В сянката
на сВоите размисли
или под сВетлината на
прожекторите?
д-р анатолий кънев

Културно просветно дружество „Родно Лудогорие“ е
дружество с идеална цел и отдавна си задава този въп
рос. Да си един от нас е въпрос на свободен избор – без
подписи и членски карти. Дейността ни може да се види
на двата ежегодни похода: на Таньо Стоянов – от 30 май
до 2ри юни, провеждан от 28 години, и на Бедреддин
Симави – от първия понеделник на мeсец ноември – от
17 години. Също така чрез изданията на „ИК Гутенберг“
и на www.ludogorie.org .
Тази година съм предложил за дискусия на нашите еми
сари една мисъл на Александър Фол: „Духът е унизен то
гава, когато не може да се съпостави с друг дух, а трябва
да се съпостави със силата на мускулите“.
Да се говори е лесно, но да се предприеме действие е
трудно и въпрос на личен избор. В последните 24 години
сме свидетели на непрестанно рушене на един общест
вен ред в името на доброто, без да сме осъзнали сми
съла за добро и зло, за ляво и дясно, вярно – невярно.
Българската държавност е потребност, която сплотява
силите на обществото. Разглеждайки съвременното об
щество обаче, лесно и бързо можем да стигнем до гор
чивия извод, че ако държавата е политическа общност,
заемаща дадена територия, България вече изглежда да е
само територия. Тогава възниква въпросът: да премъл
чим и да преглътнем или да си кажем? Отново изборът
е личен и се споделя главно със себе си или с шепа хора.
Хора, с които сме на малки имена, чувстваме се добре с
тях и заедно пазим общите си размисли от светлината
на прожекторите.
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историците – жреци на клио
или нейни господари

интервю с проф. д-р на ист. науки илия тодев
директор на института за исторически изследвания
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Благодаря Ви, че се съгласихте на това
интервю. В последните години имаше
много реформи в БАН. Каква е ситуацията в момента и в частност в ръководения от Вас институт? Работят ли
българските учени в нормална среда?

Върху нас продължава да тежи една
неблагоприятна – и в същото време съ
вършено несправедлива! – международна
оценка от 2009. Що се отнася до ИИстИ,
тази оценка изобщо не беше нито меж
дународна, нито компетентна и добро
съвестна. Тя беше плод на политически
съображения и бе наложена от български
thinktankове, които смятаха, че предста
вляваните от тях интереси не се поддър
жат в достатъчна степен от ИИстИ.
От друга страна, отношението към нас
почти не държи сметка, че:
1. Знанието, което ИИстИ създава,
поддържа, разпространява и защитава, е
безусловно необходимо на България и то
не може да се внесе отвън, а следва да се
произвежда на място.
2. ИИстИ е найдоброто звено за исто
рическа българистика в света.
3. ИИстИ неизменно отчита високи
научни постижения.
Така че обстановката, в която сме по
ставени, не е много нормална. Но аз оч
аквам в скоро време и ръководството на
БАН, и обществото, и държавата да про
менят отношението си към ИИстИ.

В момента ИИстИ трябва да се научи
да отговаря адекватно на касаещи го поч
ти на живот и смърт предизвикателства.
На първо място трябва да отстоим значи
мостта на нашата дисциплина, на второ –
да намерим признание за нашите пости
жения. Ние се чувстваме до голяма степен
обект на двойна дискриминация. От една
страна, през последните години БАН бе
подложена на гонения, от друга страна в
системата на БАН ИИстИ се намери в не
равностойно положение. Докато много от
институтите в Академията могат да раз
читат на чуждестранно финансиране, на
приходи от продажба на свои продукти на
пазара и от коопериране с производстве
ни предприятия, на наеми и др., ИИстИ,
поради характера на своята дейност, е
принуден да се осланя почти изцяло само
на намалената бюджетна субсидия.
Поради значителните идеологически
импликации на нашите изследвания, ние
не можем да очакваме чуждестранно фи
нансиране, тъй като това би означавало за
гърбване на националния интерес – как
то през 2007 това добре пролича от казуса
„Батак“. Нашата продукция, състояща се
изключително от текстове, не се прода
ва кой знае колко добре на родния пазар.
Всъщност, тъй като тя се схваща – разби
ра се, до голяма степен неоснователно! –
като подобие на реклама, от нея поскоро
се очаква да се разпространява безплатно.
Макар знанията за миналото да имат опре
делено въздействие върху състоянието и
капацитета на човешкия капитал, произ
водството засега не отчита тази връзка и не
проявява интерес към финансиране на ис
торическата наука. Наеми почти нямаме.

