представят в най-ужасна светлина – без да ме
познават – наричат ме руски шпионин и
ме обвиняват, че съм се намесил в събитията без всякакво основание. Омекват, когато установят, че съм благ и миролюбив.
Но някои от тях със сигурност ме мразят.
Повечето англичани тук или са левантинци, или под някаква форма са свързани с
турското правителство. Затова техният дълг и техният интерес ги задължава
да обичат турците. Сред търговците, ко-
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О, не желая да живея 100 години,
да си имам къща, старица и внучета.
Нека млад, нека двайсет годишен загина,
Но бъдещето да предвкуся.
Радой Ралин, правнук на Таньо войвода

Живеем в ХХI век. Днес крилата мисъл
у нас е, че обществото е болно. Овчедушно я
споделяме, не опонираме на разни самозвани
„доктори”. А угоднически клатим глава: „Да,
така е, болно е...” И гледаме само да оцелеем
във време, за което с пълна сила важи дилемата:
„Или... или...” През ум дори не ни минава мисълта, че обществото сме аз, ти, ние – всички,
включително и тези, които с лека ръка поставят
диагноза на днешното време. Тъкмо подобни
„познавачи” на българското общество измислиха оксиморона „нов морал”. И това никак не е
случайно, защото с него се опитват да вкарат в
чистата и доказана от историята нравственост
своята лична безнравственост.
Доказателства? Всеки ден медиите ни
затрупват с информация колко имоти, скъпи
коли, яхти, лични самолети и прочие, и прочие
притежават еди кои си депутати или министри,
как един или друг дребен чиновник не се задавя
от рушветите, които ненаситно си проси, по какъв начин безотказно работи една или друга схема за източване на нашите пари, в колко борда
се подписват под тлъсти хонорари висши държавници, как депутатите цинично не декларират имущество и спестявания... И още, и още...
Стигнахме дотам, че приемаме за прецедент
ако някой от изброените по-горе остане чист и
почтен, без да си даваме сметка, че подобни
новини болезнено унизяват нашата човешка
същност и българската нация като цяло. Затова
ние, младите – аз, ти, ние – се питаме: „Защо е
така? Нали имаме светли примери като Ботев и
Левски, като Таньо войвода и поп Андрей, като
Стамболийски и Алеко, като...? Нали при всеки
повод ни се напомня, че сме техни наследници?”
Отговори липсват, а констатацията за
повсеместна липса на дух води до извода – най-

важния, най-съществения извод: не от помагачи
в тоя живот човек има нужда, а от съмишленици. Защото казано е, че съединението прави силата и тогава нямаш съмнение за благоприятния
изход на започнатото.
Днес трябват примери – но не на книга
и на портрети.
Трябват ни примери, които да ни накарат да захвърлим своите отеснели кожи и модни дрешки и да навлечем тези на българските
герои, да усетим в гърдите си туптежа на големите им сърца, нужно е да изчистим натрупаната шлака в душите, за да отворим място за
усещането на принадлежност към велик народ
и приемем мисията, че от нас зависи неговото
оцеляване.
Заедно с тези мисли поемам по стъпките на Таньо войвода с надеждата да открия отговор на въпросите, които не ми дават мира. Сърцето ми, изострените ми сетива следват звуците
на кавала на Теодоси Спасов.
Но... двадесет и първи век е. За радост
или в наш ущърб сме родени и живеем във времето на технически и научен прогрес, когато
погледът ни е насочен основно към сферата на
материалното. Тази ориентация към всичко, с
което може да бъде осъществен физически контакт, бавно затрива духовните ценности, носители на индивидуалноста ни.
А в нашите крехки вени с бясна сила се
движи кръвта на Таньо войвода, а това, че не я
усещаме, ни прави слаби. Прави ни хора без памет за майка, която е раждала синове, на които
безумно се е радвала и още по-безумно е плакала след смъртта им в името на свободата.
Но защо? Нали всеки знае, че смъртта
няма власт над безсмъртните.
Но защо, след като Те днес са по-живи
от нас, живите?
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Николай Илиев Цонев - 17г., СОУ Христо Ботев, гр. Разград

