За целите на дружеството
д-р Анатолий Кънев

Културно-просветно дружество „Родно Лудогорие” е създадено през 1990 г. от Борис Илиев
– негов председател до смъртта му през 2010
г. Замисълът на основателите е да се популяризират факти от историята, които обединяват
етносите в България. Да намалява напрежението, което често се създава от недобросъвестни
представители на общностите, повлияни от
различни политически промени и фанатизирани
индивиди. Като изяви в годините се очертаха
два похода – на Таньо Стоянов от 30 май до 2
юни и на Бедреддин Симави – през първия понеделник на месец ноември. Провеждаме културологични семинари и срещи на учители и ученици
с водещи наши историци и културолози, както
и издаваме книги, каталози и настоящето списание ПЪТ.
Няма да описвам пътя, минал през похвални
грамоти от кметове, министри и президенти,
през обвинения, че крадем книги и кебапчета, и
то от деца. Мила родна картинка, лесно проверима в това медийно време. Проявите ни са публично оповестени.
Радвам се, че по пътеките, които извървяваме
към Пътя, няма униние. Има самота, обзела поголяма част от съмишлениците ни, търсещи
пристан в подобни дейности. Притеснява ме,
че точно те не искат да работят с институции и сякаш се умориха да се борят на „държавно” ниво. Разбирам ги, но искам да помоля да си
спомнят Александър Фол, който ни учеше, че на
тези прояви дори едно единствено дете да усети подкрепа, че не е само – има смисъл. Когато
се види, че културата като поведение и различността не е порок, се диша по-леко.
Ще дам само два примера, изнервили много от
членовете на дружеството и наши приятели.
В книгата „Факти и мистификации в старите
текстове”, издание на Национална библиотека
„Св.св. Кирил и Методий” и на СУ „Св. Климент
Охридски”, научни специалисти научно разсъждават как помаците не били „помъчени“, а „помагачи“ в османската армия и коренът им е от

българските войници, наследени и приобщени
от армията на загиналото Второ българско царство. С добре подостреното перо, критикуващо
пишещи от предни векове /себеподобни/, главно
затова, че нямат техните научни титли и интернет информираност, те правят същото. И
махалото още повече се засилва. Работели били
на терен, а той е добре отъпкан предварително,
главно в главите им. Никой не иска да се вслуша
в самия изследван, че той иска да бъде различен,
независимо от етикетчето, което му слагат,
и то главно на собствения си пагон, катерейки
се по кариерната стълбичка /или банкова сметка/. За мен остава радостта, че уважаваният
от мен проф. Асен Баликси в друга публикация
твърди, че поне засега тази различност не е променена.
Другият пример е от книгата на Румен Аврамов
„Спасение“ и падение”, 2012 г., Университетско
издателство „Св. Климент Охридски”, обговорена от Антонина Желязкова. Там се твърди,
че антисемитизмът от 1941 – ’44г. трябва да
бъде разглеждан през прокудените 11 000 евреи
от новите български земи. Авторът открил, че
не били 11 363, а 11 384 и са изпратени точно в
Треблинка. Съветва ни да си посипем главите с
пепел, че видински поп мародер искал да се „облажи” с национализирано еврейско жилище. Ако
беше съпоставил подобни добре известни исторически факти с аналогични в Европа /Франция
например/ щеше като мен да се зарадва на онези
49 000 спасени от старите български територии и на факта, че и в момента прозорците на
моя кабинет гледат към действащо еврейско
училище в София.
Поне на мен ми омръзна да се чувствам виновен,
и то главно защото съм българин. Омръзна ми
да ми слагат етикети. Ако и вие мислите така,
заповядайте на нашите походни изяви, в редколегията на нашите издания или във форума на
„Родно Лудогорие”. Целите на сдружението са
такива, каквито самите ние си поставяме.
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Историята е наука,
а не просто приятен разказ за миналото

Вие сте представител на известна фамилия,
в която дал Бог именити личности от всички клонове на познанието, но като че ли наймасовото изкушение във Вашия род все пак
е историята, и то средновековната и византийската. И никой не прекрачва след XV век.
Защо се получава така? Разкажете ни малко
повече за голямата стара фамилия Ангелови
и историците в нея.

Сп. ПЪТ – интервю с проф. АНГЕЛОВ на Д-р Кънев

Аз съм трето поколение историк във фамилията Ангелови. Моят дядо проф. Симеон Ангелов е бил професор по история на римското
право в Софийския университет. Завършил е
право в град Тюбинген /Германия/. От трите
му деца най-малкият е баща ми акад. Димитър Ангелов. Другият му син, Ангел Ангелов, е
професор по административно право в Софийския университет след Втората световна война. Баща ми завършва история в Софийския
университет и по препоръка на проф. Петър
Мутафчиев заминава със стипендия на специализация в Германия. Там, в трудните времена на войната, специализира византология
в Мюнхен при световноизвестния византолог
Франц Дьолгер и защитава докторски труд
“Богомилството във Византия”. След Втората
световна война за кратко е учител в Добрич,
след което поема пътя на университетската
кариера. През 1949 г. на 32 години е избран
за професор по история на Византия във Историко-филологическия факултет на СУ, а през
1979-та става академик. Мога да кажа, че израстването ми в семейство на историци изигра
основна роля при моя професионален избор.
Вкъщи непрекъснато се говореше за история,
а освен това, накъдето и да се обърнех, пред
мен се изправяха лавици, пълни с исторически
книги на различни езици. Дълбоко в паметта
ми са се запечатали онези моменти, когато
почти всяка статия или монография от баща
ми се четеше на глас, коeто по същество бе
последната редакция преди текстът да се даде
за преписване. В този процес определена роля
играеше и майка ми, която също е историк и
е била студентка на баща ми. Завърших история в СУ през 1973 г., а през 1978 г. защитих
докторска дисертация на тема „Българо-сръбските отношения през ХІV в.” Хабилитирах

Проф. д-р на ист. н. Петър Ангелов
Професор по средновековна българска история в Историческия факултет на Софийския
университет “Св. Климент Охридски”.
Специализирал е в Рим, Лондон, Вашингтон, Мюнхен, Берлин, Саарбрюкен.
Изнасял е лекции и доклади в: Париж, Хелзинки, Щутгарт, Москва, Делхи, Хелзинки, Братислава, Кишинев. Дългогодишен лектор по средновековна българска история в ПУ „Паисий
Хилендарски”.
Автор е на две монографии, на лекционен
курс по Българско средновековие и на множество студии и статии, публикувани в наши
и чужди научни издания. Участва като автор и
съавтор в написването на редица учебници
по история за СОУ.
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Първото от тях се изгражда на основата на
възгледите изобщо за варварския свят, които
до голяма степен са възприети от античната
историография. Това са схващания, белязани
най-вече от чувството за интелектуално превъзходство над българите. Традиционното
убеждение, че те са един от многото народи,
дръзнали да отнемат земи от Византия, става
причина за тях да бъдат изречени не само обичайните за варварите негативни характеристики, но и да бъдат назовавани с най-различни
архаизиращи наименования като скити, хуни,
мизи и т.н.
Второто ниво, което стои в несъмнена връзка
с първото и го допълва, съдържа специфични
етнохарактеристики, които византийците дават за славяните и прабългарите – двете етнически общности, залегнали в основата на формиралата се в края на IX в. единна народност.
Разпространява се схващането, че техният манталитет и душевност стоят в неразривна връзка
с поминъка, който упражняват. Номадизмът
определено се свързва от византийците не само
с характерен физически облик и специфично
облекло, но и с проявата на такива качества
като тиранично отношение към поданиците,
войнолюбие, коварство, надменност, необуздана жестокост и проява на мнителност към
“другия”. От своя страна, земеделският нрав
става до известна степен синоним на колективен дух в управлението, уравновесеност, добро
отношение към чужденците, неспособност да
се сражаваш упорито и продължително и т. н.
Третото ниво в българския образ се очертава
след Покръстването, когато се формира окончателно народността със свой език, обща култура и ясно изразено народностно самосъзнание. Налице са нови оценки и характеристики,
които се дължат както на промени в етнопсихологията на българите, така и на еволюция в
мирогледа на византийците. Свидетели сме на
едно своебразно раздвоение у редица автори
между традиционния „образ на врага», който
доближава българите до варварското им начало и образа на един народ, който по вяра, бит
и историческа съдба се доближава до останалите християнски народи.

се през 1987 г. с монографията „Българската
средновековна дипломация”, а през 1998 г. защитих голяма докторска дисертация на тема
”България и българите в представите на византийците”. От 1999 г. съм професор по средновековна българска история в Историческия
факултет на Софийския университет. Любовта
към историята „зарази” и моя син Владимир
Ангелов, който също завърши специалност история в СУ. След това защити докторска дисертация на тема „Българите и техните съседи
в късновизантийската историография”, която е
вече публикувана като монография. Тази книга
между другото е доказателство, че интересът
на нашата фамилия към историята навлиза и
в ХV в., когато живеят и творят изследваните
от сина ми късновизантийски автори Халкокондил, Дука и Критовул. По този повод бих
добавил, че историята на Византия е в центъра
на вниманието и на още един член на фамилията Ангелови – моя племенник Димитър,
който понастоящем е професор по византология и средновековна история в университета в
Бирмингам. Той завърши история в Харвард,
работи известно време в Каламазу в САЩ,
след което се премести в Англия. Преди пет
години издателството на Кеймбриджкия университет издаде монографията му „Имперска
идеология и политическо мислене във Византия 1204-1330 г.” В заключение ще кажа, че не
само историята, но и класическото образование е традиция в нашата фамилия. Баща ми и
майка ми са завършили класически паралелки
съответно в Първа мъжка гимназия и Девическата гимназия в Бургас. Аз имам втора специалност класическа филология, придобита
в СУ, синът ми Владимир и племенникът ми
Димитър завършиха Класическата гимназия в
София, известна още като НГДЕК „Св. Константин Кирил Философ”.
Една от Вашите книги носи интригуващото
заглавие „България и българите през погледа
на византийците”. Какви са представите на
ромеите за нас, българите, през Средновековието?
Цар Йоан Александър (1331-1371) и царица Теодора с техните синове Йоан Асен и Йоан Шишман.
Миниатюра от Четвероевангелие на цар Йоан Александър (Лондонско) (1356)
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В българския образ, създаден във Византия,
е възможно да бъдат разграничени три нива.

В последно време като че ли „воюват“ две
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теории за произхода на българите: индоевропейска и тюркска. Коя според Вас е по-правилна? Какво е Вашето мнение?

много интересни неща за историята на българите преди създаването на Дунавска България
и непосредствено след това. Откриваме също
така данни за тяхното летоброене, институции
и историческа култура. Разбира се, трябва да
отчитаме и чисто легендарните елементи в
него, които се отнасят особено ясно до първите споменати в Именника владетели Авитохол
и Ирник. Посочването на нереални години на
техния живот според мен е направено не от
невежество и незнание, а съвсем съзнателно,
за да се подчертае древността на българската
държавна идея и да се свърже с някоя емблематична фигура, каквато безспорно е бил хунският вожд Атила. Този легендарен елемент
безспорно поставя под съмнение и опита да се
приеме съгласно Именника и точната година
на създаването на българската държава като
165 г. Ако сме последователни в това отношение би трябвало тогава да определим като
пръв български владетел Авитохол, с което да
се върнем към една вече отхвърлена теория,
съгласно която старите българи са всъщност
хунско племе. Изобщо аз съм на мнение, че
всякакви легендарни известия, както и позоваване на библейския разказ за синовете на Ной,
не могат да бъдат надежден източник за точна
датировка на факти или събития от миналото
на българите. По-скоро такъв род сведения отразяват един определен начин, по който миналото се преосмисля и формира душевността на
един народ.

Аз не съм привърженик на тезата, че тези две
теории „воюват” помежду си. Няма съмнение,
че всяка една от тях разполага с определен
брой аргументи, които смята за най-важни и
решаващи при отговора на въпроса, какви са
българите по етнически произход и откъде
идват. Според мен липсата на достатъчно сигурни сведения затруднява усилията на учените да дадат еднозначен отговор на въпроса
какви са били древните българи – тюрки или
индоевропейци. Очевидно в културата, в институциите и в остатъците от езика на древните българи могат да се открият както тюркски,
така и индоевропейски или по-точно ирански
елементи, но кои са първични от тях е трудно
да се каже. Не приемам усилията на някои професионални историци, а и на доста любители,
на всяка цена да докажат, че българите нямат
нищо общо с тюркските народи. Те смятат това
едва ли не за обидно и твърдят, че българите
никога не са били номади. Това според мен е
неприемливо, както и не виждам основание
номадският начин на живот по начало да се
определя като нещо примитивно и едва ли не
позорно. Понякога в тези усилия да се докаже,
че българите нямат връзка с тюркските народи
прозират и някои конюнктурни съображения
и опасения. Те са свързани главно с опитите
на съвременната турска националистическа
историография да обясни, че османското завоевание на българските земи е протекло сравнително лесно, защото завоевателят срещнал в
тях едно сродно по произход население.

Противоречията в историята не започват
ли от Вас, специалистите?
Противоречията в историческата наука естествено са породени до голяма степен от интерпретацията на фактите. Във всички случаи тази
интерпретация е добре да се прави от хора специалисти. Добре известно е, че в медиевистиката липсата на достатъчно извори довежда до
изказването на различни хипотези и теории.
Но и в това отношение трябва да има някаква мярка. За съжаление страничният читател
не винаги е в състояние да прецени на кои
исторически писания да има вяра, защото са
сериозни и почиват върху задълбочени проучвания, и кои да подмине като дело на любители и неспециалисти. Аз трудно бих посочил

Считате ли за достоверен източник Именника на българските ханове и как обяснявате
„дълголетието“ на Авитохол и Ирник?