Историята наука ли е или разказ за
миналото? И кога един народ се обръща към миналото си: в периоди на апогей или когато помръкнат идеалите?
Знанието за миналото може да прие
ма различни форми. Напълно е възмож
но да бъде 100% научно, но нерядко в та
кива случаи то е и отегчително. От друга
страна, историците, може би от ревност,
не искат да паднат подолу от значител
ните лица и събития, които описват. Т.е.,
от жреци на Клио те се опитват да станат
нейни господари по силата на умозаклю
чението: Омир е поважен от Ахил – щом
без него нямаше да знаем нищо за по
следния. И тогава от откриватели исто
риците се превръщат в изобретатели; те
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не се задоволяват да изучават миналото,
те искат – постфактумно! – да го „творят“. Обществото, от друга страна, не се
задоволява с банални истини – за да се
избави от скуката, то иска все поважни,
понови и полюбопитни неща. И исто
риците му ги дават – конструкти и де
конструкти, митологеми и идеологеми,
малки и големи разкази, антиразкази и
пр. Тъй като ние, хората, сме осъдени да
се учим от опита си, интересът към ми
налото е иманентен на човешката приро
да, особено в европейската цивилизация.
Историята е просто неизбежна – и при
възходи, и при падения. Понякога оба
че „преяждаме“ с минало и тогава ни е
необходима диета, за да си възстановим
чувствителността на сетивата. В такива
случаи на мода идва антиисторията, но
това е само временно, след това апетитът
за минало се връща изострен...

Статуя на Омир
в университета във Фрайбург

съм наймного ангажиран с Българския
църковнонационален въпрос – той ми
допадна, защото се оказа, че там все още
се крият важни новости и защото е един
достопаметен български успех. Този ус
пех е кажиречи изцяло небалкански по
характер – модерната българска Църква е
резултат найвече на напълно мирни и съ
временни методи и средства за въздейст
вие върху вътрешни и международни вла
стови фактори. От друга страна, както
казва Раковски, Българският църковен
въпрос е „малий Въсточний въпрос“, т.е.
той дава възможност на световна сцена
да играят български актьори (като да ре
чем др Чомаков) в български сюжети – и
да си партнират кажиречи на равна нога
с чужди суперзвезди. Такъв ангажиран с
нас световнозначим чужденец например
е граф Игнатиев – световната история не
може да се мисли без Източния въпрос,
Източният въпрос не може да се мисли без
Игнатиев, а Игнатиев не може да се мисли
без българите. Нито Игнатиев, нито Чо
маков, нито Църковният въпрос обаче ме
ангажират емоционално – интересът ми

Според Вас, за кого работи историкът – за себе си, за колегията или за обществото?
Истинският историк работи за себе
си, защото знае, че найтрудно би излъгал
себе си. И иска да се хареса найвече на
себе си, т.е. да се самоубеди, че е открил
нещо едновременно важно и ново и че го
е поднесъл според правилата и по начин
интересен.
Вие сте историк – изследовател в
областта на Българското възраждане,
на историята на Русия, на Османската
империя, Източния въпрос, националната идея. Имате ли предпочитана тема
и историческа личност, които да Ви ангажират и емоционално?
Камъкът си тежи на мястото. И ма
кар на младини всеки да се цели високо,
за един български историк е трудно да
избяга от българската проблематика. Аз
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д-р Стоян Чомаков в църковните борби
на българите ме провокира да Ви попитам на какво според Вас се дължи отдръпването на интелектуалците от днешния
политически живот на България?

е чисто рационалнопрофесионален, там
просто има история, за изучаването на
която и аз съм допринесъл нещичко.
Наскоро в аулата на Софийския
университет „Св. Климент Охридски“
беше представено новото юбилейно
издание на „История славянобългарска“. Актуална ли е тя днес – 250 години
след нейното създаване? И защо „славянобългарска“?
Докато е жива България, ще е актуал
на и „История славянобългарска“. Защото
Паисий Хилендарски е знаме на отбора.
Дори да не искаме, другите ще ни пока
жат по не особено приятен начин, че сме
отбор – а закъде отбор без знаме? Това не
е ирационален шовинизъм, това е прагма
тично съзнание за безусловно необходима
солидарност на хора, които в едно и също
време са се оказали в една и съща лодка.
Все едно сме голяма фирма – с традиции,
производствени тайни, рекламен отдел,
конкуренти и пр. Паисий Хилендарски е
нашият патрон, „История славянобългарска“ – нашето лого, нашият манифест.
Защо „славянобългарска“? Не само защото
така – а не, както днес някои наши колум
бовци настояват, „славнобългарска“ – я е
озаглавил нейният автор. Аи защото и офи
циалният език, и държавната идеология на
българите, поголямата част от които са и
славяни по кръв, след Покръстването са
славянски. Такъв е и езикът, и духът и на
Паисиевата творба. Образно казано, тес
тото е предимно славянско, маята – (пра)
българска, а погачата – славянобългарска
(може и българославянска – зависи на кое
се слага ударението). Антиславянизмът у
нас се появява не за първи път, но на бъл
гарска почва според мен е абсурден – той
не само е антинаучен, но така си режем и
единствения комай клон.