Това ме кара да мисля, че е дошло време за молитва и упование.
Но на кого да се молим днес? – На себе
си, за да съхраним стремежа към светлината,
към свободата.
На кого да се уповаваме днес? – На човечността. На съпричастността. На порива към
лична свобода, която ще прибавим към общата
кауза.
А аз спирам пред един безмълвен гранитен камък и правя своя поклон – не, не падам
театрално на колене и стискам устни, за да не
завия от болка, от срам, че днешна България е
далеч от теб, войводо... Срам ме е от новините,
които чувам днес...
Но хората, извървели своя последен път
и събрани на твоето лобно място, ми вдъхват надеждата, че като мене има много - млади, напористи, трудолюбиви, честни...
Които не само искат да приличат на теб.
Които не само искат да се кичат с твоето
име.
Които не само на думи декларират, че

печелят за народа си.
Има и млади – като нас – в които тлее
живецът на твоята правда. Има млади, които не
просто паметно мълчат пред паметника ти, а
насищат въздуха със заряда на непримиримост,
която води към съвършенство, към хармония в
световния ред.
Ето го примера, който буди очите.
И сърцето.
И съвестта.
Мириям Орхан Кайряк – 10 кл.
Гимназия с преподаване на чужди езици
„Христо Ботев” – гр. Кърджали
Член на клуб „Млад историк”
Научен ръководител: Станка Вълова, Учител по
История и цивилизация
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специална награда - школа по изобразително изкуство - Артея - Търговище, с ръководител Нели Чолакова
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специална награда - школа по изобразително изкуство - Артея - Търговище, с ръководител Нели Чолакова
48

49

		

Тошко Кръстев - СОУ Йордан Йовков, гр. Тутракан

Звън камбанен и глас далечен

Таньовият завет

Звън камбанен и глас далечен,
от някакъв спомен привлечен,
за вехти войводи, за стари комити
забравени, сякаш изтрити.

С теб, войводо, се гордеем,
с твойта борбеност живеем.
Научи ни да не се предаваме
и мечтите си да отстояваме.

Звън камбанен и глас далечен
донася спомен за дело върховно,
за старото време и знойните дни,
и среща на вечното с нещо духовно.

Да бъдем смели и да браним род,
да бъдем българи – един народ.
Да пазим свято бащината памет,
да носим гордо българското знаме.

За Таньо е споменът, Таньо войвода,
за него разказът, станал легенда.
За вечната вяра и вик във тъмата,
за вечния порив към свободата.

С теб, войводо, се гордеем,
младост, сили не пилеем,
с твоята любов обичаме,
на Родината се вричаме.

Звън камбанен и глас далечен,
от стария спомен привлечен
за Таньо и неговата смела чета,
курбан за българска победа.
							
Надежда Николаева Николова
ЕГ „Пейо Яворов”
гр. Силистра

Какво знаем за Таньо вовода и пътя на неговата чета през 1876 г.

Какво е Пътят? Място, където опознаваме себе си...
Аз и моето семейтво обичаме пътешествията. Често обикаляме с дни красиви кътчета от нашата родина. Много от тях са уникални със своята природа, а в повечето може да се учи българската
история. Град Сливен. Величествена балканска природа, чист въздух, ветрове и ... войводи. Градът
на стоте войводи. Хаджи Димитър, Панайот Хитов, Таньо войвода...
В моя град не са родени толкова известни личности, свързани с българската история. Но
един от сливенските войводи – Таньо – е намерил смъртта си близо до поповското село Априлово,
в местността Керчан баир.
Понякога ходим с моето семейство там, сред красивата природа. Днес е спокойно, зеленината ни радва, сенките на дърветата са дебели. Но някога, преди 134 години, в онази паметна 1876
тук са ехтели страшните звуци от саби и пушки, стоновете на умиращите...
Няма да повярвате, но веднъж на това място намерих куршум. Разглеждах го, личеше че е
стар. Държах го в шепите си, премествах го от едната си ръка в другата. Започнах да потръпвам. В
съзнанието ми проблясваха като мълнии картини. Страшни картини – мъчителни и изпепеляващи!
Робство..., будно момче..., многолюдно семейство..., свободолюбив младеж... И както в
приказките, героят тръгва на път. Там ще докаже, че е пораснал, ще преодолее изпитанията, които
ще го превърнат в мъж. За да получи своята награда...
Левски..., революционен комитет..., заточение в Диарбекир..., бягство..., Румъния..., завръщане в България...
Таньо войвода и още двадесет и осем герои... Пожарево и седем дни лутане, трудности,
изгубен четник. Първо сражение – при село Ломци. Всички четници оцеляват, от потерята са паднали 10-15 души. 26 май – в корията на с. Светлен. Виждам пленени турски пастирчета. Благородният войвода ги освобождава, но вече потерята е вдигната след четата. Път през реката, следваща
битка отново без жертви! Дъжд, но преследвачите не са се отказали.
След единадесет дни четата е при село Априлово. Керчан баир, дъжд, измокен барут. Пушките не могат да стрелят. Обсада. Героят се сражава в последната си битка – ръкопашен бой, в
който убива не триглавата ламя, а шестима поробители.
Нататък знаем – отрязана глва, отрязана десница... Кървав залез!
Героят е доказал, че е мъж.
Наградата? Полвината царство и царската дъщеря?
Не! Безсмъртието му и паметта...