Ранулф Хигден, КАРТА НА СВЕТА (ок. 1350)
Представената карта е от типа О-видни карти, източноориентирана. България (Bulgaria) е отбелязана по река Дунав между
Панония и Унгария. Отделно са отбелязани и областите Мизия и Тракия. Дотогава България се управлява от цар Йоан
Александър (1331-1371) и достига своя втори териториален и културен апогей.
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Върху Именника е изписано твърде много в науката. Има редица неясноти около неговия езиков първообраз и обстоятелствата, при които се
озовал в непълен вид в няколко късни руски
преписи. Във всички случаи това е един изключително важен домашен извор за историята на
езическа България. От него можем да научим
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ваме, че историята се е превърнала в слугиня
на политиците. Всъщност това не може да се
каже за науката история, а само за тези личности, които я манипулират и използват за политически цели. Те са всъщност слугите на определени кръгове или партии, които се опитват
да потърсят в миналото оправдание за смисъла
на своето съществуване и постъпки. Ще добавя
още, че нито разпалването на криворазбран патриотизъм, нито пък внушаването на комплекс
за малоценност и вина у българите, чрез преиначаване на историята, водят до нещо добро.
Истинският историк не трябва да се поддава
на политическите си пристрастия. Не трябва
да става съучастник в създаването на фалшиви
митове и да влиза в компромис с научната си
съвест, подмамен от евтина слава и от финансови изгоди.

Варненчик довели до гибелта на краля на бойното поле край Варна през 1444 г.
Каква е ролята на богомилите през XIII и XIV
век и приемате ли податките, че част от
тях отиват в района на днешна Босна и приемат ислямската религия?

Мадарският конник

владетели и наслоените през миналите столетия взаимни негативни предразсъдъци и представи. Доказателство е за това например провалът на първия опит за османска коалиция,
организиран от византийския император Йоан
Кантакузин. През 1351 г. неговите пратеници
в Търново получават съгласие за коалиция от
цар Йоан Александър, но впоследствие той оттегля подкрепата си по внушение на сръбския
крал Стефан Душан. С други думи, православието на гърци, българи и сърби не се оказва
достатъчно те да се разберат за един политически съюз. В интерес на истината трябва да
кажем, че идеята за християнска солидарност
става водеща в организирането от католическата църква на няколко кръстоносни походи
срещу османските турци. Както е известно, походът на унгарския крал Сигизмунд от 1396 г.
завършил безславно с битката при Никопол и
по-късно походите на полския крал Владислав

друга епоха от нашата история като средните
векове, с която да се занимават толкова голям
брой непрофесионални автори. Това именно
поражда множество чудновати тези и теории,
които понякога граничат с научната фантастика. Нека все пак не се забравя, че историята е
наука със свой понятиен апарат, методология
и изследователски подходи, а не просто приятен разказ за миналото.
Каква е ролята на християнството в дипломацията и по-конкретно при балканските
военни съюзи срещу османския нашественик?
В епохата на османското завоевание идеята
за общността на християнските народи има
своята роля в организирането на една обща
съпротива. За съжаление обаче тази идея не
е определяща на фона на разнопосочните политически интереси на отделните балкански
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През ХІІІ и ХІV в. богомилите запазват своето
отрицателно отношение към властта и официалната църква. Те си остават техните основни
критици и продължават да изразяват мислите
и настроенията на една немалка част от селското население, която е недоволна от своя
социален статут и липсата на политически
права. В това отношение бих определил богомилите като своеобразни „дисиденти” на нашето средновековие. Пресилено е обаче да се
твърди, че те едва ли не са главната причина
България да падне под османска власт. Добре
известно е, че богомилите са имали свои привърженици и в съседна Босна, далеч преди появата на османската заплаха. Там те са носели
името патарени, а самата ерес придобива една
интересна специфика. Известно е, че църквата
на патарените в един момент става официална
и започва да обслужва политическите интереси на босненските банове. Открити са и многобройни надгробни паметници с изображения
и релефи /т.нар. стечки/, които също се смята,
че имат еретически произход. Има наистина
теория, че ислямът на Балканите намерил
по-лесно разпространение именно сред онова
население, което изповядвало еретически възгледи. Да се докаже това обаче със сигурност
са нужни още проучвания, още повече ако
става дума за миграция на някакво еретическо
население от едни райони в други райони на
Балканите.

Какви са съвременните форми за изучаване на
история и следващите поколения ще изучават ли история? Има ли отлив от нея?
Няма съмнение, че модернизацията на обучението засяга и историческото образование.
Навлизането на компютрите и развитието на
интернет в живота на новото поколение дава
отражение върху обучението по история. Чрез
новите модерни технологии и средства се постига една по-добра визуализация на преподаването и се улеснява достъпът до научната литература. Завиждам на сегашните студенти по
история за възможността да се самообразоват
и да имат свободен достъп до една богата научна литература, без цензура и ограничения.
И все пак си мисля, че модерните средства
не са в състояние да конкурират живото слово на преподавателя и неговия непосредствен
контакт с аудиторията. Не мисля, че един ден
образованието може изцяло да се превърне в
дистанционно. Да си пишеш курсовите работи
и да ги изпращаш по интернет и изобщо да
си оставаш анонимен – това само ще принизи
истинското образование. Да не говорим, че за
съжаление има студенти, които злоупотребяват с интернет, ползват готови текстове оттам,
като не полагат минимални усилия да сътворят нещо оригинално. Не знам какви са впечатленията на моите колеги, но ми се струва, че

От кого се правят изводите в историята и
на кого служат? Не следват ли оттам катаклизмите на политическо ниво и доколко могат да се правят паралели между отминали
събития и днес?
Истинският историк учен би трябвало да прави своите изводи в проучванията си, без да се
страхува от това, на кого и за какво могат да
послужат те. Въпреки това обаче, често ще чу-
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на фона на увеличаващата се информационна
лавина, студентите все по-малко четат. Мисля,
че отлив от обучението по история в Университета ще има, което ще се дължи не само на демографски причини, но и поради насочването
на младите хора към по-модерни и доходоносни професии. Все пак това не означава, че
историята ще спре да се изучава. Дано нашето
общество никога не забравя, че познаването
на историята е ключ към едно правилно възпитание на младото поколение. Какъвто и да
станеш, ти трябва да обичаш своята родина и
да познаваш нейната история. Това според мен
е един от факторите и да работиш убедено за
нейния просперитет.

конкретизира за кои става дума. Нещата не са
толкова прости. Да се напише един учебник е
сложна процедура. Не е достатъчно да се дадат само образователните параметри. Нужно е
участието на широк кръг от учени, методисти,
учители, психолози, художници, редактори,
издатели и пр. Ще завърша с това, че добрият учебник е само едно от условията за добро
преподаване в училище. Огромна е ролята и
на учителите. За съжаление обаче, поради
принизеното материално положение, в което
те се намират понастоящем, нищо добро не
очаквам в бъдеще. Способните студенти бягат от учителската професия или в най-добрия
случай търсят реализация в сферата на частното образование. Но то не е достъпно за всеки.
По този повод ще добавя, че съм решително
против частното образование да се дотира от
държавата.

Какво според Вас е самочувствието на съвременния учител и връзката със съвременните
постижения на науката? Вие сте автор на
много учебници и според Вас доколко МОМН
трябва да контролира този процес и доколко
е важен изборът на самия учител на учебниците, по които ще преподава?
Аз съм автор на 15 учебника, които съм започнал да пиша от 80-те години на миналия век.
За къде ли не съм писал – и за Класическата
гимназия, и за Проблемната група по образованието на Благовест Сендов. Там писахме
едни учебници по Общество – „Първите лястовички” – нещо по-модерно, което сега някои
смятат, че за пръв път са го открили – тези т.
нар. интегрални учебници и т.н. Изобщо, при
писането на учебници задължително трябва
много внимателно да се борави с материала,
да се представи хем интересно, хем достъпно.
Защото обикновено за това критикуват учебниците, че са много тежко написани и не са
интересни за учениците. Това, което Министерството направи през последните години, бе
да изчисти доста много неща от учебниците
по история като фактология, като излишна информация, и да ги раздвижи методически. Аз
лично обаче не виждам основания да се реве
толкова много срещу учебниците по история.
Лошо е, ако всеки нов министър, като дойде на
власт, първото нещо, което ще каже да бъде,
че ще сложи край на действащите учебници,
макар и да не ги е прочел изобщо и без да
Общ атлас за изучаване на съвременната география и история от Луи Дено. Париж (1778)
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ПРОЯВАТА НА „БЪЛГАРСКОТО” СПОРЕД
ВИЗАНТИЙЦИТЕ
проф. д-р на ист. н. Петър Ангелов

Проучването на византийската книжнина показва, че редица автори, които
проявяват интерес към живота на средновековните българи, нерядко отчитат нещо
специфично „българско“, както в тяхното
физическо излъчване, но така също в тяхното облекло, в поведениетото им на бойното поле, в отношението им към властта,
в тълкуването на действащите закони и
норми на православния свят, в умението
или неумението да възприемат „елинската“ мъдрост, в стремежа да подражават
на другите и същевременно да държат на
собствената си идентичност. Тук ще приведем няколко характерни примера в това
отношение.
Византийският историк от ХІІІ в.
Георги Акрополит ни е оставил една твърде любопитна констатация за наличието
на нещо характерно „българско“ в начина,
по който може да се управлява държавата. Става дума за неговия разказ, свързан

Император Юстиниян и императрица Теодора.
Фрагмент от мозайка в Сан Витале, Равена
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с провъзгласяването на епирския деспот
Теодор Комнин за император през 1224 г.
в Солун от охридския архиепископ Димитър Хоматиан. Този акт е коментиран критично от византийския писател, който е
бил висш сановник в Никейската империя
– основният съперник на Теодор Комнин за
византийското наследство. Георги Акрополит отбелязва, че след коронацията Теодор
Комнин започнал да постъпва „по царски“
– назначавал деспоти, велики севастократори и доместици, протовестиарии и целия останал царски чин. Но понеже бил
невежа в царските обичаи, той „внесъл в
основата им нещо българско, по-скоро варварско. Той не познавал нито чина, нито
устройството, нито древните обичаи, които съществували в дворовете». Внимание
заслужава преди всичко твърдението, че
епирският деспот въвел нещо „българско“
в държавата си. Георги Акрополит отчасти
дава и отговор на въпроса какво византийците разбират под „българско“ в управлението. Това, на първо място, е самоволното
присвояване на владетелско достойнство,
без да се спазват установените канони как
и от кого може да се получи. Под “българско”, очевидно, Акрополит разбира и организиране управлението на дадени земи
чрез подражание по византийски модел,
но без да се познават и спазват стриктно
обичаите и традициите на империята. Изглежда, че в резултат от многовековното
общуване между двата народа, здраво се
вкоренява представата, че българите винаги се стремят да им подражават, незачи-

14

тайки, а в много случаи и непознавайки
византийската политическа теория. Няма
съмнение, че представата за такъв вид
“българско” поведение в управлението за
първи път започва да се формира по времето на цар Симеон, когато той самоволно се
провъзгласява за цар. По-късно, пак така,
по “български”, постъпили и братята Асен
и Петър, когато обявявят въстанието срещу
византийската власт и приемат инсигниите на царската власт – червени обувки и
корона.
Даже охридският архиепископ Димитър Хоматиан, който, ако се приемат
внушенията на Георги Акрополит, точно
“по български” удостоил епирския деспот Теодор Комнин с царска корона, без
да има право на това, упреква българите
в едно синодално постановление, че те се
домогвали дръзко до царските инсигнии,
потъпквайки установените правила. Той
отбелязва, че те „нахално преобразиха
своето управление чрез червени дрехи и
други украшения, които имат обичай да
обозначават царското достойнство, а още
и с наименованието на царството. Обаче
те не спряха дотук своята дързост, а невъздържано устремиха своите пожелания и
към самото висше достойнство на йерархията. Те искаха да свържат царското достойнство с патриаршеското, за да не куца
уж тази власт с липсата на другата”.
В Историята на Георги Пахимер
откриваме друго интересно известие за
проявата на българския манталитет, но
този път на бойното поле. Става дума за
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Император Лъв VI в поклон пред Христос. В медальоните Мария и архангел Михаил.
Мозайка над входната императорска порта на черквата „Св. София”. (ок. 920)

на предната страница:
Император Никифор Вониат (1078-1081)
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появата във Византия на някой си Йоан,
българин по произход, наречен Свинепаса.
Византийският историк разказва две версии за неговите подвизи по времето на император Андроник II. Според първата версия Йоан събрал около себе си една малка
дружина, чиято основна задача била да
се бори срещу турците в малоазийските
провинции на империята. Първоначално
византийските управници се отнесли с недоверие към него и го затворили в тъмница, откъдето обаче скоро успял да избяга
и отново събрал войска. След няколко успешни сражения Йоан все пак бил пленен
от турците и убит при крепостта Кенхрей.
Според другата версия след бягството си
Йоан бил удостоен от българите с титлата севаст. След това той отново минал
на страната на византийския император.
С негово позволение събрал войска и нападнал турците, като по думите на Георги Пахимер “опустошил местата около
Солун, не по тесалийски, а по български
и по начин, който му бил свойствен”. От
казаното става ясно, че сред византийците
е била утвърдена представата за някакъв
специфичен „български начин“, по който
техните земи били нападани и третирани
от българите. Споменаването на “българския” начин вероятно трябва да свържем с
едно интересно предположение, изказано
от Арвайлер, според което Йоан носел не
титлата, а длъжността “севаст”, която му
била дадена от императора в качеството
на началник на специалната войскова единица, съставена от българи на византийска