Причината е в твърде опростената ни
социална структура след 1989. По начало,
народът и интелектуалците (ако така обо
значим високотворческата част от инте
лигенцията) трудно могат да се сработят
директно. Необходимо е някакво посред
ничество, някаква специална трансмисия,
която да ги свърже за общо действие. Та
къв медиатор за съжаление през послед
ните 25 години липсва. Масовият човек
не разбира и не уважава високомерните
според него учени глави, които очакват
добра издръжка в замяна на «многоумни»,
но непрактични, съвети. «Акъл не ща,
пари ми дай» – заявява народът чрез една
от своите поговорки.
През Възраждането е друго. Специал
но Чомаков инвестира в политиката свои
средства, има и материалната подкрепа
на своя многоброен, богат и влиятелен
род – пловдивските Чалъковци, които се
радват и на турско благоволение. Това му
позволява да бъде независим от масата,
за да я води, а не да ѝ робува. На това, а и
на отличните му лични качества, се дължи
големият успех, с който ще остане в исто
рията – създаването на Екзархията. Освен
това, възрожденското общество се разви
ва бързо, но без да прескача важни етапи
и без да се увлича по съмнителни експе
рименти. След 1989 ние преживяхме една
общо взето мирна, но необикновено и не
нужно радикална революция. Старото об
щество беше просто унищожено, вместо
да бъде променено по консервативен на
чин съобразно теорията за конвергенция
та. Днес всеки от нас си дава ясна сметка,
че социализмът не бе ад, а капитализмът
не е рай. Но така или иначе, вместо да над
граждаме, за пореден път почваме отнача

Вашата монография за ролята на възрожденския интелектуалец и политик
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Черквата „Св. Неделя“ в Батак

него съм кръстен), който е участвал в две
те Балкански войни и в Първата световна.
Бил е ударен от английски шрапнел при
завоя на Черна през 1917 и цял живот (а
той живя почти до 90) ходеше с бастун и
протеза. Обичаше да разказва как на бой
ното поле германски лекар му направил
операция, за да спаси крака му от ампу
тация. Парче от шрапнела обаче беше ос
танало в крака му, имаше две живи рани
и всяка сутрин и вечер той се мажеше с
някакъв самоделен мехлем и си сменеше
превръзката. Беше над 70, когато отказа
цигарите, като помлад, въпреки бастуна
и протезата, яздел и кон, за да стигне до
чарка (това е гатер с един трион) високо
в планината. Отгледал беше три деца – и
всеки ден беше на крак. Залежа се само ме
сецдва преди смъртта си. Колкото до Ап
рилското въстание – прабаба ми, тогава
била дете, се намирала в църквата „Св. Неделя“ на 3 май 1876, когато башибозукът
я превзема. Тя познавала един от напада
телите, били съседи по ливади. Обадила
му се – и така оцеляла. И други направили
същото. Нямам никакви негативни емо

ло – след като се уморихме да рушим и май
не ни останаха сили дори да разчистим те
рена, след като си съборихме къщата. По
дефиниция, в такова съзидателно уж уни
щожение за истинските интелектуалци не
само няма място, но те са и едни от предпо
читаните мишени. При подобни условия
преуспяват властолюбивите псевдоин
телектуалци. Като например един добрал
се до найвисок държавен пост български
пророк, дето искаше да ни води 40 годи
ни из пустинята, та да измрели родените в
робство. Вярно, той падна бързо от власт,
но България и досега успешно пущинясва,
особено демографски.
„От Батак съм, чичо. Знаеш ли Батак?“ – едва ли има българин, който да
не трепва при този стих на Иван Вазов.
Вие сте автор на книгата „Батак 1876 –
мит или история“ и същевременно сте
батачанин. Обаждаше ли се родовата
памет, когато пишехте текста за Батак?
Поскоро не. В моята родова памет
найсилно е присъствието на дядо ми (на
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ции към турците – нито наследствени,
нито придобити. Найдобрата приятелка
на тъща ми беше туркиня, леля Ведя. Беше
лекарневролог, много сърдечна жена, по
чина преди 10ина години. Жена ми я обо
жаваше. И досега вкъщи на почетно място
седи един Пинокио, подарък на жена ми
от Юксел, един от двамата синове на леля
Ведя. Преди години публикувах в „Исторически преглед“ статия, в която показвах,
че в 1876 Маркс и Енгелс са на страната на
Османската империя, даже имат злостни

някаква спонтанно събрала се тълпа от до
броволци – това е мюсюлманска милиция,
създадена, обучена, въоръжена и контроли
рана от османската държава с оглед главно
евентуални бунтове на християни. Т.е., от
говорността в случая е преди всичко на им
перската власт, тъй като тъкмо тя възлага на
свои хора конкретна задача и после одобря
ва нейното изпълнение. Баташкото клане
не е някакво изключение – така османци
те се държат и на други места след Април
ското въстание. Да речем, ямболското село

антибългарски изказвания. Редакцията на
списанието отпечата остър контратекст,
там ме обвиняваха в туркофилия. А аз се
бях стремил просто да съм обективен, да
зачитам фактите. Същото е и с Батак –
искам да знам истината и да я споделя.

Бояджик (това е родното село на бащата на
Джон Атанасов), наричано понякога «втори Батак», е съсипано от части на редов
ната армия. По време на Освободителната
война ексцесиите продължават – например
през лятото на 1877 е изклана и изгоре
на Стара Загора. По време на Балканската
война тракийското село Булгаркьой има съ
щата съдба – все по вина на редовни осман
ски части. И не само българите са обект на
подобно отношение. Световноизвестен е не
само Батак, световноизвестни са и кланета
та в Хиос през 1822, по време на Голямото
гръцко освободително въстание, армен
ските кланета в Цариград през последното
десетилетие на XIX век и после арменският
геноцид през 1915.