Соня Тодорова
СОУ „Н. Й. Вапцаров”
Силистра
Христо Пламенов Петров – 6 кл.
ОУ „Л. Каравелов” - гр. Попово, обл. Търговище
Консултант: Ваня Стефанова, учител по БЕЛ
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Април 1876. Преди 134 години българите заявяват със своята кръв и саможертва жаждата си за свобода. Идват дни на възторг и подем,
на гордост и величие, на разгром и страдание,
когато се умира за онова, за което трябва да се
живее.
1876 - светът светува! Немският археолог Хайнрих Шлиман започва разкопките в древния
град Микена.
1876 - Александър Бел изобретява телефона, а
Британският музей се сдобива с евангелието на
цар Иван Александър.
Светът светува !!!
В България връщането към робското минало е
невъзможно. Българите имат своя девиз „Свобода или смърт”. Много и различни са героите на
Априлското въстание - Бенковски, Волов, Ботев,
Спас Гинев, Кочо Честименски, Таньо Стоянов.
Изписани са книги и статии за тях, за достойното им поведение пред смъртта. По всяка вероятност Таньо Стоянов е от по-неизвестните образи
на героите априлци. И все пак вече четвърт век
краеведи, учители, патриоти, ученици изследват миналото на нашия край – Лудогорието, с
надеждата да помним уроците на миналото и
да съхраним образите от историята. Зная, че
каквото и колкото да напиша за Таньо войвода
ще бъде малко и недостатъчно. Зная, че това,
което той извършва със своята малка чета от 28
души е саможертва. Сигурна съм, че е знаел на
какво се обрича - на смърт. Но това е нещото,
с което той си мисли, че може да помогне на
България. Днес много мои съученици ме гледат
недоумявящо и упорито ме питат: „К’ъв е тоя
войвода?!”, „Що е тръгнал да умира?!”. За много от тях походът на Таньо Стоянов е поредната
дата от календара. Аз зная, че свободата е онази
дума, която е вдигала на крака нашите предци.
Зная, че преди години моите прадеди са давали
всичко, за да постигнат така мечтаното Освобождение. Днес всичко е даденост и българинът
не може да си представи да загуби свободата си.
Но ценим ли живота и свободата си? Не се ли
поставяме в доброволна зависимост от алкохол,

цигари, наркотици, интернет?
134 години, повече от век ни дели от тогава до
днес. Век на промяна. Век на изпитания и надежди. И всичко е толкова различно. Самото
значение на думите „патриот”, „подвиг”, „свобода” се възприема по друг начин. Ако „подвиг”
за онова време е значело да вземеш участие в
общото дело, то днес може би „подвиг” е да
се изправиш сам срещу себе си и да признаеш
грешките си.
В днешния модерен свят се питам защо България е моята страна, която младите хора напускат? Какво не бих дала днес тя да е държавата,
в която те забелязват и зачитат не заради богатство и имоти, а заради това, което си постигнал
- с труд, с ум, с упоритост. Иска ми се тя да е
страната, в която хората са по-често усмихнати
и не се чудят как да свържат двата края. Новините да не започват с поредния обир, убийство,
отвличане или катастрофа. Иска ми се в моята
родина хората да бъдат по-спокойни и щастливи, доволни от своето заплащане, лекувани,
когато имат нужда. Иска ми се богатите да не
бъдат щедри само в дни на празници и по време на кампании. Искам в моята страна да няма
просещи и гладни деца. Иска ми се... Искам в
България да се съхрани паметта на герои като
Таньо Стоянов и неговите четници, да помним
и онези българи, с принос към Европа и света музиканти, оперни певци, учени, спортисти. Да
не свеждаме глава, когато кажат «българи», а да
се чувстваме горди и със самочувствие.
Да, аз зная, че нещата ще се променят, защото
държавата ми е била свидетел на падения и възход, на мъка и радост. И ние сме тези, които
дължим не само уважение и признание, но и съпричастност. Ние сме тези, които трябва да помним уроците от миналото и да носим в настоящето и бъдещето образите, делата и мечтите на
нашите родолюбци, нашите древни традиции,
песни, обичаи. Дори и лошите страни на моята
държава да не ми дават покой, днес аз ще кажа:
„Да, това е моята България, добра и понякога
грешна, тя сега е моят свят, моята крепост! Сега,
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Илия Хадад - 5г. Школа по изобразително изкуство - Артея - Търговище