служба. При това положение съвсем естествено е, че Йоан като българин, а и неговите подчинени, като българи, са действали
по начини, различни от бойната тактика
на други войскови единици във византийската армия, съставени по етнически
принцип. Може да се допусне въз основа
на многобройни примери от византийската книжнина, че характерен момент в
този „български“ начин е била практиката
да се разрушават стените на завладените
крепости, придружавано понякога и с преселване на населението. Както е известно,
подобно поведение е било присъщо на хан
Крум във войните му с Византия в периода 812-814 г., а по-късно по същия начин
действал цар Калоян, който, по думите
на Георги Акрополит, “сринал до основи
Филипопол” и много други градове около
него, а тяхното население “вдигнал и заселил край бреговете на Истър”.
На подобна практика не бил чужд,
ако се вярва на Георги Акрополит, и цар
Йоан Асен II. Разказвайки за похода на
император Йоан Дука Ватаци срещу град
Сяр, той споменава, че градът навремето
бил разрушен от българския владетел и в
момента представлявал “едно село”, чийто акропол единствено бил защитен със
стена. Същият византийски автор добавя и
още щрихи към манталитета на българите,
проявяван в сблъсъците с империята. Така
например, според него “българите имали обичай бързо да напускат защитата на
крепостта, ако видят неприятели, с които
биха се вплели в по-сериозни конфликти”.
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Негови са и думите, че управителят на
Мелник Драгота, понеже “бил българин,
не беше научен да защитава дълго време
крепост”. Интересни са разсъжденията на
Георги Акрополит и по повод последиците
от похода на император Теодор Ласкарис
в Македония през 1256 г., насочен срещу
епирския деспот Михаил II Ангел. Тогава
били завладени без особени усилия град
Охрид, Девол, Преспа, Пелагония и други градове. Тези бързи успехи ще накарат
Акрополит още веднъж да припомни, че
“народът на Запад е по-слаб в защита на
крепостите”. А малко по-долу ще направи
следното показателно заключение за жителите на тези крепости, които на друго
място той определя като българи: “Защото
такива са жителите на западните области
– лесно попадат под властта на всички господари. Така те избягват унищожението и
запазват повечето от своето състояние.”
По наше мнение тези думи показват, че според византийците в поведението на българите са могли да се отбележат
и някои специфични черти, обусловени
единствено от особеностите на геополитическото разположение на земите им. За
това загатва Никита Хониат, който обяснява дързостта на българите около Хемус с
непристъпността на природата. Наличието на специфичен поведенчески стереотип
е открил Георги Акрополит и за част от
българите, населяващи Македония. Става
дума за онова население в пограничните
райони с Византия, което в своята многовековна история понасяло в голяма степен

тежестите от българо-византийските конфликти, когато твърде често византийската власт се сменяла с българска и обратно.
При това положение съвсем естествено е,
по наше мнение, поведението на това население да се е обуславяло до голяма степен
от една стратегия, която бихме нарекли
стратегия на оцеляването.
Разсъждавайки по-нататък върху
това “българско”, което Теодор Комнин въвел в държавата си, едва ли ще сбъркаме,
ако предположим, че то се дължало и на
обстоятелството, че той включил в своите
владения и редица земи от Македония,
където българските традиции и обичаи
били доминиращи. Вероятно той се съобразил с този факт, даващ основание на
Георги Акрополит да го упрекне в непознаване и незачитане на ромейските закони.
Убеждението за съществуването на
локални особености в поведението на българите срещаме и в кореспонденцията на
Теофилакт Охридски. Наред с това, че той
се оплаква изобщо от българите и тяхната
природа, в някои от писмата си той визира
конкретно характера на охридчани. В писмо до един дворцов чиновник архиепископът нарича град Охрид и областта “блато
на злини”, а за жителите на града, които
били явно враждебно настроени към него,
възкликва: “Кой охридчанин не е врат без
глава, който не знае да тачи нито бог, нито
човек?” „И с такива чудовища съм осъден
да живея.”
Пак по повод характера на охридските жители и тяхното отношение към

Анджелино де Далорто, КАРТА НА СВЕТА (1325-1330)
На картата е отбелязана и река Дунав. На юг и на север от долното и течение са поставени надписи „България” (Burgaria) в
червен цвят. По реката са отбелязани градовете Вичина (Vecina) и Видин (Budin) и остров Срем (Sirmia).
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наставленията на архиепископа в писмо до
Михаил Пантехни четем следната горчива
констатация: “Охридчани слушат песента
ми, както магаретата – лира”. Интересни
са и следните думи на Теофилакт Охридски в писмото му до видинския епископ:
“Лукави граждани ти имаш. Но те са деца
в сравнение с нашите граждани българи
или по-добре да не се обиди голямата злоба в нашия град, какво са твоите вселукави в сравнение с нашите простаци мокренци?” Очевидно охридският архиепископ
до такава степен бил препатил, че ако се
съди от същото писмо, той смята за нищо
нападенията на куманите в епархията на
видинския епископ в сравнение с враждебното отношение на охридчани към него.
Като отчетем неизбежната реторика, склонността към хиперболизация и
желанието на Теофилакт да се изкарва мъченик сред българите, според нас, посочените примери показват, че византийците
били склонни да правят разлика в манталитета на населението от различни градове и области, независимо, че то спадало
към една и съща етническа общност – в
случая българската. Впрочем, Теофилакт е
първият византийски автор, който въвежда
в употреба термина „българска работа”. В
писмо до неговия роднина Офеомах, който бил изпратен с мисия в България, той го
съветва до посрещне по-смело трудностите, на които се натъкнал сред българите,
с думите: ”Защото ти сам знаеш, че това
са български работи, а който от самото
начало се отнесе смело с тях, ще види, че

те са само един призрак на война.” Може
да се приеме, че охридският архиепископ
използва в конкретния случай словосъчетанието „българска работа” да подчертае
преди всичко враждебността на българите
към ромеите и тяхното непредвидимо поведение, с което той ежедневно се сблъсквал в поверената му епархия.
От писмата на Теофилакт между
другото става ясно, че ромеите по начало
били склонни въз основа на откъслечни
описания или единични случки с българи да правят обобщения, които се пренасят върху целия народ. Неслучайно посочените дотук примери за специфичното в
манталитета на българите почиват върху
оценката на поведението на отделни техни
представители – било хора от простолюдието или от аристокрацията. Последният пример за доказателство на това, който
ще приведем, се съдържа в едно писмо на
Теофилакт до приятеля му Вриений. Архиепископът пише с нескривано озлобление
за някой си българин парик на име Лазар,
който пристигнал в Константинопол и започнал да злослови надясно и наляво за
него. От този частен случай, в който несъмнено прозират лични взаимоотношения, Теофилакт прави обобщение изобщо
за нрава на българите, като казва, че “българската природа храни всякакви злини”.
В заключение може да се каже, че
представата за специфично „българското”, която се утвърждава в средновековния
свят, е плод на сложна трансформация на
факти от обективната действителност, пре-
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чупени през социалните възгледи, религиозните предразсъдъци и политическите
пристрастия на отделните автори. Те не
винаги имат за цел да представят нещата
такива, каквито са, а търсят художествени
внушения посредством метафорични образи, хипербола, съзнателна архаизация и
други стилистични похвати. Така се получава един събирателен образ, фокусиращ
в себе си реални и измислени неща, който
се оказва в много случаи по-въздействащ
в обществената практика от ред други
фактори. Няма съмнение, че определени
черти от този образ се съхраняват през вековете чак до наши дни, когато си задаваме въпроса защо изглеждаме по един или
други начин в очите на заобикалящия ни
свят.

Лагерът на българския цар Петър Делян в Острово и пристигането на неговия братовчед Алусиан.
Миниатюра от Мадридския ръкопис на хрониката на Йоан Скилица (XII-XIII в.)
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Редакционният екип ще публикува книгата на Уилям
Гладстон „Българските ужаси и Източният въпрос“,
в стремежа си максимално да осветли събитията
от 1876 г., последвалата руско-турска война и Берлинския конгрес. В този брой публикуваме първа глава
от книгата, както и кратки данни за водещите английски политици, изиграли ключови роли в съдбата
на Балканите.
Стремежът ни е да се покаже политическата енергия на Априлското въстание, ролята му в решаване
на Източния въпрос и това, че свободата не се дава
даром.
Позицията на Гладстон за съдбата на Балканите и
правата на българите в Османската империя трябва
да бъде разглеждана и през призмата на вътрешнополитическата борба с Бенджамин Дизраели. Лидерът
на консерваторите Дизраели има категорична позиция в подкрепа на Османската империя в борбата й с
Русия, защото смята, че тя отговаря на британските интереси.
Дизраели многократно е заявявал, че за него британската външна политика трябва да се основава единствено върху интереси, пренебрегвайки морални казуси като османските кланета над българи. Гладстон
избира противоположната позиция и се възползва
максимално от ситуацията при потушаването на
Априлското въстание, за да върне либералите в политическата игра, след съкрушителното поражение на
изборите през 1874 година.
Вторият мандат на Дизраели (1874-1880) е ключов за
България. Дизраели успява да съкруши надеждите за
обединение на България на Берлинския конгрес, да разбие Лигата на трите императори (относително нестабилен съюз между Цар Александър Втори на Русия,
император Франц Йосиф Първи на Австро-Унгария и
кайзер Вилхелм Първи на Германия) и по този начин
да издигне титлата на кралица Виктория като равна
на руската царска титла.
Османската империя плаща висока цена за британската подкрепа на Берлинския конгрес. Дизраели
постига тайно споразумение с Великата порта да
получи Кипър в замяна броени дни преди срещата на
Великите сили в Берлин.
Външната политика на Дизраели обаче претърпява
крах в Южна Африка при поражението в битката
при Исандвана на 22 януари 1879 година, където племето зулу разбива британските военни сили. Няколко
военни неуспеха в Афганистан също допринасят за падането от власт на Дизраели. По ирония на съдбата и
двете военни операции, които свалят правителството на Дизраели – англо-зулу войната и втората англо-афганистанска война, приключват с пълен успех
за Великобритания и постигане на геополитическите цели на Бенджамин Дизраели. Вторият мандат
на Гладстон (1880-1885) от общо четири (1868-1874;
1880-1885; 1886; 1892-1894) във външнополитически
аспект е посветен на военни действия в Африка и Афганистан и оставя Балканите на заден план.
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Българските ужаси и Източният въпрос
Превод: Боян Грънчаров
Относно комплексния Източен въпрос, оплетен в толкова много противоречиви цели
и интереси, народът на тази страна показва
справедлива и много забележителна склонност към търпение и доверие в днешното
правителство и днешното правителството се
възползва докрай от това благоразположение.
Макар да бе известно, че се взeмат мерки и че
протичат преговори от най-голяма важност, в
продължение на месеци нацията бе спокойна,
оставайки без официална информация, както
и продължавайки да битува единствено чрез
откъслечните и несигурни съобщения, които се прокрадваха в пресата. Тя бе лишена
не само от официалната информация, но и от
обсъждане в Камарата на общините. Едва на
тридесет и първи юли, след нескончаеми закъснения в края на парламентарния сезон, Камарата на общините бе удостоена с щедростта
на правителството и получи една нощ, в която
да преразгледа сделките на администрацията
и на другите власти за последните дванадесет
месеца и да установи какви са перспективите и
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Нека знаят, че значението на техните срещи,
поне по този повод, не може да бъде надценено. Както Инкерман бе битка за войниците,
така и това е кризата на нацията. Въпросът не
е само дали безпрецедентните неправди да
получат съразмерното и праведно осъждане,
а дали да се вземе и единствената сигурна
и ефективна мярка срещу тяхното повторение. За да се предприеме тази гаранция, нацията ще трябва да говори чрез своето правителство, но сега виждаме, че тя първо трябва
да научи своето правителство, почти както
би научило едно фъфлещо дете какво да
каже. Едва тогава ще бъде премахната от обединена Европа единствената реална пречка за
наказанието на една гигантска неправда.

макар само донякъде, в морално съучастие с
най-долните и най-черни посегателства, документирани в рамките на настоящия век, ако
не и в паметта на човечеството.
Ефектът на курса, който бе поет от правителството, по никакъв начин не остана ограничен
в рамките на стените на Парламента. Тъй като
няма по-целесъобразен способ да се осигури
бягството на голям въпрос от обществена бдителност от отлагането на дискусията до замиращите часове на парламентарния сезон. Защото така той бива изправен пред общественото съзнание в момент, когато населението
и парламентът са в почивка и когато лидерите
на всички страни или общини са разпръснати. Това е голямата ваканция на годината, когато никой не очаква, а едва малцина ще се
съгласят да бъдат повикани за сериозни дела.
Всички, които са запознати с вътрешните работи на нашата парламентарна, а и на нашата
социална система, съзнават тежестта и истинността на това, което казвам сега.
политиката за идната ваканция на парламента. Закъснението в срока, определен за дебата,
предопредели и неговата неефективност. Сякаш това закъснение не бе достатъчно, а бяха
взети и допълнителни мерки. Бе обявено, че
ако дебатът премине този ограничен срок, то
той ще може да бъде само частично завършен; предимство ще има обичайната дейност
на правителството, а дебатът несъмнено би
могъл да бъде подновен в ден на още по-рехави пейки, по-дълбоко изтощение и по-голяма
близост до дванадесети на август – началото
на главния и ненарушим фестивал в календара на всеки спортен почитател.