Защо толкова сеч, кръв и жестокост
в Батак през май 1876 г.? Лично отмъщение на Барутанлията или имперска
политика?
Барутанлията е полицейски началник на
Доспат, той потушава въстанието в Батак
по нареждане на Пазарджишкия околий
ски съвет и за този си „подвиг“ е повишен в
чин и награден с орден. А башибозукът не е
7

Като човек, чиито научни интереси са най-близко до темата, разяснете
ни повече за скандала от 2007 г. около
„проекта Батак“ на Мартина Балева и
Улф Брунбауер. Как се „чете“ подобен
исторически факт в държава със смесено етническо население?

ваният свят преди 137 години решително
подкрепи българската народноосвободи
телна кауза, е удар и по основите на трета
та ни държава. Да се съгласим, или просто
да си замълчим, ще означава да приемем,
че Юго е лъжец, че Достоевски е измам
ник, че Гладстон е мошеник. Така не само
ще се лишим от легитимност и ще сторим
грях към истината, но и вместо да благо
дарим на наши велики благодетели, ние
ще ги опозорим. Османистиката не бива
да е пета колона на неоосманизма и да пре
връща обекта си във фетиш – тя трябва да
бъде обективна и безпристрастна в свои
те изследователски дирения. Както и при
другите хуманитарни дисциплини, нейни
основни ценности трябва да са истината,
хуманизмът, свободата, а не една държава,
която се е отличавала главно с дискрими
нация, изостаналост и дефицит на креа
тивност.

Според мен този злополучен проект
трябва да се постави в контекста на бъл
гаротурското помирение – една по нача
ло похвална цел. Но тук веднага възниква
въпросът: „На каква основа трябва да се
постигне това помирение – на основата на лъжи и диктат на по-силния, или
на основата на истини и равноправие?“
Обикновено като пример за подражание
в случая се сочат немскофренските от
ношения след Втората световна война. Но
французите се помириха с германците,
не с Хитлер и с Третия райх, които Бун
десрепубликата също осъжда. Днес Тур
ската република не само не иска да осъди
Османската империя, която е била деспо
тична и изостанала и е дискриминирала
немюсюлманите, но като своя официална
външнополитическа доктрина провъзгла
сява неоосманизма, който директно пред
лага възстановяване на царството на сул
таните. Да не възразим на неоосманската
оферта за нас ще означава да се откажем
от националното си достойнство: все едно
Мандела, например, да се съгласи с връ
щане – или дори само с оправдаване или
възхвала – на апартейда. Големият грях на
проекта „Брунбауер-Балева“ беше, че той
се опита да обяви един ярък, безспорен и
много поучителен исторически факт за
измислица. Ако Баташкото клане, което е
превъзходно документирано и от домаш
ни, и от много качествени международни
свидетели (като например Уолтър Беринг,
официален анкетьор на британското пра
вителство), обявим за мит, какво тогава ще
наричаме история? Отричането на Баташ
кото клане, в отговор на което цивилизо

Защо тръгват четите на Христо Ботев и Таньо Стоянов? Те знаят за погрома на въстанието. Промислени действия или слаба организация?
Според мен става дума за вяра и за чув
ство за дълг. Така наречената четническа
тактика е до голяма степен хазарт, тя нито
гарантира стопроцентов успех, нито об
рича на стопроцентов провал – има го
леми шансове, има и големи рискове. На
пример, Ипсиланти през 1821 се издънва,
а Гарибалди в 1860 триумфира. На българ
ска почва Хаджи Димитър и Стефан Ка
раджа се провалят в 1868, провалят се в
1876 и Христо Ботев и Таньо Стоянов. В
Куба обаче Фидел Кастро постига заше
метяваща победа, но пък Че Гевара търпи
поражение в Боливия. Четата е като да се
разхождаш по дремеща лавина, не знаеш
дали и как ще я събудиш, нито какво ще се
случи с теб самия.
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Черквата „Св. Димитър“ в с. Бояджик

Българско дело ли е Априлското
въстание и можем ли да смятаме, че то
превръща Източния въпрос в български на последвалата Цариградска конференция?

оцелеят. Нацията като форма на общност
ще остане, защото хората имат нужда от
многообразие.
Какво да се направи, за да стане популяризирането на историческата наука интересно във времето на интернет?
Обръщам се към Вас като към историк
и общественик – смятате ли, че формата походи и конкурси е подходяща за
съвременния млад човек?

Да, Априлското въстание е чисто наша
работа и тя ни поставя в центъра на Из
точната криза 1875–1878.
Интернационализмът остана в историята. Има ли бъдеще глобализмът и ако
„да“ какво място отреждате на националната идея в един глобализиран свят?