в настоящия миг, България ми дава защита, подслон и обич, а хора като Таньо Стоянов са пример за подражание. Може би тя ме е възпитала
да бъда това, което съм - личност, макар и само
на 16 години.”
2010 година. Светът светува !
Изминават 134 години от пътя на героите априлци, от пътя на Таньо войвода към саможертвата.
Признателна България е начертала с паметници паметта за героите от Априлското въстание.
Това е и пътят на четата на Таньо Стоянов Куртев. Път, който изминавам всяка година. И на
този поход ще положа цвете пред паметника на
войводата. Ще помълча пред подвига на априлци. Ще запазя в душата си един завет, че висш
дълг е да се умира за Отечеството. Дано не отстъпваме от този завет...

За Таньо войвода – забравеният подвиг на
истинския герой
Историо, богата ти си на герои,
знам, че много са ти те,
но забравила си само този,
а той голям герой за тебе е.
С шепа хора битки води
за свободата на народа наш,
из гори, реки, шубраци броди
с малко хора, но с голям кураж.
Срещу империя голяма бе изправен,
с него редом бяха и другарите му смели
и в двубоя видимо неравен
загубил е живота си,
НО ЗА МЕН СПЕЧЕЛИ.

Мария Стоянова Танева
X клас
СОУ ”В. Левски” гр. Дулово

Петър Петров
5 кл. ОУ „Васил Левски”
гр. Разград
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СТАТУТ
ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС,
ПОСВЕТЕН НА 26-я ПОХОД “ПО СТЪПКИТЕ НА ЧЕТАТА НА ТАНЬО ВОЙВОДА”
І. Общи положения:
Националният ученически конкурс за мултимедийни проекти, есета, стихотворение и рисунка е посветен на
26-ия поход „По стъпките на четата на Таньо войвода”. Мероприятието е включено в националните чествания, свързани с
135-годишнината от Априлското въстание. Инициативата през настоящата година е на КПД „Родно Лудогорие”, гр. София, и
клуб „Родолюбие” при ОУ ”Св. Климент Охридски”, гр. Попово, с подкрепата на МОМН.
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.
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;
I – VIII клас и IX – XIII клас.
Изисквания към представените проекти и творби:
Теми
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- 1878г .
2. Таньо войвода през призмата на съвременния и модерен свят.
СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ:

§

Проектите могат да бъдат представени и като обикновено слайдшоу в Power Point или като мултимедия с флаш
приложение, вградено видео, макромедия и др.
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:
§ ясно и точно формулирана теза;
§ удачно подбрани аргументи;
§ личностна позиция;
§ оригиналност и творчески подход към темата;
§ езикова и стилистична култура.
III. Рисунка
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;
- телефон за контакт или електронен адрес
Етапи и оценяване:
I. Етап: Учениците от съответните степени на образование: І 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 20.05.2011 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: акад. Светлин Русев, проф. Десислава Минчева, Мария Бенова, 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 30.05.2011
г.
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 26-ти поход “По стъпките на четата на Таньо войвода”,
организиран от КПД “Родно Лудогорие”, в периода 30.05 – 02.06.2011 г.
Паричните награди ще бъдат изпратени с пощенски запис на съответните учители.
Уведомяване:
Авторите на номинираните разработки ще бъдат уведомени по телефон, факс или по електронна поща, в 		
зависимост от посочен от тях адрес за комуникация.