поотделно, може често да е имало резон; но
като цяло те бяха доведени до крайност. Някои мерки бяха в ход, но не можеха да бъдат
обявени, преди да бъдат завършени; или ако
бяха завършени, вече принадлежаха на миналото, поради което изчезваха от дебата; или
бяха в процес на обсъждане и обявяването им
би наранило обществения интерес. В този период, вместо книжата и документите да бъдат
изготвени за незабавно обявяване, когато това
стане възможно, те останаха неизготвени, така
че докато всеки довод и претекст за забавянето им бъде изчерпан, скъпоценни седмици на
усилие и труд бяха вече загубени от пресата.

Толкова за дискусията. Сега за информацията.
Понеже не само за седмици, а в продължение
на месеци до правителството беше отправяна
молба след молба да предостави на парламента пълна и достоверна информация, наместо
оскъдни и несигурни съобщения, които можеха да бъдат придобити и от неофициални източници. Всяка молба бе посрещната с
мудни правни доводи. В тези доводи, взети

И какъв бе краят на това изключително доверие, от една страна, и на лековатата злоупотреба с него, от друга? Че благодарение на частни
и доброволни усилия частично се запознахме с информацията, която администрацията
беше длъжна да предостави и че в светлината,
която тази информация хвърля върху изминалите събития, научаваме с почуда и ужас,
че както изглежда, ние сме били въвлечени,
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До този момент се опитах да опиша как се
случи така, че нацията, лишена от своите найправоимащи и конституционни помощници,
се вижда задължена в края на сезона, когато
подобна задача при нормални обстоятелства
би била невъзможна, да избира между това да
остави най-съкровения си дълг неизпълнен и
това, да поеме техните задължения в своите
собствени ръце.

Така че фактите по казуса са следните. Камарата на общините в основата си бе изтласкана
от законната си сфера на влияние, която аз в
случая наричам нейна юрисдикция. Тема от
такава първостепенна важност е представена
пред хората във време, когато класите, които
имат свободно време и най-много допринасят
за формиране и насочване на общественото
мнение, са в почивка и са разпръснати из тази
и други страни. В отсъствие на парламентарно действие, както и на общественост, която е
концентрирана както обикновено, ние трябва
да продължим, доколкото е възможно, с ограничени средства за обжалване. Но чест, дълг,
състрадание, а и трябва да добавя – срам, не
са настроения, характерни за състояния на
кома. Чест прави на работещите мъже в страната, чието състояние е по-малко засегнато от
парламентарния сезон от това на другите, че
тръгнаха първи по пътя и показаха, че великото сърце Великобритания не е престанало да
бие. И големите градове като ехо следват един
след друг многобройните нотки на ужас, болка и възмущение.

Ако дългът беше единствено спрямо Сърбия,
Босна и Херцеговина, то той щеше да е сериозен. Но той дори е още по-сериозен. След
бавен и труден процес, детайлите по който
ще разгледам както следва, и отчасти чрез
помощта на вестникарската кореспонденция,
както и донякъде чрез упълномощен агент на
чужда държава, а не чрез нашите собствени
парламент, администрация или учреждения
в чужбина, ние сега узнаваме в детайли, че са
извършени, под непосредствения авторитет
на едно правителство, на което ние през цялото време оказваме най-силната морална, а и
за част от времето дори материална подкрепа,
престъпления и безчинства от такива мащаби,
които преминават всички съвременни примери, и толкова неизречимо подли и свирепи, че
умът не може да ги проумее, а езикът и писалката – подобаващо да ги опишат. Това са
българските ужаси; и въпросът е, какво може
и трябва да се направи, за да бъдат наказани,
заклеймени, или предотвратени?
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Подробности за тези мерзости могат да бъдат
прочетени в публикувани доклади, за които
вече знаем, че в основата си са достоверни.
Но те едва ли могат да бъдат възпроизведени
тук. Виновниците за престъпленията са доверени агенти, а в някои случаи са вече повишени служители на турското правителство.
Моралната и материална подкрепа, оказана
през годината на турското правителство, е дадена от английското правителство от името
на английския народ. За пълното разбиране
на практическия въпрос ще е необходимо да
се опише истинската политика и позиция на
турската власт, тъй като смятам, че тя е продукт на съмнителната и погрешна политика
на британската администрация.

вата на римокатолическата власт – в борбата
му с турците.
И въпреки че турците са олицетворявали силата вместо закона, дори едно силово
правителство не може да бъде поддържано
без помощта на интелектуалния елемент,
който те не притежават. Оттук именно произлиза нещо, което е рядкост в световната история, един вид толерантност насред жестокостта, тиранията и грабежа. Голяма част от
християнския живот е презрително оставена
на мира; много от подчинените функции в
управлението са делегирани на епископите; и
гръцката раса бива привлечена в Константинопол, която донякъде е успяла да компенсира
недостатъците на турския ислям в интелектуалната сфера и която в момента е дала на
Портата известния и, трябва да добавя, високо ценен неин посланик в Лондон. И от време на време, но рядко, е имало държавници,
които прибързано сме объркали с екземпляри на това, което Турция би могла да стане и
които всъщност в най-добрия случай са били
изроди; чудовища на силата и интелекта; и е
имало (и има), разпръснати сред общностите,
мъже, които не са истински граждани, но които демонстрират истински граждански добродетели и които са щели да бъдат граждани,
ако е имало истинско държавно устройство
около тях. Освен всичко това, поведението на
расата постепенно се е приближило до това на
Европа, на която вече не може да се противопоставя, и централното й управление, приспособявайки се по необходимост към порядките
и традициите на цивилизацията, от време на
време прихваща по нещо от нейния дух.
Това според мен не е невярно описание на миналото, дори на настоящето. Разпадът на военната мощ на една сила, която в
продължение на векове е представлявала ужаса на света, е чудесно явление. От двестате
милиона стерлинги, които в продължение на
двадесет години е взимала назаем от доверчивите европейски фондови борси, голяма част
са изразходвани за военни и военноморски
цели. Резултатът е пред нас. А именно – война
със Сърбия, която, мисля, има население под
милион и половина и армия, която различно
е отчитана между пет и осем хиляди; война

Нека се опитам да скицирам в найгруби контури какво е била и какво представлява сега турската раса. Това не е просто въпрос на мохамеданство, а на мохамеданство в
съчетание с особени характерности на расата.
Те не са благите мохамедани от Индия, нито
рицарските саладини от Сирия, нито култивираните маври от Испания. Те са, като цяло,
още от черния ден, в който за пръв път са навлезли в Европа, единственият антихуманен
екземпляр на човечеството. Където са отишли, са оставили след себе си широка диря
кръв; и там, докъдето е стигало господството
им, цивилизациите са изчезвали. Навсякъде
са представлявали управление чрез сила, а не
управление чрез закона. Пътеводната им светлина е неумолимият фанатизъм, а наградата
им в отвъдното – чувственият рай.
Те наистина са били невероятно въплъщение на военната мощ. Това настъпващо
проклятие е застрашавало цяла Европа. Било
е спряно, и то не само от едно поколение, а от
много, благодарение на героизма на европейското население от онези страни, които днес
формират арената на войната и са тревожен
предмет на дипломатически усилия. В древните времена всички западнохристиянски
общества са симпатизирали на съпротивата
срещу общия враг и дори по време на горещите и ожесточени конфликти на Реформацията
хората са се молили, ако не греша, в английските църкви за успеха на императора – гла-
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с няколкото хиляди от бойните хора, които
населяват планинския район на Черна хора. И
върху тези шепи от нашата раса империя от
над тридесет милиона излива цялата си мощ,
за тази цел прилага всичките си собствени
ресурси, както и тези на своите кредитори, и
след два месеца отчаяни усилия тя гордо се
кичи с частичните си успехи срещу Сърбия и
колебливия си провал срещу Черна гора.
Преди двадесет години Франция и
Англия решиха да опитат велик експеримент
да преобразят административната система на
Турция, надявайки се да я излекуват от нетърпимите й пороци и да изкоренят непоносимите й недостатъци. За тази цел, защитавайки нейната цялост, те осигуриха и нейната
независимост и в Константинопол създадоха
реформи, които бяха публично постановени
в имперски ферман. Успехът на Кримската
война, подплатен (с помощта на Сардиния) от
огромните разходи на френските и английски
хазни, даде на Турция, за пръв път в нейната кървава история, двадесет години покой,
ненарушен от никоя чужда власт. Критското
въстание предизвика шок в доверието, но то
бе потушено, а Турция – отново обект на доверие. Въстанията от 1875, изследвани по-задълбочено, разкриват пълния провал на Портата
да изпълни своите ангажименти, договорени
в обстоятелства на интерес, чест и благодарност. Тя дори се провали в опита да потуши
тези мизерни въстания. Българските ужаси
хвърлят сензационни отблясъци върху настоящите събития. Дали от безразличие или
нескопосаност, от нас е скрита информацията
за тези събития, макар само за известно време. Сега пред нас има достатъчно доказателства. Турция, която се уповаваше единствено
на силата си, в основата си загуби тази сила.
Разбираме, че прусак е планирал нейната кампания. Силата вече я няма, остават само страстите и гордостта.
Време е тогава да разчистим едни
сметки, които сме оставили неуредени за дълго, а вероятно за твърде дълго.
В обсъждането на тази важна и тъжна тема не можем да подминем отношението
и действията на британското правителство.
Действително темата е (колкото важна) от ес-

теството на случая, толкова важна и от перспективата на извършените действия – толкова
особена, че трудно бих бил извинен, ако изрично и решително не изтъкна това, което
ми изглежда като сериозна грешка. Дано не
бъде изтълкувано по моята сдържаност, че
обвинявам правителството в съучастничество, да ми се припише подобно обвинение би
било не само прибързано, но и злонамерено.
Но според мен последиците от действията на
правителството са плачевни. По отношение на
самите действия, а и на мотивите, които отразяват, аз намирам следната вина: управниците не са разбрали правата и задълженията
на турските поданици, особено на християнските поданици, които след Кримската война
и Парижкия договор от 1856 са неразделна
част от тази страна. Бездействали са, когато е
трябвало да действат, а именно, в усилията си
да потушат източните въстания, като вземат
мерки срещу ужасното управление, което ги
е провокирало. Действали са тогава, когато е
трябвало да са съобразителни и предпазливи.
Изглежда сякаш трудно се трогват от интелигентна оценка на вече поетите задължения,
както и от широкия и дълбок интерес на човечеството; напротив, движени са от склонността да скрият от погледите онова, което е
неприятно и неудобно, и да ласкаят, и да се
допитват до тесногръдото, егоистично и епикурейско обществено мнение на деня. Признавам, че доскоро широко бе разпространено
мнението, и то не само сред определена партия, че тази игра е изиграна съвсем успешно,
дори брилянтно и че въпреки премеждията и
несполуките по отношение на Източния въпрос, правителството е на висота и се ползва с
широко одобрение.
Оттогава са изминали едва две или
три седмици. Но бавно, от ден на ден, започна
да се надига плътната и непрозрачна завеса,
която краят на парламентарния сезон отлепи
едва няколко инча от земята. И каква гледка
се разкри само! И то къде! За изминалите 4
месеца в тази страна се поддържаше неестествено и смъртоносно спокойствие. Сега поглеждаме назад към тази летаргия, сякаш като към
удобство, изкупено с безчестие и продължителен интерес, към един кошмар. Глас, почти
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самотен, зазвуча през месец юни над морета и
суша, за да ни предупреди за случващото се.
Тогава се намериха уши да чуят историята за
мащабното клане, извършено от едно правителство, което в продължение на двадесет години се беше сдобило с благодатта на нашия
народ, и на което, без да разпитваме в какви
занимания прекарва годините си, ние бяхме
дали подкрепата на британското име, в разрез
с мнението на Европа. И това не е всичко, защото тези мащабни кланета са усложнени от
такива ужасни и безподобни престъпления, че
самото клане бледнее. Но какво от това? Тези
обвинения произлизаха от един безименен,
безотговорен вестникарски кореспондент. С
инстинкта на разумни англичани, удивени
депутати отправяха към правителството въпрос след въпрос. Ефектът от отговорите бих
нарекъл морално, макар и не вербално, отричане на истината. Каквото и да целяха, те не
постигнаха убеденост, придружена от уговорка за възможна грешка, а отказ да повярват,
придружен от уговорка за чисто случайна
достоверност. И това е отношението, което,
съобразно общите правила, ние сме длъжни
да приемем. Защото каква бе същината на
отговорите? Те се състояха от предупреждения за преувеличение, от омаловажаване на
проблема, както можем да очакваме в случай
на дивашка раса с различен морал и ценностна система от нашата, от цинични бележки,
като тази, че обвиненията едва ли могат да
отговарят на истината, тъй като било известно, че турският нрав не бил склонен към това,
от трудности в решаването на коя страна да
наклонят везната на вината и жестокостта, от
уверения, че въстаниците са агресорите, внушавайки по този начин, че главният виновник
е този, който удари пръв, от оневиняване на
турската армия и власти като цяло, предполагайки, че явлението е моментен изблик на фанатизъм между шепа хора, което ще отшуми
със същата скорост, с която се е появило и преди всичко на спокойно отричане на каквато и
да е запознатост със събитията. Именно това
отричане доведе до негативните реакции.
Защото знаем, че в Константинопол
имахме посолство с достатъчно служители,
както и мрежа от консулства и вице-консул-