Да, разбира се. Хората, особено мла
дите, по дефиниция имат нужда от ди
ректно общуване, от физически контакт,
от съвместни физически усилия, от игри
и състезания. Интернет ни става незаме
ним помощник едва ли не във всичко, но
той в никакъв случай не може да замести
класическите форми на човешка дейност,
той може само да ги допълва, улеснява и
усъвършенства. Надпреварата в знание,
комбинирана с телесни усилия, е отличен
начин да съпреживееш и разбереш мина
лото. Така че, „да“ на походите и конкур
сите, както и на игровите исторически
възстановки.

Глобалистичните тенденции са несъм
нен факт, те сигурно ще продължат да се
налагат, но до определена степен. Тотал
ната унификация е не само нежелателна,
тя е и невъзможна по географски, клима
тични, културноисторически и биоло
гически причини. Различните общности
са поставени при различни условия, те
трябва да се справят със специфични пре
дизвикателства – и затова трябва да бъ
дат различни по много показатели, за да
9

БАТАК 1876 – ИСТОРИКО-ЖИВОПИСНИ
ПАРАЛЕЛИ И АСОЦИАЦИИ
Илия ТОДЕВ

Баташкото клане е една от най-ярките – и
в същото време една от най-противоречивите – страници в българската история.
Не е лесно тя да се прочете и запомни по
начин, който да задоволи всички заинтересовани. Може би затова преди няколко
години група непрофесионалисти просто предложиха Баташкото клане да бъде
обявено за шовинистичен мит, който да
бъде заклеймен и забравен. Острата реакция на българската общественост показа
колко нереалистична е такава една идея.
Защото европеецът е историческо животно, той не може да не мисли за миналото,
особено когато то е страшно и необичайно. Затова остава силно актуален въпросът: „Как да владеем енергията на миналото – не само за да се възползваме от
нея, но и за да се опазим от нейни неконтролирани изригвания?“. Дали търсенето на коректни паралели по вертикалата и
хоризонталата на историята не е един от
удачните негови отговори?
Що се отнася до Батак, първият такъв
паралел принадлежи на Уолтър Беринг,
официален анкетьор на Сейнт Джеймското правителство за турските зверства
през 1876. Той сравнява Баташкото клане
с клането в Канпур: „…на Ахмед ага [Барутанлията] и хората му, пише британският анкетьор, се пада славата
за извършване на може би най-гнусното

престъпление, опетнило историята на
нашия век. Бих казал, че на делата им съперничи само Нана Сахиб.“1 Нана Сахиб,
както е известно, е един от водачите на голямото Сипайско въстание в Индия през
1857. Той обсажда Канпур. Градът, защитаван от около 200 британски колониални войници, с още около 250 цивилни
европейци, издържа 20-ина дни. Накрая,
загубили надежда да получат подкрепление отвън и след тържествено обещание
от Нана Сахиб, че ще им позволи да се
изтеглят невредими, англичаните слагат оръжие. Но сипайският вожд веднага
погазва думата си и ги избива. Малко покъсно най-варварски са изклани и цивилните. Днес на това място се издига един от
най-големите паметници на английското
управление в Индия. По подобен начин се
развиват и нещата в Батак. След няколко
сражения баташките въстаници разбират,
че противникът им е много по-силен и че
борбата е безсмислена. Те изпращат парламентьори при турския главатар Ахмед
ага Барутанлията, който тържествено
обещава, че ако капитулират, нищо лошо
няма да им се случи. Въстаниците предават оръжието си, но вместо милост, Барутанлията заповядва поголовно клане.
Митев, Й. Рапортът на Уолтър Беринг за
турските жестокости в България през 1876. – Известия на Държавните архиви, 1988, 55, с. 200.
1
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Костница в църквата „Св. Неделя“, Батак

като англичаните имат своите Баташки
кланета. Което означава, че вината и срамът за трагедията са не у жертвата, а у палача.
Друг силен паралел на Баташкото
клане от същото време срещаме във виенския в. „Welt-Neuigkets-Blatt“. Той публикува дописката на Карл Шнайдер, кореспондент на „Кьолнише Цайтунг“ и
също като Беринг очевидец на „горещите
следи“ от Априлското въстание в Батак,
под заглавие „Едно българско село като
ужасяваща Голгота“2. Любопитно е, че
когато посещава Батак 15-ина години покъсно след пресен прочит на спомените на

Аналогията на Беринг може да послужи за по-точен коментар върху Баташкото клане. Например, Вазов хвърля упреци
към батачани, задето не се борили докрай,
а предали оръжието си. В Баташкото клане и в ослепяването на пленените след
битката при Беласица в 1014 цар Самуилови войници той вижда двете най-големи унижения за България. И дори в найсилното от патриотичните си стихотворения, „Опълченците на Шипка“, той говори, че „Беласица стара и новий Батак
в миналото наше хвърлят своя мрак“. И
след Вазов Баташкото клане е тълкувано едва ли не като позор за България и е
ставало повод за национал-песимистични
разсъждения. Аналогията, обаче, между
Нана Сахиб и Барутанлията може да ни
покаже, че дори несъмнено велики нации

Welt-Neuigkets-Blatt, Nr. 189, 18 August
1876, S. 2
2
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Антони Пиотровски, „Баташкото клане“
(1892, Национална галерия за чуждестранно изкуство – София)