						

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.
§ Участниците задължително посочват трите си имена, училище, клас, пълния адрес, телефон, e-mail;
§ Мултимедийните проекти да бъдат разработвани на лицензиран или свободно разпространяем софтуер, работещ
под операционна система Windows;
§ Няма ограничения в сложността и в съдържанието, в използвания формат и обем;
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Д-р Анатолий Кънев

/Секратар на КПД „Родно Лудогорие”/

КПД “Родно Лудогорие”
София 1303
ул. “Осогово” 60
02/929 61 01
www.ludogorie.org
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Като млад и амбициозен професор имах щастието да попадна в първия си випуск не само на амбициозни, но и на
изключително талантливи студенти, сред които Десислава Минчева се открояваше с една рядко срещана многостранна култура и с интелигентност, които, съчетани с
творческа воля, характер и професионална отговорност, я
изведоха до едно от онези редки явления в художествения
живот, което, без да пренебрегва трайните уроци на пластическото познание, изгради свое лично съвременно духовно пространство – изграждано с изключителна любов
към езика на рисунката и психологическите възможности
на цвета.
Красиво, изтънчено, драматично, вътрешно напрегнато
и хармонично, изкуството на Десислава Минчева докосва
човешката душевност с дълбоките и необясними трепети
на едно тревожно съзнание, което се блъска между идеала,
носталгията, копнежа и суровата реалност на бита и човешките взаимоотношения. Едно невидимо и неуловимо
ежедневие, което ни открива много от онази нравственост и чистота, които извисяват голото тяло, портрета, пейзажа или натюрморта до красив символ на духа.
Пътят на Десислава Минчева не е от най-лесните и още
по-малко от приятните, но и времето, и изкуството все
повече ще имат нужда от доказателствата на тази дълбоко съдържателна живопис, при която нещата започват
отвъд моженето, отвъд красивата и артистична рисунка,
отвъд сложната и изненадваща структура на картината
– оттам, откъдето човешката фигура престава да бъде
само по-добра или по-лошо изградена картина, а източник
на внушения, на състояния и атмосфера – източник на
вътрешна светлина. Десислава Минчева не се срамува да
бъде това, което е, независимо от конюнктурните страсти и пристрастия, независимо от предпочитанията и
изкушенията във времето. Тя успя да съхрани собствената
си душевност, стилистика и чувствителност. Достойнство, само по себе си с висока нравствена и художествена
стойност. Един художник, който не се срамува да бъде
това, което е, винаги е нужен и необходим на друг художник – на друг човек – на всеки, който е готов да живее със
съдбата на духовните изпитания.
Светлин Русев
Май, 2011
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Десислава Минчева
из цикъла „Мъжете и Жените“
предна, лява и дясна - 180/100 см
темпера и сух пастел на платно
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Десислава Минчева
из цикъла „Мъжете и Жените“
лява и дясна - 100/81 см
темпера и сух пастел на платно
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Десислава Минчева
из цикъла „Мъжете и Жените“
лява - 180/180 см, дясна - 180/100 см
темпера и сух пастел на платно
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Десислава Минчева
из цикъла „Усещане за вода“
лява - 180/100 см, дясна - 140/180 см
темпера и сух пастел на платно
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История на Тутракан
Петър Бойчев