ства из цяла европейска Турция, които изпълняваха дипломатически функции. Цели села
опожарени, хиляди мъже, жени и деца избити или дори по-лошо – в турска провинция,
която се намира между столицата и мястото
на днешните размирици – и всичко това без
знанието на нашите консулства? – Това е невъзможно. Не може да бъде. Така мълчанието и облекчението бяха постигнати и добре
смазаната машина на нашия луксозен и безразличен живот продължи да работи. Имаше
натиск за разследване, но след всеки въпрос
вратата бързо хлопваше, подобно на каменния
капак на Кампо Санто в Неапол, под който се
намира масата от човешки тела. Но разследването ще го бъде. И сега вече смятам, че правителството трябва да бъде обвинено в тежко
престъпление.
Първият сигнал за тревога относно
българските безчинства беше, според мен,
подаден от „Дейли Нюз“ на 23 юни. Аз съм
наясно с голямата услуга, която свободната
журналистика прави на човечеството, на свободата и на правосъдието. Не подценявам по
този повод представянето на „Таймс“, доайена
на пресата в тази страна, а може би и в света, както и на „Дейли Телеграф“ или на други
органи. Но от всички заслуги, доколкото съм
запознат, най-голям принос имат чуждестранните кореспонденти на „Дейли Нюз“, които
бих казал, са чудесни. Те ни информират,
че докладите, получени от немското правителство, потвърждават тази информация. Без
куража, решителността и уменията на този
вестник може би дори и до този момент щяхме да останем в затъмнение и без всякаква
надежда за предотвратяване на българските
безчинства.
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Уилям Юарт Гладстон (William Ewart Gladstone) е британски
политически и държавен деец.
Той е член и един от идеолозите на Либералната партия,
както става известна коалицията на виги и пийлити. През
цялата си кариера Гладстон е известен като противник
както на кралица Виктория, така и на водача на консерваторите Бенджамин Дизраели. Известен е с подкрепата
си за българите и с усилията си за решаване на ирландския
въпрос.
Гладстон е основен вложител в британската компания,
която спечелва търга за построяването на първата железопътна линия по българските земи - Русе-Варна (1866). Според някои източници той бил управител на компанията.
През 1876-77 г. именно Гладстон е фигурата от най-голям
мащаб в Англия и Европа, която привлича вниманието към
България. В резултат на общественото възмущение от
жестокостите при потушаване на Априлското въстание в
Англия се оформя движение за защита на българите, т.нар.
„българска агитация“. Гладстон става негов политически
водач и защитава българската кауза пред парламента и
общественото мнение - в парламентарни дебати, множество речи и памфлети като „Българските ужаси и Източният въпрос“ (1876), в която осъжда зверствата наОсманската империя срещу българите.
През пролетта на 1877 г. той се опитва да предотврати
до последния момент военно решение на Източната криза,
като предлага да се даде автономия на българите и внася
10 резолюции в този смисъл в Камарата на общините.
През 1878 г. Гладстон гневно осъжда Берлинския договор и
позицията на тогавашното британско правителство на
Дизраели.
Между 1881 и 1883 г. той защитава Търновската конституция и се противопоставя на нейната отмяна, защото
смята българите за политически зрели и способни за демократично управление. През 1885 година Гладстон подкрепя
напълно акта на Съединението и предупреждава правителствата на съседните държави да не се противопоставят
на „свободната волеизява“ на българския народ. През 1897 г.
в писмо до секретаря на Байроновото дружество Френсис
С. Стивънсън Гладстон пуска в обръщение фразата „Македония за македонците“. Тази максима получава широка
известност. В предговор към брошурата „Македонският
въпрос“, включваща писмото, Стивънсън от своя страна
пише, че Гладстон използва „македонци“ като колективно
име на разнообразното население на областта. Гладстоновата идея е, че това население, подложено на всевъзможен
натиск, включително от „въоръжени пропаганди“, да бъде
оставено свободно да се самоопредели и да получи автономия. Това собствено е и искането на българския етнически
елемент в областта и на неговата Вътрешна македоно-одринска революционна организация (ВМОРО).
Според Гладстон дългът на управниците е „не да си стъкмяват лъжовни призраци на славата, които да ги подведат
в злосторство, не да милуват слабостите си, като се карат да повярват, че те са по-добри от останалия свят; но
да постъпват въз основа на един принцип, който признава
сестринството и равенството на всички народи.“
Цитатите са от книгата на доцент Румен Генов „Гладстон”, „Отворено общество”, 1996 година, както и от
професор Андрей Пантев от негови материали за вестник
„Дума”.

Уилям Гладстон (1809-1898)
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Бенджамин Дизраели лорд Бийкънсфийлд (Benjamin Disraeli,
1st Earl of Beaconsfield) е британски политически и държавен
деец, писател и един от най-видните идеолози и ръководители на Консервативната партия, два пъти министърпредседател на Великобритания (1868 г., 1874-1880 г.).
Баща му е Исаак д`Израели, евреин с италианско гражданство. Той бил известен литератор, обичащ повече от всичко книгите и библиотеката на Британския музей. Дизраели
е от еврейски произход, но още в ранна възраст е бил кръстен в лоното на Англиканската църква. В семейството има
още двама сина и дъщеря Сара. Бенджамин не е учил нито в
елитни училища, нито в университет. Той получава семейно възпитание и в резултат на самообразование придобива
обширни познания по история, класическа литература,
различни религиозни учения.
Въпреки че баща му го покръства през юли 1817 г., Дизраели
е първият и засега единствен премиер на Великобритания
от еврейски произход.
Политическите виждания на Дизраели са изиграли съществена роля против усилията на българския народ, борещ се
за националното си освобождение след средата на 19 век.
Бенджамин Дизраели се стреми да затвърди влиянието на
английската държава в Османската империя и на Проливите. Политиката на неговото правителство е да защитава
целостта на империята и да се обявява срещу националноосвободителните движения на балканските народи. Ето
защо, въпреки действията на Уилям Гладстон пред британската общественост, той оправдава жестокостите на
турците при потушаването на Априлското въстание през
1876 г.
В края на Руско-турската освободителна война (1877-1878 г.)
Дизраели изпраща английски военен флот в Дарданелите,
за да предотврати пълния разгром на Турция и превземането на Цариград.
Дизраели е един от инициаторите за свикването на Берлинския конгрес през 1878 г. и за ревизията на Санстефанския
мирен договор от 1878 г. На Берлинския конгрес той настоява заедно с други свои искания българските граници да минават по билото на Стара планина, а също така градовете
Варна и София да останат извън пределите на Княжество
България. Второто искане поражда негодувание у канцлера
на Германската Империя Ото фон Бисмарк и той се застъпва за българо-руската кауза, осуетявайки откъсването
на два от най-големите градове на княжеството.[1]
Материалът е взет от „История на България”, том 6 (Българско възраждане), изд. на БАН, 1987 г.

Бенджамин Дизраели (1804-1881)
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сп. Пънч (Лондон 1869 г.) - Гладстон и Дизраели
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Знаем, че по идея на Христо Ботев две
чети преминават Дунава в помощ на Априлските пожари. Десантът на 17 май при Козлодуй
е добре познат, но за подвига на Таньо Стоянов
Куртев е писано малко. Той стъпва на българския
бряг при с. Пожарево, Тутраканско, начело на 28
души. Пътят на четата преминава през Елията,
Лудогорието и Поломието и след три сражения
четата е разбита при Керчан баир до с. Априлово, Поповско.
Кое е накарало шепата родолюбци да
тръгнат на борба с вековна империя, на какво са
разчитали е въпрос, на който всяко поколение
дава свой отговор.
Предоставяме на читателите две писма на Христо Ботев, които според нас характеризират духа на събитията от пролетта на
1876 г.

208. ПИСМО НА ХРИСТО БОТЕВ ДО ТОДОР ПЕЕВ В БРАИЛА
18 ФЕВРУАРИ 1876
Критика на бездействащата емиграция в Букурещ. Решение на Ботев да
участва в борбата за освобождение с всички средства.
Публикувано от Н. Г. Данчов, Неизвестни досега Ботеви реликви, във в.
„Зора”, бр. 6261 от 2 юни 1940 г.
Печата се по Априлското въстание, Сборник от документи, т. I, стр. 98 – 99.

Драгинко Пейов,

Паметникът на Ботев във Враца
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Не обичам да пиша безсъдържателни писма, затова ти не отговорих, ако и да бях
длъжен да направя това. Види се, че самият наш живот е безсъдържателен, ако всеки път,
щом взема перото, неволно ми се изпречва въпрос: що да пиша? Въпросите решени, целта
обозначена, времето и разстоянието определени, следователно тука се не иска молитва, а
мотика. А ние какво правиме? Носиме с решето вода и мислиме, че оплодотворяваме с това
бащината си нива. Каква ирония за хора, които при средства би могли да направят чудеса!
Не зная как мислите вие (ти и други) за себе си, но аз се признавам вече в тоя общ
наш порок и бързам да произнеса над себе си праведния приговор. Пейов! Ние не сме направили и сотата [стотната] част от онова, което би могли да направиме. Слава богу и дяволу,
природата не ни е обидила нито умствено, нито физически – защо следователно седиме на
припек и плачеме, че петлите ни кълват носовете? Признанието смалява вината и нравствено, и юридически, затова аз се и покаях. В продължението на 8 години аз видях всичките наши герои и патриоти и виждам, че големи хора вършат малки работи, а големите
работи се вършат от малки хора. Гиганти тръгнали по купищата и събират мъниста, за
да нанижат наниз от слава на майка си, а пигмеи се покачили на необозрими конкили и посягат със своите къси умове да уловят месеца за рогата! Наистина ние всички сме непразни
с велики идеи, но ти, Ботйов, ако си пигмей, то слез от тия конкили и потъни в калта на
нищожеството, а ако си гигант, то възседни своята идея тъй, както Александър е възсядал
своя Буцефал. . .
Пейов, не се смей! Аз не съм способен да тропам по портите и да пея балдевските
песни на патриотически маниер. Нека правят това други. Аз ще направя ръцете си на чукове, кожата си на тъпан и главата си на бомба, пък ще да изляза на борба със стихиите; ако
падна, то нека съдиите ми кажат, че настоящето ми писмо е било последното безсъдържателно писмо, а ако стана, аз съм съдия, то ще да дам съдържание и на своите глупости.
И така, сбогом. Аз утре заминувам за Триест и на прощаване ти казвам, че ако ти
искаш да ми направиш едно добро, т.е. да печаташ „П [ериодическо] списание” у мене, то
споразумей се с брата ми и захвани. Яви му само колко ви печатат колата в Браила, на какъв формат и на каква хартия, и бъди уверен, че тука ще да ви стане с 25%, а може и с 30%
по-евтино. Това би било наистина добро за мене, защото с това ще да се поддържа брат ми,
който не може да ме последва, и моят наследник, който скоро ще се яви на света. . . (Видиш
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ли, че в редовете на човечеството аз няма да оставя празно място?) Извини ме, че ще ти
кажа искрено защо по-преди ти не отговорих на предложението, което ми правеше в писмото си до Драсова. В това също писмо, в което ме питаше за условията на печатането, ми
явяваше, че книжката е дадена във Виена под печат, след [ователно] да се споразумяваме за
следующата, която не знаех кога ще да излезе, за мене беше нещо като ирония.
После всичко това приеми братските ми поздравления и не заборавяй
12 февр [уари] 1876,								
Ботйов
Букур [ещ].
P. S. Поздрави Драсова и му кажи, че аз съм заминал вече от Букурещ и съм оставил
брата си, жена си и работниците си само с 50 фр. Ако г [осподство] му разполага с пари, то
нека бъде добър да им изпроводи 40 фр. по следующия адрес: Veneta Botiov, Str. Rumeora № 15,
Bucuresti. С това г [осподство] му като човек ще да си заплати дълга, а като приятел ще да
ми направи и той едно добро. Добро видение.

225. ПИСМО НА ХР. БОТЕВ ДО КАПИТАНА
НА „РАДЕЦКИ” И ДО ПЪТНИЦИТЕ НА КОРАБА
17 МАЙ 1876
Отива в помощ на въстаналите братя. Параходът се поставя под негова команда.
Публикувано във вестник „Нова България”, бр. 6, 16 юни 1876 г.
Печата се по З. Стоянов, Хр. Ботйов, стр. 361 – 363.