А. Горанов3 за Баташкото въстание, същото сравнение ще направи и Вазов4, озаглавявайки съответната част от своя родопски пътепис „Една Българска Голгота“.
Възможно е Баташкото клане да се нарече и случай на магдебургизация – синоним на пълно разорение и разграбване,
безогледни избивания и изнасилвания.
Както е известно, през Тридесетгодишната война, на 10/20 май 1631, Магдебург е
превзет и опустошен от имперските войски на граф фон Тили, а по-голямата част
от населението е изтребена.
Тук заслужава да се спомене и полският художник Антони Пиотровски, който в
България нашумя през последните години

благодарение рисуваната си в края на 19ти век картина „Баташкото клане“. Не без
основание се смята5, че той се опитва да
паралелизира Баташкото клане с кланетата
на Хиос (турски жестокости срещу гърците през 1822, по време на Голямото гръцко
освободително въстание, 1821–26), а себе
си да постави редом с Дьолакроа, чието
грамадно платно (1824) над същото заглавие („Scène des massacres de Scio“) и досега
виси на видно място в Лувъра.
Във всички изброени сравнения има
немалко резон. Все пак, на мен най-благодатна за разсъждения в избраната посока
ми се вижда картината на Златю Бояджиев, озаглавена „Баташкото клане“.
Най-лесният паралел в случая е прочутото платно на Гойа „3 май“. То изобразява момент от репресиите на френската

Бойчо [Ангел Горанов]. Въстанието и клането в Батак (Исторически очерк). Пловдив, 1892.
4
Вазов, Ив. В недрата на Родопите. – Във:
Вазов, Ив. Събрани съчинения. Т.10. Пътеписи.
С., 1956, с. 211.
3

Балева, М. Кой (по)каза истината за Батак. – в. Култура, № 17 (2412), 5 май 2006.
5
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„3 май“ (Франсиско Гойа, 1814, Музей Прадо – Мадрид)

„Сцена от кланетата на Хиос“
(Йожен Дьолакроа, 1824, Музей Лувър)
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„Баташкото клане“ (Златю Бояджиев, 1951, Регионален исторически музей – Пловдив)“

въстаници. Инак самото Баташко клане –
или по-точно последното и най-страшно
от поредицата кланета в Батак през май
1876 – става не на 3, а на 4 (16) май.
Любопитно е, че и разорението на
Магдебург става през май. Дали това е
просто съвпадение или пък тъкмо през
този инак най-красив пролетен месец човешката природа, горда, че успешно е загърбила поредната зима, е най-склонна
към необузданост и ексцесии?
Освен че и Априлското въстание, и Батак могат, чрез търсене връзка между тези
два артефакта, успешно да се паралелизират с испанската борба срещу френската
окупация през 1808 и така да разкрият
потенциал за по-силно звучене, „Баташ-

армия след въстанието в Мадрид от 2 май
1808. Въстанието е потушено безмилостно от мамелюците на Мюра, рано сутринта на другия ден стотици мадридчани са
разстреляни. Тези събития се смятат емблематични, с тях започва първата герила в историята – испанската борба за отхвърляне на Наполеоновата опека.
Освен сходната мъченическа атмосфера и видимата прилика между централните
фигури в двете живописни произведения,
събитието, което изобразява Златю Бояджиев, също се е случило на 3 май – само
че по стар стил и не през 1808 в Мадрид, а
през 1876 в Батак. Това е момент от нахлуването на башибозука в църквата „Св. Неделя“, последната крепост на баташките
14

„Свободата, която води народа“ (Йожен Дьолакроа,1830, Музей Лувър – Париж)

кото клане“ може би „допринася“ за метаморфозата на своя автор, което също
е в състояние да подсили както нейната
стойност като художествено произведение, така и да разкрие реалните измерения на изобразяваното събитие. Както е
известно, „Баташкото клане“ (1951) е
последната творба на Златю Бояджиев от
първия му период. От автора си тя май не
е била смятана за окончателно завършена – ако не беше инсултът, той може би е
щял да продължи да работи по нея, защото негови приятели са го критикували за
илюстративност, а и той в този случай изглежда не е бил много доволен от себе си.6
6

Дали не може да се допуска, че усилието
максимално вярно и силно да съпреживее
в багри и форми Баташката трагедия 1876
не е допринесло за мозъчния му удар?
Друго световноизвестно произведение на живописта, от което се чувства
определено влияние върху „Баташкото
клане“, е „Свободата, която води народа“ на Дьолакроа. Тя е в памет на „трите
славни дни“ (26–28 юли 1830, т.е. Юлската
революция), когато французите свалят от
трона последния представител на Бурбоните, Шарл Х (1824–1830).

ев. С., 1958, 25-26; Стефанова, Н. Книга за Златю Бояджиев. С., 1981, 70–71.