Тази година излезе от печат двутомната история на гр. Тутракан. Пътят до нейното издаване беше твърде труден и дълъг и
води началото си още от преди създаването
на Исторически музей в града. Бяха необходими повече от 20 години, за да се проучи
от специалистите в музея огромният документален материал за историята на Тутраканския край, съхраняван в националните
и регионални архиви, фотодокументи и материали от личните архиви на известни тутракански родове, както и техните спомени и
лични преживявания.
Целият този значим изворов материал намери своето изражение в издадените
два тома през 2007 и 2009 г. „Документи за
историята на Тутракан”. Тяхното представяне предизвика изключителен интерес у тутраканци, а и сред любознателната общественост в страната.
Освен изворовия материал, в „Историята”
бяха използвани публикуваните издания и
научни публикации на специалистите от Историческия музей, публикациите на известни български историци и научни работници
на организираните от музея конференции,
допринесли за изучаване на белите петна в
тутраканската история, както и всичко ценно
от краткото изследване „Тутракан” на Рачо
Змеев, претърпяло две издания – през 1971
и 1987 г. и което беше дълги години единственото обобщаващо четиво за историята на
Тутраканския край. Така, пътят за написването на „История на Тутракан” беше открит.
Нашата цел беше, след като се създаде солидна научна база, историята да бъде
представена на академично ниво – в написването да вземат участие известни научни
специалисти по история на Добруджа и
България. За научен редактор на първия том
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привлякохме доц. д-р Людмил Вагалински
– директор на АИМ при БАН. Той сформира
екип, който задълбочено разработи сложната
научна проблематика и я направи достъпна
не само за специалистите, но и за обикновения читател. Хронологическите граници на
първия том обхващат периода от древността
до Освобождението (V хил. пр. Хр. – 1878
г.). Историята на гр. Тутракан е част от българската национална история, но и с особености в развитието на града и региона. Така
националното и регионалното се преплитат
неразривно - както в историческия процес,
така и в съзнанието на хората. Томът е структуриран в предговор, 5 глави, с резюме на английски език. Широко е застъпена античната
история на Трансмариска, която възниква в
края на първата половина на І век като селище на римски колонисти и ветерани. В края
на ІІІ век в Трансмариска е изградена силна
крепост, в която е разположено подразделение на ХІ Клавдиев легион и тя се превръща
в един от четирите най-значими военни центъра в римската провинция Долна Мизия.
Съществен научен принос има осветляването
на периода ХV-ХVІІ в. от ст.н.с. Р. Ковачев. На
базата на първокласни и непознати досега османски описи и новопубликувани документи
от османските регистри, се разкриват условията, в които се развива градът, особеностите
в неговото социално-икономическо развитие,
както и големите демографски промени, които съпътстват налагането на османската
власт. Периодът на Възраждането проследява социално-икономическото и обществено-политическо развитие през периода
ХVІІІ в. – 70-те години на ХІХ в. Отразени са
поредицата войни, които Русия води срещу
Османската империя, продължили до Освобождението (1878) и отражението им върху
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развитието на Тутраканския край. Разкрива плаващи мелници. Поместените статистичесе създаването на възрожденската община ски сведения показват, че от тутраканското
в Тутракан, проблемите на съжителството пристанище се изнасят само за една каленна двата етноса – българи и власи, както и дарна година над 30 хиляди тона земеделпострояването на църковния храм в града, ска продукция, транспортирана до големите
разкриването на първото светско училище и тържища в Средна и Западна Европа основно
читалище.
от търговските кораби на Първото австрийско
Научен редактор на втори том е проф. императорско и кралско параходно дружед-р Петър Тодоров от Великотърновския уни- ство. Прецизната интерпретация на наличверситет „Св. св. Кирил и Методий” – изтък- ните документални източници е позволила
нат дългогодишен изследовател на добру- на авторите да обосноват верния извод, че
джанската история. Той обхваща периода от тези отрасли бележат тенденция на развиОсвобождението
тие, съизмерима
до 1944 г. Това
с икономическия
е един от найпросперитет на
бурните и преградовете в цяла
вратни периоди
Добруджа.
от развитието на
Големият соТутракан. Отразециално-иконони са процесите,
мически и кулсвързани с утвъртурен възход на
ждаването на ноТутракан е спрян
вите капиталисот първата нацитически отношеонална катастрония в типичните
фа и последваза Тутракан столата
румънска
пански отрасли.
окупация. Много
С основание найдетайлно е разголямо внимание
работен въпросът
е отделено на
за участието на
Тутракан
лодкостроенето и
тутраканци във
риболова, с коивойните за освото градът е прочут по цялото протежение на бождение и обединение на България и проДолния Дунав. Използваните данни сочат, явленията на румънския окупационен режим
че местните рибари прилагат своите профе- през този първи период на окупацията. Ансионални умения в твърде широк ареал от тибългарската същност на установената власт
600 км (от румънското пристанище Турну от северната ни съседка в Южна Добруджа се
Северин до устията на реката). Именно пора- проявява с особена категоричност през август
ди това още през ХІХ в. те си спечелват сла- 1916 г. Тогава са отвлечени над 25 хиляди
вата на „безспорните господари на Долния души мъже, жени и деца от Добруджа, коиДунав”.
то са интернирани в концентрационните лаБлагоприятното географско разположение гери на смъртта в Молдова.
на Тутракан на голямата река е предпоставПериодът на румънската окупация
ка за развитието на търговията и мелничар- (1919-1940 г.) - до скоро беше бяло петно в
ството, представено от характерните за града тутраканската история, но след проучване на
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румънските архиви периодът е значително
осветлен. Любознателният читател ще се запознае с развитието на Тутракан в условията
на чуждо господство, както и със съпротивата
и участието на тутраканци в добруджанските
освободителни борби. Крайовският договор
от 7 септември 1940 г. слага край на чуждата
окупация и открива нови надежди за тутраканци, които много бързо са подложени на
нови изпитания от включването на България
във Втората световна война.
И двата тома завършват с приложения, улесняващи читателя, включват хронология на
по-важните събития в историята на града, показалци на географските и личните имена,
биографични данни за видни тутраканци,
речник на исторически термини и понятия,
чуждици и остарели думи и списък на приетите съкращения.
Представената „История на Тутракан” има
сериозни научни достойнства. Несъмнено
тя ще предизвика интерес сред специалистите, тъй като обогатява знанията за исто-