Господин капитан,
Господа пътници,
Имам чест да ви обявя, че на парахода се намират български въстаници, чийто
войвода имам чест да бъда.
С цената на нашия добитък и на нашите земеделски сечива, с цената на големи
усилия и с пожертвуване на нашите блага, най-после с цената на всичко, що е най-скъпо
на тоя свят (без знанието и въпреки преследванията на властите в страната, чийто
неутралитет ние уважихме) – ние си доставихме това, което ни беше необходимо, за да
се притечем на помощ на нашите въстанали братя, които се сражават тъй храбро под
българския лъв за свободата и независимостта на нашето скъпо отечество България.
Ние молим господа пасажерите да не се безпокоят никак и да останат спокойни.
Колкото за Вас, господин капитане, аз имам тежката длъжност да Ви поканя да
поставите парахода на мое разположение до самото ни слизане, като в същото време Ви
заявявам, че и най-малката Ваша съпротива ще ме постави в печалната необходимост
да употребя сила и въпреки волята ми – да си отмъстя за отвратителното приключение
върху парахода „Германия” в Русчук през 1867 година.
И в двата случая нашият глас за бой е следният:
Да живее България!
Да живее Франц Йосиф!
Да живее граф Андраши!
Да живее християнска Европа!
							
Х. Ботйов
1876, май 17
на парахода
Долуподписаните удостоверяват автентичността на този документ:
Дойми 			
Енглендер (първи) кап.		
Хаздел
втори (кап.)			
Капор					
машинист
				
контрольор
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I – ви

СТАТУТ

Изисквания към представените проекти и творби:
Теми:

ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС, ПОСВЕТЕН НА
ХХVІІ ПОХОД
“ПО СТЪПКИТЕ НА ЧЕТАТА НА ТАНЬО ВОЙВОДА”
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ:
Националният ученически конкурс за мултимедийни проекти, есета, стихотворение и рисунка
е посветен на ХХVІІ поход „По стъпките на четата на Таньо войвода”. Инициативата през настоящата година е на КПД „Родно Лудогорие”, гр. София, и клуб „Родолюбие” при ОУ ”Св. Климент
Охридски”, гр. Попово, с подкрепата на Министерство на образованието, младежта и науката
(МОМН) и РИО на МОМН в страната.
Основни цели:
1. Да се създадат условия за формиране на ценностни ориентации и качества, свързани с чувството на национална идентичност и любов към Родината и уважението към другия.
2. Да се създадат условия за развитие на потребности, интереси и нагласи за учене и самоусъвършенстване при изразяване и отстояване на активна жизнена и гражданска позиция.
Конкретни цели:
1. Да се формират и затвърдят умения за аргументирано писмено излагане на лична теза и
боравене с историческите факти и извори.
2. Да се формират и затвърдят умения за самостоятелно набавяне, представяне, аргументиране и анализ на данни.
3. Да се стимулира емоционално-естетическото отношение към значими исторически събития.

I-VIII клас
1. Априлското въстание 1876 г. и значението му за последвалата Руско-турска Освободителна
война 1877-1878 г .
2. Таньо войвода през призмата на съвременния и модерен свят.
3. Какво знаем за Таньо войвода и пътя на неговата чета през 1876 г.?
IX-XII клас
1. Априлското въстание 1876 г. и значението му за последвалата Руско-турска Освободителна
война 1877-1878 г .
2. Таньо войвода през призмата на съвременния и модерен свят.

СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ:
І . Мултимедийни проекти
Участието с мултимедийни проекти може да бъде индивидуално или в екип.
§

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

§

Всеки участник, отговарящ на условията, може да участва с повече от един проект.

§

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

§

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

§

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

§

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

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.

Критерии за оценяване:
§

осмисляне, аргументираност и достоверност на темата;

Условия за участие:

§

умение за излагане на фактите;

В конкурса за мултимедийни проекти, есе, стихотворение и рисунка могат да участват всички
ученици от страната, разпределени в две възрастови групи:

§

елементи на изследователска дейност;

§

оригиналност и творчески подход към темата;

I – VIII клас и IX – XIII клас
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§

използване на различни източници и коректност в тяхното посочване;

поощрителни награди – 10 лв.

§

езикова и стилистична култура;

§

естетическо изпълнение.

Наградите се определят за всяка образователна степен, отделно за текстове, рисунка и мултимедия.
Наградите ще се обявят по време на традиционния ХХVІІ поход “По стъпките на четата на Таньо
войвода”, организиран от КПД “Родно Лудогорие”, в периода 30.05 – 02.06.2012 г.
Паричните награди ще бъдат изпратени с пощенски запис на съответните учители.

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

Уведомяване:

§

ясно и точно формулирана теза;

§

удачно подбрани аргументи;

§

личностна позиция;

§

оригиналност и творчески подход към темата;

§

езикова и стилистична култура.

§

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

						

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:

						

/Секратар на КПД „Родно Лудогорие”/

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

I етап: Учениците от съответните степени на образование: първа 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 21.05.2012 г. на адрес: София, 1303, ул. “Осогово” № 60,
КПД “Родно Лудогорие” – за д-р А. Кънев, или 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: първа
група – от І до VIII клас, и втора група – от IX до XII клас, в срок до 30.05.2012 г.
Награди:
Материални награди на стойност:
първа награда – 70 лв; втора награда – 40 лв; трета награда – 20 лв;
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Д-р Анатолий Кънев
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Да си спомним

Да си спомним оная бунтовна година!
Да си спомним оня геройски април,
когато България каза, че има я,
когато народът гласа извиси.
Когато Бенковски извика високо,
че счупен е турският крив ятаган,
че тиранинът страшен ранен е дълбоко
и чакаме трепетно Дядо Иван.
Когато раненият звяр отомански,
умирайки, мачкаше всичко наред
и пламъци грозни на огън погански
плющяха, бучаха със ужас свиреп…
Да си спомним пролятата кръв на
дедите
и свели глави, да помълчим.
А после, погледнали към звездите,
тихо да благодарим.

Мария Лазарова Гаралова – VІІІ клас, СОУ “Св. Климент
Охридски”, гр. Ракитово
Първа награда в първа възрастова група

Десислава Петрова - 2 клас,
СПУ Н.Й.Вапцаров, гр. Силистра - поощрение

40

41

Таньо войвода

Михаела Александрова - 1 клас, ОУ Св. Климент Охридски, гр. Попово - втора награда

Много пъти съм се чудела какво е чувството да си велик българин като Таньо
войвода. Всъщност той е обикновен човек като теб и като мен. Различното в него е, че
се е борил за свободата на своята Майка България. Не се е примирил турчин да бесней
над “бащино му огнище”. Борил се е със зъби и нокти, а е можел да се примири, защото
така е щял да бъде жив.
За да си велик не са нужни титли и не е нужно да си от знатно потекло, нужно
е да си родолюбец, да обичаш родината си и да се бориш с цената на всичко, за да
прекъснеш петвековното робство, петвековните страдания. Ако се замислим, че той
е изоставил семейството си заради родината. Неговите близки са страдали за него, но
в същото време са се и гордеели, че един обикновен човек, отраснал сред полето, е
такъв велик родолюбец, че за него няма нищо по-свято от „Неговата България”. Защо?
Защо другите хора са се примирили с робството? Нима е нямало начин – напротив!
Винаги, ако искаш нещо много силно – ще го постигнеш! Просто другите българи са
се страхували. Всеки един човек има своите страхове. И Таньо се е страхувал, но е
надделял страха си. Предпочел е да умре славно, а не като плъх, бягащ от котка. За
да се наречеш достоен българин трябва да заслужиш уважението на народа, а той го е
заслужил. Нищо, че не е могъл да освободи България – важното е, че се е опитал. Подобре да се опиташ и да не успееш, отколкото изобщо да не опиташ. Да се примириш
с отредената ти съдба от поробителя. Когато среща турчетата, другарите му са били
готови да ги убият, но той твърдо се е противопоставил. Казал е: “Ние сме тръгнали
България да освобождаваме, а не деца да колим!” Ето, че освен родолюбец е човек, и
с добра душа. Той знае, че ако ги пусне, те ще го предадат на турските власти, но подобре да го хванат, отколкото да е убиец на невинни деца и това да тежи цял живот на
съвестта му. Децата не са виновни, че са турчета, никой не е виновен за грешките на
народа и на родителите си. Никой не е виновен за това какъв се е родил. Ти се раждаш
такъв и не можеш да го промениш. Майка му много е страдала, но в същото време е
била щастлива, че синът и е избрал смъртта пред робството, че е пренебрегнал волята
на баща си заради отечеството.
Всъщност, това е животът – или си смел, или страхлив, или си добродушен, или
не си. Човек не може да промени миналото, но може да предначертае бъдещето. Една
арабска поговорка гласи: “Да живееш значи да се сражаваш. Да се сражаваш в името на
всичко свято, да се бориш, дори с невъзможното, за да оставиш нещо ценно след себе
си!”

Памела Мичева – VІІ клас, ОУ “Христо Ботев”, гр. Исперих
Първа награда в първа възрастова група
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Даяна Пенева, 11 клас, гимназия Христо Ботев, гр. Попово - поощрение

Априлското въстание 1876 г. и значението му за последвалата Рускотурска освободителна война 1877-1878 г.

Априлското въстание и последвалата го Руско-турска война са две исторически
събития, които могат да бъдат разгледани последователно, защото, както българската
национална революция сама за себе си, така и Руско-турската освободителна война са
две явления, които са били предмет на изучаване и изследване в продължение на повече от 100 години. И за двете теми е натрупана много литература, изказани са много
мнения и съображения, т.е. те са твърде добре изучени. Но мисля, че тези две поотделно изучени явления са свързани и като цяло могат да бъдат разгледани като една обща
тема, защото днес редица историци приемат мнението, че самата Руско-турска освободителна война може да се квалифицира като един последен, завършващ етап на българската национална революция. Има много данни, че в хода на самата Освободителна
война, българският народ участва много активно – въоръженото му участие достига
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до 35 хиляди души, в това число не влизат тези, които са оказвали по различен начин
помощ на руската армия. Освен участие с оръжие, българският народ участва дейно с
икономическа помощ в снабдяване на руската армия, медицинска помощ, строеж на
фортификационни съоръжения и т.н. Това е едната страна – пряко участие на българския народ по време на Освободителната война.
Българската национална революция обаче има много изяви още преди това. Знаем, че интензивността на българската национална революция, нейните прояви и отделни акции са в много случаи пряко или косвено свързани с предишните руско-турски
войни. Тоест, между българската национална революция и поредицата от руско-турски
войни има една обвързаност, зависимост и тя общо се изразява така: всяка поредна
руско-турска война оказва много силно влияние и стимулира революционния процес.
Разбира се, като говорим за българската национална революция и руско-турските войни, ние не трябва да разглеждаме българската национална революция в контекста на
балканските национално-освободителни движения.
Историческият опит е показал, че поотделно балканските национално-освободителни движения не могат със собствени сили да достигнат до радикален завършек.
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Съществува мнение в историографията на някои съседни страни, че едва ли не само
България е освободена с руска, чужда помощ, а другите страни и народи сами са успели
да постигнат това. Но дали е вярно? За всички, които се интересуват от историята на
балканските държави, е ясно, че както сръбската, така и гръцката, така и румънската
революции не можаха сами да достигнат до радикален завършек, защото, макар да
казваме, че Османската империя през 18 век и особено през 19 век се намира в упадък и
разложение, все пак тя разполага с много голям военно-политически потенциал, самата
империя, разположена на три континента, може да събере под бойните си знамена многохилядна, дори повече от милионна армия, при това са известни бойните качества на
турския фанатизиран войник.
През времето, за което става дума – 19 век, и особено след Кримската война,
турската армия има финансовата, икономическата и военна помощ на своите покровители – западните държави. Тя е въоръжена с модерно оръжие, разполага с боен флот, с
най-модерни системи огнестрелно оръжие, с артилерия от системата Круп и т.н. Това е
много голяма бойна сила, която трудно може да се сломи от революционните сили на
балканските държави. Нека си припомним, че сръбското въстание започва през 1804
г. и завършва наистина успешно, но е свързано с руско-турската война от 1806-1812 г.
когато започва и походът на Наполеон в Русия тази война спира. Русия е изправена
сама пред една тежка ситуация, започва т. нар. Велика отечествена война и сръбската
революция е разгромена, малко след това Кара Георги загубва властта. Кога отново се
активизира и кога успява? Чак през следващата руско-турска война 1928-1929 г.
Същото е положението и със съседна Гърция. Гръцката революция започва през
1821 г., радва се на голямата поддръжка, успехи и съпричастност на цяла Европа, обаче
в 1825 г. тя също е потъпкана, и то категорично. Тя успява едва няколко години покъсно, пак по време на руско-турската война, когато Дибич Забалкански минава през
Балкана, достига Одрин, където се сключва Одринският мирен договор. Благодарение
и по силата на сключения мирен договор Влашко и Молдова получават автономия и покъсно се създава обединената румънска държава.
Така тезата, че само България е получила освобождението от Русия, по никакъв
начин не може да се приеме и сега дори звучи смехотворно.
По важното сега е да преценим и да видим в каква обстановка се развиваше
революцията на съседните народи и в каква – българската революция. В тези войни
за съжаление българският въпрос не стоеше на дневен ред, тъй като нямаше още материално-обективни предпоставки за размаха на българската национална революция.
Възрожденският процес по известни причини закъсня в територията на България, такива обективни материални предпоставки се създадоха едва след Кримската война. За
близо две десетилетия българският народ наистина извърши истински скок в своето
социално-икономическо, политическо и културно развитие. Но какво се получи? Точно
тогава, когато се създават такива обективни материални предпоставки, когато се изграждат центровете на революционното движение, когато се избистря идеологията и
се начертава и тактиката, точно тогава се създава много неблагоприятна международна
обстановка.
Докато до Кримската война Русия беше хегемон, тя играеше първа роля в т. нар.
Източен въпрос – този сблъсък на великите сили за влияние и надмощие на Балканите, между Русия от една страна и нейните западни съперници: Англия, Франция и
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Християн Марков - 6 клас, СОУ Максим Райкович, гр. Дряново - втора награда
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Австрия – от друга страна. Западните държави, конкурентки и съперници на Русия,
нямаха възможност да и окажат ефикасно противодействие в конфликта за влияние и
надмощие на Балканите. Това именно даде възможност на руската страна самовластно
да се намесва и решава въпросите в своя полза. Образно казано, достатъчно беше да
гръмне една пушка някъде в Балканския полуостров, за да даде повод Русия веднага да
се намеси с въоръжена сила и да започне поредната война срещу султана. Разбира се, за
тази своя политика руската империя има свои цели, свои интереси, руските императори
се домогват до южно топло море, специално да овладеят ключовите стратегически позиции Босфора и Дарданелите и да утвърдят своето влияние на Балканския полуостров.
Това е политическият мотив, който кара руските царе, руските управляващи среди да
увеличават, да засилват своя натиск към Балканите и към Османската империя. Това
обаче ги превръща в обективни съюзници на балканските национално-освободителни
движения. И това именно съвпадение на интересите кара местните национално-освободителни движения да виждат в Русия свой съюзник в борбата и поради това, че Русия
разполага с много по-голяма потенциална военна политическа мощ, да разчитат на нея
в своята борба срещу Османската империя. Така че всичко е съвсем естествено и логично.
Но защо става така, че след Кримската война вече не е достатъчно само да гръмне
пушка, за да даде повод на Русия да започне война. Знаем, че Кримската война завършва
с много голям неуспех за Русия. Западните държави успяват, след като са превъзмогнали своите вътрешни проблеми, да достигнат до обвързаност помежду си, създава се
военно-политически съюз и те колективно вече застават на страната на Турция и дават
сериозен отпор на руската империя на Балканите. Известни са и резултатите – на Парижката мирна конференция Русия е бита и тя сключва един крайно унизителен мирен договор. По силата на тази конференция и нейните решения, Русия е фактически
отстранена от района на Черно море и Балканския полуостров, тя е принудена да не
поддържа военен флот, отстъпва Бесарабия, забранено и е да строи укрепления и арсенали по Северното Черноморие и по такъв начин тя политически е отстранена от играта.
При това от този момент нататък, съгласно Парижкия мирен договор от 1856 г. Русия не
е вече единствен покровител и защитник на християните в Балканския полуостров, а
вече обединеният „концерт на силите“, както тогава са се изразявали, т.е. всички велики държави стават гаранти и защитници на християнските интереси пред султана на
Балканския полуостров.
Какво означава това за България?... На първо място, че могъщият съюзник е изолиран и не може да действа. И се получава така, че точно тогава, когато се създават
обективните материални предпоставки за размаха на българската революция, когато
се създава идеологията на националното движение, оформят се целите му и т.н., точно тогава съюзникът не е готов да действа. А срещу българската национална революция от една страна стои огромната Османска империя, въоръжена до зъби. В същото
време съюзникът, великият покровител на балканските народи, не може да действа.
След Кримската война става смяна на правителството, идва новият цар Александър II и
новият правителствен екип, начело с княз Александър Горчаков, един от най-видните
държавници на онова време. Каква е програмата на новото правителство – абсолютно
дефанзивна: по Източния въпрос да се провежда една умерена, изчаквателна политика,
във всички случаи се изключва какъвто и да било пряк военен ангажимент на Русия в