Вж. за това у Лавренов, Ц. Златю Бояджи15

„Похищението на Ганимед“ (Рембранд, 1635, Галерия на старите майстори – Дрезден)
16

Такава успоредица може да отклони
настоящите разсъждения в една малко
неочаквана посока. Например, както е
известно, женската фигура от тази изпълнена със символика картина се смята
за една от персонификациите на „Мариана“ – емблемата на френската република. Несъмнено алегоричната централна
фигура на Златю Бояджиевото „Баташко
клане“, също като развяващата френския
трикольор „Мариана“ на Дьолакроа, носи
националните цветове. Имам предвид бялата риза, червения пояс и зелената престилка. Наистина, те не са разположени в
последователността, в която стоят в националния трибагреник (бяло, зелено,
червено), но в „Баташкото клане“ едва
ли тяхната символна роля е друга, а не референция на националното знаме. Защо,
прочее, в тази епична фигура да не се опитаме да видим персонификация на Мати
Болгария?
Разбира се, тук не се наемам да правя
цялостен анализ на „Баташкото клане“ –
това е работа на изкуствоведите. Все пак,
бих изтъкнал, че асоциативната верига
лесно може да се продължи. Например, за
паралел на еротичния елемент в откритата
гръд на „Мариана“ може да се сметне разголеното момченце, което другата заемаща централното пространство при Златю
Бояджиев майка се опитва да защити. Тук
изкушеното око, лесно виждайки цитат
на Рембрандовото „Отвличане на Ганимед“, навярно ще разчете и предчувствие
за това какво в 1876 е очаквало баташките
деца. Според гръцката митология Зевс се
влюбва в Ганимед и го отвлича на Олимп.
Богоизбраният, обикновено изобразяван като красив юноша, става любимец
на Гръмовержеца, получава безсмъртие и
изпълнява ролята на виночерпец на боговете. Холандският майстор дава съвсем
различна трактовка на този митологически сюжет – в неговата картина (1635)
Ганимед е разплакано и напишкващо се

полуголо момченце, което ужасено виси в
ноктите на хищен орел.
Символика трябва да се търси и във
втората женска фигура, която се опитва
да предпази баташкия Ганимед от пристъпите на башибозука. В кървавия хаос на
битката тази майка изглежда удивително
спокойна и уверена в себе си. Протегнала ръка, тя не само умолява, но като че
ли и ясновидски се позовава на бъдещето, което ще се роди от разиграващата се
край нея трагедия. Не е ли това образ на
българска сибила, който не само препраща към ренесансови майстори (Микеланджело, „Страшният съд“?), но и изненадващо кореспондира с най-известната пророческа поза на Ванга?
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ните. На тази основа възниква и целенасочено се разпространява известната
мълва за Дядо Иван. Всички руско-турски войни предизвикват политическо
оживление сред балканските народи, пораждат у тях активност, оптимизъм и
надежди за избавление.
След разгрома на Наполеонова Франция Русия става първостепенна велика
сила в Европа. В създадения през 1815 г.
т. нар. Свещен съюз тя играе ръководна роля, става гарант на политическото статукво и стожер на реакцията в
Европа. Главният блюстител на европейското статукво обаче безцеремонно
го нарушава, когато това налагат руските интереси във връзка с Източния
въпрос. След разгрома на гръцкото въстание от 1821–1825 г. и възникналата
политическа криза на Балканите, Русия
води поредната победоносна война срещу
Османската империя. Съгласно Одринския мир от 1829 г. Гърция получава статут на независимо кралство, а Сърбия,
Влашко и Молдова стават автономни
васални трибутарни княжества.
Със самочувствието на европейски повелител цар Николай Първи самонадеяно
решава да нанесе нов удар на Османската
империя. Така започва Руско-турската
война през 1853–1856 г. – т. нар. Кримска
война. Този път обаче западните съперници на Русия, които също имат свои интереси на Балканите, застават решително
на страната на султана. Създадената
антируска, т. нар. Кримска коалиция с
участието на Англия, Франция, Австрия
и Сардинското кралство печели войната.
Поражението на Русия слага край на хегемонията ѝ в Източния въпрос. Съгласно
Парижкия мирен договор от 1856 г. западните държави стават покровители
на султана и гаранти на балканското
статукво. Русия губи правото си да бъде
покровител на балканските православни християни в Османската империя,

Прави впечатление, че мотивите, които
принуждават царското правителство
да обяви война на Османската империя
през 1877 г., се различават съществено
от тези за предишните руско-турски
войни. Докато в почти всички предишни войни Русия е била инициатор с ясно
проявени нападателни намерения, то в
нашата Освободителна война това не е
така. Напротив, в този случай Русия не
е готова за война и се стреми по всевъзможни начини да я избегне.
Русия започва да води войни срещу Османската империя още през ХVІ
в. Цар Иван Грозни открито огласява
своите намерения да освободи Цариград
от игото на полумесеца.Тази политика
продължава по-късно с още по-голяма
настойчивост при Петър Първи и Екатерина Велика. Към началото на ХVІІІ
в. Русия овладява цялото пространство
на Северното Причерноморие, като се
стреми да проникне до топлите южни
морски пътища. Амбицията на руските
монарси е овладяването на протоците
Босфора и Дарданелите – изходните двери към Леванта и световните простори.
С оглед постигането на тази стратегическа цел, в Петербург се стараят да
привлекат на своя страна балканските
източноправославни християни. Руските царе ги смятат за свои съюзници.
Така възниква известната доктрина,
намерилаизраз в девиза Москва - Трети
Рим. Тази доктрина успешно се прилага в
два варианта. До средата на ХІХ в. се акцентира главно на православието, а покъсно наред с православието рационално
се използва и общославянската идея. По
този начин Русия старателно изгражда
ореола на своята репутация като покровител и защитник на балканските
народи. Колкото повече расте вярата
в спасителната мисия на Русия, толкова повече се разширяват и укрепват
руските позиции и влияние на Балка19