рията на българите, останали през различни
периоди извън държавните граници на България. Книгата ще намери своята аудитория
и сред много любознателни читатели с широка общоисторическа култура, отнасящи се
с внимание към развитието на крайдунавска
Южна Добруджа през античността, в ново и
най-ново време.
Искам да отбележа и един съществен момент – Историята нямаше да бъде издадена,
ако не бяха спонсорите – тези родолюбиви
българи, които обичат своята история, тачат
родовата памет и паметта на хилядите живели преди нас съзидатели на днешна България. Колективът на Исторически музей
най-сърдечно благодари на КПД „Родно Лудогорие” и специално на д-р Анатолий Кънев
за неговия дарителски жест, на внука на генерал Киселов – Пантелей Киселов, на Стив
Хараламбиев и всички, които ни помогнаха
тази история да бъде отпечатана.
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Културно-просветно дружество “Родно Лудогорие”
Министерство на образованието, младежта и науката
Клуб „Родолюбие” при ОУ „Св. Климент Охридски”, гр. Попово

Минка Николаева Пенчева – Х кл., СОУ „Юрий Гагарин”,
гр. Силистра
Мирослав Николаев Маринов - Х клас, СОУ „Христо Ботев”,
гр. Тутракан

ПРОТОКОЛ

ІІІ награда – 20.00 лв
Нарчис Гюнайдънова Шарифова – Х кл., СОУ „Юрий
Гагарин”, гр. Силистра

Моника Славова, Глория Порожанова и Росица Славова –
VІІІ а клас, СОУ „Христо Ботев”, гр. Тутракан.
Поощрителна награда – 10.00
Гюнарие Мустафова – VІІІ клас, ОУ „Христо Ботев”, с.
Гoрско Ново село.
ІІ група – от ІХ до ХІІ клас
І награда – 70.00 лева
Каролина Петрова Христова – ІХ клас, СОУ “Христо Ботев”,
гр. Тутракан.
ІІ награда – 40.00 лева
Моника Павлова– ХІ клас и Анета Танкова– ХІ клас, ГПЧЕ
„Христо Ботев”, гр. Кърджали, клуб „Млад историк”
ІІІ награда – 20.00 лева
Мария Стоянова Танева – Х клас, СОУ „Васил Левски”, гр.
Дулово
Поощрителна награда – 10.00 лева
Христо Иванов – 16г., ПГИ „Роберт Шуман”, гр. Разград.
Елсер Мехмед – ІХ клас, СОУ „Юрий Гагарин”, гр.
Силистра.
Теменужка Траянова – ІХ клас, ЗПГ „Климент Тимирязев”,
гр. Сандански.

Поощрителна награда – 10 лева

за класиране на участниците в националния конкурс-викторина, посветен на 14-тия 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.

Драгомира Станчева – ХІІ клас, СОУ „ Н. Й. Вапцаров”, гр.
Силистра.
Стефан Димитров – ХІІ клас, СОУ „ Н. Й. Вапцаров”, гр.
Силистра.
Георги Иванов – ХІІ клас, СОУ „ Н. Й. Вапцаров”, гр. Силистра.
Днес, 28.01.2011 г., комисия за есе и стихотворение в състав:
Председател: Анатолий Кънев и членове: Мария Бенова,
Тихомир Стефанов,
направи следното класиране:

Днес, 28.01.2011 г., комисия за рисунка в състав:
акад. Светлин Русев, проф. Десислава Минчева, д-р Анатолий
Кънев,
като разгледа получените рисунки, направи следното
класиране :

НАГРАДИ - ЕСЕ
І група – от І до VІІІ клас
І награда - 70.00 лв
Наталия Петрова Лазарова-VІІІ кл., ОУ „Хр. Ботев”, с. Горско
Ново Село
ІІ награда – 40.00 лв
Мелис Андреева Шабанова-VІ кл., СОУ „Юрий Гагарин”, гр.
Силистра
ІІІ награда – 20.00 лв
Мелиса Севджан – ІV кл., СОУ „Юрий Гагарин”, гр. Силистра

І група – от І до VІІІ клас
І награда – 70.00 лева
Бояна Желева – V клас, СОУ „ Н. Й. Вапцаров”, гр. Силистра.
ІІ награда – 40.00 лева
Виктория Вангелова – V клас, СОУ „ Н. Й. Вапцаров”, гр.
Силистра.
ІІІ награда – 20.00 лева
Десислава Петрова – ІІ клас, СОУ „ Н. Й. Вапцаров”, гр.
Силистра.
Поощрителна награда – 10.00 лева
Йоана Тихомирова – VІ клас, ЦДГ „ Здравец”, гр. Попово.
Атанас Добрев – І клас, ОУ „Св. Климент Охридски”, гр.
Попово.
Виктория Филипова – VІ клас, ЦДГ „ Здравец”, гр. Попово.