директен двубой с Османската империя.
Ето защо мълвата за Дядо Иван, както и твърдото убеждение, че чрез него ще
дойде освобождението на България, след Кримската война не влиза в програмите на
лидерите на българската национална революция. И при Раковски, Каравелов, Левски,
Ботев и т.н. идеята за Дядо Иван не присъства в политическите платформи, защото политическата обстановка е променена.
Тогава каква може да е задачата на българската революция? По някакъв начин
тя да превъзмогне политическата стагнация в Източния въпрос и направи обрат в решенията на руския император, на руското правителство. Както виждаме, една извънредно
сложна задача. Това, разбира се, е могло да стане с решителна, самопожертвователна
борба. И в това отношение българската национална революция постигна блестящ успех
чрез революционната дейност на Васил Левски, който създаде организирана политическа система в лицето на Вътрешната революционна организация, една конспиративна
организация, която даде възможност само за няколко години българският народ да
направи истински скок в своето революционно и политическо израстване. И по този начин Левски, продължавайки прозренията и предначертанията на своя предшественик
Раковски, цели следното: да направи българската национална революция самостоятелна политическа система, самостоятелен политически фактор, който да не се обляга и да
не разчита на външни фактори, а самият той да стане независим вътрешен политически
фактор, който при подходящи външно-политически условия в развитието на Източния
въпрос да може да тласка събитията в посока благоприятна за целите и интересите на
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българската национална революция. Това е политическият замисъл в стратегията на
Левски, а преди това и на Раковски.
И по този именно път се стига и до успех, защото едва ли можем да мислим, че
Априлското въстание, което стана възможно само благодарение на тази политическа работа, която извърши Апостола в България, би могло да разчита на успех. Но Априлското
въстание започва едва след като започна поредната криза в Източния въпрос. Въстанието в Босна и Херцеговина от лятото на 1875 г. постави началото на нова политическа
криза на Балканите. А какво прави Русия след като започна тази криза? Русия с всички
сили и средства, съгласно своята начертана принципна външно –политическа ориентация прави всички възможни усилия, за да намери мирен изход на кризата. Тя започва
цял низ от дипломатически акции за мирно решаване на нещата и когато всички мирни дипломатически акции се провалят, Русия решава да воюва.
Защо руското правителство все пак реши да воюва, след като неговата външнополитическа стратегия бе да не влиза в директен военен двубой с Османската империя?
Тук е голямата роля и значение на Априлското въстание. Чрез Априлското въстание се
изпълни заветът на Раковски и Левски, българският народ със своята революционна организация да стане субект в развитието на Източния въпрос. До този момент България
и българският народ със своята революционна организация бяха само обект на голямата
политика. От този момент нататък става субект, който тласка развитието на нещата в
интереса на България. Можем да си представим – когато с най-голямо напрежение се
водят дипломатическите преговори и Русия търси, полага огромни старания да намери
мирен изход на започналата криза, в този момент именно започва Априлското въстание
в България. Знаем също, че то стана скоро централна тема в Източния въпрос, главен негов компонент и раздвижи на пълни обороти европейската дипломация, т.е. наля масло
в огъня. Имаме достатъчно основания да мислим, че то е замислено изключително не
като военна, а като политическа акция. Защото много ще принизим ръководителите на
българската национална революция и инициаторите на Априлското въстание, ако считаме, че те са едни абсолютни наивници да мислят, че с черешови топчета, с фишеци
саморъчно направени и с оръжие, което е от най-различни системи и калибри и крайно
недостатъчно, с топори и ножове ще могат да победят едномилионна армия, въоръжена до зъби с най-модерно оръжие, разполагаща с боен флот, с крупова артилерия и т.н.
Много големи наивници ще са те, ако наистина са вярвали, че по този начин ще решат
въпроса. Но това, в което те абсолютно добре вярваха и знаеха е, че една саможертва, самопожертвователна революционна акция в достатъчно голям национален мащаб може
да предизвика изключително голям политически ефект. Едно към едно този политически ефект беше постигнат, и то блестящо, въпреки че Априлското въстание продължи
само един месец и не беше така масово, както се очакваше. Но ефектът беше налице.
След Априлското въстание се създаде крайно остра, крайно сложна политическа
обстановка, при която руското правителство трябваше да ревизира първоначалната си
постановка да се избегне на всяка цена войната. Защото не бива да забравяме, че тази
война е последната руско-турска война. Преди това Русия води серия други войни и в
тези войни с много кръв и жертви достига до много добри резултати, като утвърждава своята репутация на съюзник и покровител на балканските народи, включително и
на българския. По този начин тя утвърждава собственото си политическо влияние на
Балканския полуостров, т.е. тя вече има спечелени позиции. Спечелени позиции с кръв

и жертви. А тези позиции за онова време на Балканите са много важни. И получава
се една обстановка, че ако в един такъв критичен момент Русия не защити делото на
българските въстаници, делото на Херцеговина, Босна и другите балкански народи, ако
ги остави на произвола на турския ятаган, тя рискува да загуби тази своя репутация.
Ето защо руското правителство се оказва пред сложна и мъчителна дилема. Знаем, че
то не се реши веднага да обяви война на Турция и все изчакваше, все предприемаше
нова и нова дипломатическа инициатива с оглед да търси мирен изход. Но това не беше
възможно. А не беше възможно именно поради ефекта и политическия резонанс от
Априлското въстание. При това положение царското правителство постепенно започва
да еволюира и да отстъпва от позицията на задължителното невмешателство с военна
сила. Факт е, че тази последна руско-турска война беше много лошо подготвена във военно-политическо отношение.
В края на краищата съпротивата на Османската империя е сломена и се стига
до Одринското примирие. Българската национална революция успя да постигне своята
цел, успя да прекърши волята на руския император и доктрината на княз Горачков и
даде такъв тласък на събитията, който отговаряше на българските национални интереси, т.е. да осигури съюзник и тя успя да го осигури. Това вече говори за активна позиция,
за много голям политически успех. Само че от този момент нататък, от сключването на
Одринското примирие, от момента, в който започват преговорите, западните държави
съобщават, че в никакъв случай няма да приемат Санстефанския мирен договор, тъй
като той е сключен от военните, от генералния щаб, от граф Игнатиев, който диктува
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условията на Одринския мирен договор и по-късно ратифицирани чрез Санстефанския
мирен договор са много благоприятни за българите. Известно е, че той се базира главно
на решенията на Фермана за учредяване на екзархия, а също и на решението на Цариградската мирна конференция, с тази разлика, че България не е разделена на области,
а териториално е обединена в единна държава. Преди да почне войната обаче руското
правителство сключва тайна военна конвенция с Австро-Унгария, в която, за да си осигури австро-унгарския неутралитет, се съгласява, че ако Турция бъде победена в бъдещата
война, няма в никакъв случай да се образува голяма славянска държава на Балканите.
Посочва се, че при всички случаи въпросът за мирния договор ще се решава от европейската конференция на силите, подписали Парижкия мирен договор от 1856 г. Същите
уверения се дават и на английското правителство през май 1977 г., т.е. в навечерие на
военна кампания.
Какво се получава? Санстефанският мирен договор се сключва при драматични обстоятелства, но инструкцията, която граф Игнатиев получава в навечерието на
подписването му от Петербург от княз Горчаков, гласи така: „Мирът, който предстои
да подпишете в Сан Стефано, ще има прелиминарен характер, характер на обикновен
прелиминарен протокол.” Прелиминарен значи временен, т.е. че по нататък нещата ще
се решават на европейски конгрес или конференция с участието на всички велики заинтересовани сили. И естествено, понеже са нарушени от руската дипломация обещанията, дадени на Австро-Унгария и на Англия, тези две сили най-енергично протестират
и заплашват, че ще се наместят с военна сила. А руската армия, изтощена от 8-месечни
кръвопролитни битки, не е в състояние да осигури победите на руското оръжие в една
нова война.
Затова руското правителство предприема компромисния вариант – започват драматични преговори с цел да се спаси каквото може от Санстефанския мирен договор.
Преговорите преминават през няколко етапа, те са много мъчителни, но важното е, че
на тези преговори представителите на българската национална революция не присъстват. От този момент българската национална революция всъщност предоставя съдбата
си в чужди ръце и тя не е в състояние да влияе – от този момент от субект на действието
тя става обект на действието – каквато решат големите сили, това ще бъде.
Априлското въстание е единственото успешно завършило българско въстание.
Защото политическата му цел – възстановяването на българската държавност, бе факт
само след година и половина. Хората, които въстанаха, бяха образовани и можеха да
правят политически анализи. Те са били наясно със силите и възможностите на противоборстващите страни. Едва ли в главата на който и да е въстаник минаваше мисълта,
че със старите си кремъклийки и черешови топчета може да се постигне военна победа
над османската армия, черпеща ресурси от три континента. Армия, която едва не изхвърли зад Дунав руските войски през лятото на 1877 г. Целта на въстаниците бе друга.
С цената на своя живот и живота на семействата си (никой не се съмняваше, че турците
ще колят наред) те искаха да предизвикат Европа към действия за освобождението на
България. Това бе истинското кърваво писмо, адресирано до европейското обществено
мнение, както много пъти досега, България е била невидяна, нечута, неразбрана. За
наше щастие този път Русия и Европа видяха, чуха и разбраха, че българите направиха
заявка за независимост.
Ние никога не си задаваме въпроса какво би станало с България, ако го нямаше
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Априлското въстание и ако я нямаше последвалата Руско-турска война. Дали България
щеше въобще да съществува? Дали щяхме да сме турска провинция? Не се наемам да
гадая. В историята думата „ако” е с основание мръсна дума.
Севилсин Шенол Сали – 12 клас, СОУ “Юрий Гагарин”, гр. Силистра
Първа награда във втора възрастова група
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Приятели и почитатели на Петър Чуклев,
Не съм сигурен дали подобно събитие се нуждаеше от откриване?! Една необичайна изложба, на едно необичайно място!? Бих прибавил - и едно необичайно време
за такава изложба!
Който познава изкуството на Петър Чуклев и
който има поне приблизителна представа за богатата
на емоционални и смислови връзки графична вселена на
автора знае, че това изкуство e необичайно и като пластичен израз, и като духовно съдържание, и не на последно място като поведение на автора. А един зъболекарски
кабинет при всички случаи не е обичайното място за изложба, и то от такава висока класа.
Какво е провокирало д-р Кънев - колекционерската
екстравагантност, възхищение от работите на един изключителен творец, своеобразна реакция на духовното
ни безхаберие…? Той си знае, но ”изложбената зала” е необичайна! А че времето не е за изтънчената артистична
чувствителност на Чуклев, че при една девалвирана ценностна система, при една артистична агресия с приблизителни стойности и творчески привидности времето
е колкото необичайно, толкова и чуждо на душевността на автора. Петър Чуклев е от онези автори, за които е неудобно да се говори за талант и възможности!
Неудобно от една страна защото суперлативите нямат
качествена стойност в духовния живот на изкуството и
от друга страна - той до такава степен владее езика на
творческата свобода във всичките й пространствени и
пластически стойности, че каквото и да се каже, едва ли
ще покрие поне малко дълбочината и силата на делото
му. Една реална поетика, сурова и странно красива, невидима и неуловима, минава през нас като видения от друг
свят, с други измерения във времето и пространството
- преди и след сътворението - една вселена, в която фантастичното и иреалното са приземени чрез брилянтна
графична култура. Петър Чуклев трудно ще го открием
в артистичния калабалък и изкушенията на арт пазара!
Избор, колкото достоен, толкова и труден като творческо и човешко поведение. В краткия текст към поканата
си позволих въпрос, който няма отговор! Дали Чуклев е
избрал самотата, дали тя него или изкуството го е избрало за себе си…? Не знам! Засега д-р Кънев го е избрал и
приютил в своя зъболекарски кабинет!
За нас остана благодарността и към Петър Чуклев, и към д-р Кънев, че ни направиха свидетели на тази
невероятна изложба!
Март 2012 г. Светлин Русев
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Сто години училище
„Св.св. Кирил и Методий”,
с. Лъвино

столетна традиция. Сериозно е решението за закриване на училище. Опитът от последните 10-15
години в Североизточна България показва, че найчесто това довежда и до още по-бързо обезлюдяване на селата. Немалка част от децата по финансови причини отпадат от образователния процес,
а имайки предвид малката им възраст трудно се
адаптират към условията в града. Предполага се,
че в по-богатото училище ще получат по-качествено образование, но дали някой е правил анализ в
тази посока? А и не може да не се признае възрожденското усилие на сегашния учителски колектив
в Лъвино с директор Васил Василев. Успехите на
техните ученици са добре известни в областта и
страната. Грижите, които те полагат за поверените
им деца, граничат със самарянството.
Тежко е да се пише за годишнина на училище, а то да е пред закриванe. Дано сериозният
юбилей повлияе в избора на правилното решение
и да се преклоним пред усилията на учителите,
които цели сто години са ратували за образователния и културен просперитет на селото.
Честита годишнина на всички, които милеят децата ни да са добре образовани и достойни
хора, със самочувствие и възможности за развитие!
Честит празник, приятели от село Лъвино!

Битието на всеки народ има свои ритуали.
Когато се заговори за годишнина на училище, на
преден план излиза паметта за ученически години, любими учители, за всички онези неща,
свързани с детството и мечтите ни, но и с нещо
много по-важно – образование и култура. Защото
именно образованието и културата дават облика на индивида, общността, на народа ни. Тук е
и гордостта, че през 1912г. в с. Арслан, с доброволни средства и без помощта на държавата, е построено и отваря врати училище „Св.св. Кирил и
Методий”. Първият учител в него е Иван Георгиев
Рохлев. Това е период, в който в с. Лъвино (чисто
турско село) идват заселници от цялата страна. До
тогава към джамията има две стаички – в едната
момичета, в другата - момчета. Изучава се единствено коранът и арабско четмо и писмо.
Стартът на училищната дейност бил доста
труден – 1912 г. се обявява Балканската война и
много от бащите заминават на фронта. Последвалите войни и национална катастрофа не попречили на учебния процес и за чест на лъвинската
общественост училището никога не е затваряло
врати. Факт, който трябва да накара сегашното ръководство на селото и община Исперих сериозно
да се замислят дали с лека ръка може да се погази

Уважаеми колеги учители, драги ученици, жители на село Лъвино,
Днес вашето славно училище навършва едно столетие. Това е юбилей, който по принцип
могат да празнуват само институциите. Трудно е да си представим в подробности какво означава
това. През неговите врати са влезли неуки и са излезли образовани хиляди момичета и момчета,
които по-късно са поели своя път в живота. Учителите, които са прекарали професионалния си път
в него са дали четмо и писмо на хиляди жители на село Лъвино, без разлика на техния етнос и религия. Защото училището е тази институция, която чрез образованието създава индивидуалности и в
същото време унифицира в необходимата степен индивидуалностите, за да създаде от тях членове
на една нация.
Вашето училище, драги приятели, е възникнало в едно съдбоносно за България време, когато
се е решавало бъдещето на нацията. Съществуването му е преминало през всички перипетии, които
българската нация е изживяла през последните сто години. Неговите възпитаници са били творци и
съзидатели на Нова България. Бъдещето или липсата на бъдеще на училището е показателно за състоянието на българската нация и държавност в последно време. Нека нито за момент не забравяме
китайската поговорка: „Да се учиш е все едно да плуваш срещу течението: щом спреш, отнася те
назад.“
Юбилеите обаче не са време и място за песимизъм. Убеден съм, че независимо от съдбата на вашето любимо школо, вие ще съумеете да намерите своя път в живота като просветени
граждани на общата ни родина: Република България. Бъдете живи и здрави, гледайте с оптимизъм
на бъдещето, преодолявайте трудностите и не забравяйте, че между многото други добродетели
на жителите на тази земя – нашата обща Родина България, е умението да се оцелява при всякакви
обстоятелства и напук на всички трудности.
Честит юбилей!
11.05.2012 г.
Проф. Христо Матанов
Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Културно-просветно дружество
„Родно Лудогорие“
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Културно-просветно дружество „Родно Лудогорие”
Министерство на образованието, младежта и науката
Клуб „Родолюбие” при ОУ „Св. Климент Охридски”, гр. Попово
ПРОТОКОЛ
за класиране на участниците в националния конкурс-викторина,
посветен на ХV поход “По пътя на Бедреддин”
за ученически текстове, рисунки и мултимедия
1. Времето на Бедреддин (1359 – 1420 г.) и неговото въстание (1413 – 1418 г.).
2. Идеите на Бедреддин през призмата на съвременния и модерен свят.
Днес, 28.01.2012 г., комисия за рисунка в състав:
акад. Светлин Русев, проф. Десислава Минчева, д-р Анатолий Кънев,
като разгледа получените рисунки, направи следното класиране :
І група – от І до VІІІ клас
І награда – 70.00 лева
Ванесса Терзиева – ІVа клас, ОУ „Христо Ботев”, с. Самуилово, общ. Сливен.
ІІ награда – 40.00 лева
Иванина Николаева Иванова – VІІв клас, 12 ОУ „Елисавета Багряна”, гр. Сливен.
Йордан Милков Хаджистойчев – VІІв клас, 12 ОУ „Елисавета Багряна”, гр. Сливен.
ІІІ награда – 20.00 лева
Райна Деянова Михайлова – V клас, СОУ „Максим Райкович”, гр. Дряново.
Севгин Джевдет Мюмюн – VІ клас, СОУ „Д-р Петър Берон”, с. Хитрино, обл. Шумен.
ІІ група – от ІХ до ХІІ клас
І награда – 70.00 лева, не се присъжда.
ІІ награда – 40.00 лева, не се присъжда.
ІІІ награда – 20.00 лева
Антония Вескова Стоянова – ХІ H3 клас, ГПЧЕ „Христо Ботев”, гр. Кърджали.
Поощрителна награда – 10.00 лева
Живка Колаксъзова – ІХа клас, ПГ по транспорт и транспортен мениджмънт, гр.
Казанлък.
Габриела Росенова – ХІІа клас, СОУ „Христо Ботев”, гр. Разград.
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Ралица Младенова – ХІІа клас, СОУ „Христо Ботев”, гр. Разград.

Днес, 28.01.2012 г., комисия за есе и стихотворение в състав:
Председател: Мария Бенова, и членове: Тихомир Стефанов и Росица Филипова,
направи следното класиране:
НАГРАДИ - ЕСЕ
І група – от І до VІІІ клас
І награда - 70.00 лева
Габриела Гоцева – VІІІа клас, СОУ „Н. Й. Вапцаров”, гр. Силистра.
ІІ награда – 40.00 лева
Сали Еджевитов Насуфов – VІІ клас, ОУ „Отец Паисий”, с. Водица, общ. Попово.
ІІІ награда – 20.00 лева
Цветелина Тодорова – VІ клас, ОУ „Христо Ботев”, гр. Исперих.
Поощрителна награда – 10 лева
Пламен Георгиев – V клас, СОУ „Васил Априлов”, гр. Долна Митрополия.
Александра Койчева – ОУ „Мати Болгария”, гр. Казанлък.
ІІ група – от ІХ до ХІІ клас
І награда - 70.00 лева – не се присъжда.
ІІ награда – 40.00 лева
Стефан Кьосев – ХІа клас, СОУ „Н. Й. Вапцаров”, гр. Силистра.
Вяра Рачева – ХІІа клас, СОУ „Йордан Йовков”, гр. Тутракан.
ІІІ награда – 20.00 лева
Яница Апостолова – ХІІ клас, Клуб за автентичен фолклор при ОДК „Малкия принц”,
гр. Тервел.
Мария Русинова – ІХ А2 клас, ГПЧЕ „Христо Ботев”, гр. Кърджали.
Поощрителна награда – 10 лева
Росен Колев – ХІв клас, ПГСС, гр. Нова Загора.
Димитрина Димитрова – ХІ клас, СОУ „Христо Ботев”, гр. Тутракан.
Стела Вачкова – ІХ клас, СОУ „Максим Райкович”, гр. Дряново.
Сибел Наим Ахмед – ХІа клас, ПГ „Руска Пеева”, гр. Джебел, обл. Кърджали.
Памела Косева – Ха клас, ПГМЕТ „Ген. Иван Бъчваров”, гр. Севлиево.
Ани Ангелова – ІХ H3 клас, ГПЧЕ „Христо Ботев”, гр. Кърджали.
Селиме Салим Ебазер – ХІа клас, ПГИ „Робер Шуман”, гр. Разград.
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НАГРАДИ - СТИХОТВОРЕНИЕ
І група – от І до VІІІ клас
І награда – 70.00 лева - не се присъжда.
ІІ награда – 40.00 лева
Катя Ивелинова Богданова – VІІа клас, ОУ „Васил Левски”, гр. Исперих.
ІІІ награда – 20.00 лева
Теодора Николова – Vа клас, СОУ „Христо Ботев”, гр. Тутракан.
Поощрителна награда – 10 лева
Мелекшери Али Рамадан – VІІІа клас, СОУ „Н. Й. Вапцаров”, гр. Силистра.
ІІ група – от ІХ до ХІІ клас
І награда – 70.00 лева - не се присъжда.
ІІ награда – 40.00 лева
Калина Иванова Иванова – ХІа клас, СОУ „Цанко Церковски”, гр. Полски Тръмбеш.
ІІІ награда – 20.00 лева – не се присъжда
Днес, 28.01.2012 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
Мария Атанасова Укова –VІІб клас и Таня Димитрова Русковска –VІІа клас, Първо
основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Гоце Делчев.

ІІ група – от ІХ до ХІІ клас
І награда – 70.00 лева
Десислава Данчева – Х клас, СОУ “Христо Ботев”, гр. Тутракан.
ІІ награда – 40.00 лева
Мария Валентинова Грудева – ІХа клас, ГПЧЕ „Христо Ботев“ – гр Кърджали.
Десислава Ненчева - ПМГ „Н. Обрешков“, гр. Разград.
ІІІ награда – 20.00 лева
Неджихан Севджихан Асан - ІХа клас, ПЗГ „Добруджа“, гр. Силистра.
Мария Стоянова Танева - ХІ клас, СОУ „Васил Левски“, Дулово.
Поощрителна награда – 10.00 лева
Росен Красимиров Колев – ХІв клас, ПГСС, гр. Нова Загора.
Маргарита Богомилова, Ваня Хараламбиева и Мартин Тодоров - ХІІ клас, СОУ „Бачо
Киро“, гр. Павликени.
Костадин Томов Тренов - ХІІ клас, СОУ „Георги Бенковски“, гр. Пазарджик.

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

ІІ награда- 40.00 лева
Мирослава Стоева и Венелина Хаджиева - VІІа клас, ОУ „Паисий Хилендарски“, гр.
Елхово.
ІІІ награда – 20.00 лева
Моника Данчева - VІІ клас, СОУ „Христо Ботев“, гр. Тутракан.
Поощрителна награда – 10.00 лева
Диляна Пламенова Бояджиева - VІІІб клас, СОУ “ Г. Измирлиев”, гр. Горна Оряховица.
Бедрие Назим Юмер - VІІІ клас, ОУ „Христо Ботев“, Бургас.
Димитър Иванов и Христина Грънчарова – VІІб клас, ОУ “ Евлоги Георгиев“, Дупница.
Валери Иванов Червенски - VІІІб клас, ПТГ„Шандор Петьофи“, гр. Разград
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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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