Поощрителна награда – 10 лева
Ажда Ергин Халил – VІІ кл., ОУ „Хр. Смирненски”, гр.
Дулово
Росица Иванова Димитрова – VІІ кл., Клуб за автентичен
фолклор при ОДК „Малкия принц”, гр. Тервел
Христина Михайлова Русчева – VІ кл., ОУ „Христо Ботев”,
гр. Исперих
Доротея Колева – VІ кл., ОУ „Н. Й. Вапцаров”, гр. Разград
Райна Юриева Димова и Йоана Емилова Букреева – VІІ кл.,
ОУ „Л. Каравелов”,гр. Попово

ІІ група – от ІХ до ХІІ клас
II група – от 9 до 12 клас
І награда – 70.00 лева, не се присъжда
ІІ награда – 40.00 лв
Силвия Ганчева – ХІІ клас, ОДК, гр. Бургас.
ІІІ награда – 20.00 лв. – не се присъжда
Поощрителна награда – 10.00 лева

І награда - 70.00 лв
Нургян Севдим Феим – Х кл., СОУ „Юрий Гагарин”, гр.
Силистра
ІІ награда – 40.00 лв
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Катя Бисерова Николова – ХІ кл., ГПЧЕ „Хр. Ботев”, гр.
Кърджали
Кристина Атанасова Димова – ІХ кл., СОУ „Гео Милев”, гр.
Раднево
Емилия Георгиева Илиева – Х кл., ПМГ „Нанчо Попович”,
гр. Шумен
Емил Александров Николов – ХІ кл., Клуб „Репортери” към
ЦУТНТ, гр. Разград
Радостина Иванова Сирмова – Х кл., ПГССИ „Хр. Ботев”, гр.
Свиленград
Димитрина Мирославова Димитрова – Х кл., СОУ „Хр.
Ботев”, гр. Тутракан
НАГРАДИ - СТИХОТВОРЕНИЕ
І група – от І до VІІІ клас
І награда – 70.00 лв. - не се присъжда
ІІ награда – 40.00 лв.
Берна Мустафова – V клас, СОУ” Юрий Гагарин”, гр.
Силистра.
ІІІ награда – 20.00 лв.
Василена Йорданова – VІ клас, СОУ „Н. Й. Вапцаров”, гр.
Силистра.

д-р Анатолий Кънев
/председател на КПД „Родно Лудогорие”/

ІІ група – от ІХ до ХІІ клас
І награда – 70.00 лв. - не се присъжда
ІІ награда – 40.00 лв. - не се присъжда
ІІІ награда – 20.00 лв.
Калина Иванова – ХІ клас, СОУ „Цанко Церковски”, гр.
Полски Тръмбеш.
Сибел Метин Исмет – ІХ клас, СОУ „Юрий Гагарин”, гр.
Силистра.
Днес, 28.01.2010 г., комисия за мултимедийна презентация
в състав:
Председател: Боряна Мекушина и членове: Наташа Ноева,
Васил Кънев,
направи следното класиране:
І група – от І до VІІІ клас
І награда – 70.00 лева
Жанна Асатрян – VІІІ клас, ЦУТНТ, гр. Разград.
ІІ награда - 40.00 лева
Мерлин Юлиянова и Иван Орлинов Василев – VІІ а клас,
СОУ „Христо Ботев”, гр. Тутракан.
ІІІ награда – 20.00 лева,
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Исторически музей Тутракан и КПД „Родно Лудогорие” обявяват

конкурс
за текст на химн на похода
„По стъпките на четата на Таньо войвода”
Предложенията да се изпращат на адрес:
София 1303, ул. „Осогово” 60, д-р Анатоли Кънев
или на www.ludogorie.org
Приемаме предложения за музика и аранжимент.
За окончателно оформление ангажимент е поел лично Теодосий Спасов
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