ство. Александър Втори се зарича никога
да не воюва срещу Османската империя и
безусловно се присъединява към политиката на останалите европейски държави за запазване статуквото на Балканите. Царят откровено си признава, че
кошмарът на Кримската катастрофа
често смущава сънищата му. При това
положение Източният въпрос навлиза
във фаза на продължителна стагнация,
а балканските освободителни движения,
включително и българското, се оказват
в състояние на пълна безизходица. Поради тази причина лидерите от радикалното направление на българската национална революция се ориентират към
универсалната по онова време политическа стратегия, прилагана от другите
движения в Европа и на Балканите. Тази
стратегия предвижда чрез масова въоръжена акция да се интернационализира
освободителната кауза до степен, че да
се предизвика намесата на достатъчно
влиятелни и заинтересовани субекти на
международната арена, сиреч на т. нар.
велики сили, с надеждата за евентуално
благоприятно политическо решение на

отнемат ѝ цяла Бесарабия, забраняват
ѝ да поддържа военен флот в Черно море
и дори да разполага с военни арсенали по
Северното Причерноморие. Тези унизителни клаузи на Парижкия договор практически превръщат Русия във второстепенна държава.
Потънал в покруса, цар Николай Първи скоропостижно издъхва. Наследникът
му на престола цар Александър Втори е
изправен пред тежки изпитания, понасяйки болезнено преживяната катастрофа. Осъзнавайки добре голямата изостаналост на Руската империя, новото
царско правителство, оглавено от княз
Александър Горчаков, набелязва амбициозна реформена програма за нейното
цялостно преустройство и модернизация. Това съответно налага и съществена промяна във външната политика на
Русия. Главната ѝ външнополитическа
цел е насочена към премахването на дискриминационните клаузи на Парижкия
договор и възстановяването на руския
престиж като велика сила в Европа. Източният въпрос съответно отпада от
приоритетите на царското правител20

Зимният дворец

телство едностранно денонсира всички
дискриминационни клаузи на Парижкия
договор. Антируската Кримска коалиция практически е ликвидирана. Русия
възстановява позициите си като велика сила, което ѝ открива възможности
отново да активизира своята политика
по Източния въпрос. Ползотворните резултати от руско-германското сътрудничество се приемат със задоволство
както в Берлин, така и в Петербург. В
Берлин се надяват това сътрудничество да продължи, като се насърчават
традиционните руски аспирации към
Балканите.В замяна на това германското правителство очаква от Русия да гарантира присъединяването на френските области Елзас и Лотарингия към Германия във връзка с възникналия по това
време конфликт по този въпрос.
Появата на обединена Германия обаче всява смут сред традиционните велики сили на континента. Разтревожени
са дори и руските управници. Появата
на такава мощна и амбициозна държава в непосредствена близост до руските граници се преценява в Петербург

въпроса чрез война или дипломатическа
конференция. За радикалните лидери
на движението е било съвсем ясно, че не
може да се постигне успех със силата на
оръжието в пряк двубой с Османската
империя. Ала същевременно разбират, че
само със силата на оръжието, макар и с
цената на военно поражение, биха могли
да се създадат някакви възможности за
политическа реализация на българската освободителна кауза. В духа на тази
именно политическа стратегия през 70те години на ХІХ в. в страната започва
подготовката на всенародно въоръжено
въстание в очакване на благоприятна
международна политическа конюнктура
за неговото осъществяване.
Очакваната благоприятна конюнктура възниква тъкмо по това време.
Това става във връзка с победоносните
войни на Прусия срещу Австрия (1866 г.)
и Франция (1870-1871 г.) за обединение
на Германия. Появата на Германия като
велика сила в Централна Европа коренно променя международната обстановка на континента. Още непосредствено
след битката при Седан руското прави21

бено усърдие в това отношение проявява руският канцлер княз Горчаков, който получава официална благодарност
от парижкия кабинет. Същевременно
царското правителство категорично
отказва да даде исканите от Бисмарк
гаранции за Елзас и Лотарингия. Очерталата се антигерманска коалиция
принуждава немския канцлер да потърси
ефикасно противодействие. За тази цел
той отново се възползва от Източния
въпрос, но този път го използва като
средство за натиск върху Русия.
Бунтовните пламъци на Балканите
през 1875–1876 г. стават сякаш по поръчка на немския канцлер. Въстанията
в Босна, Херцеговина и България пренасочват мигновено вниманието на великите сили от бреговете на Рейн към
Балканите. Източният въпрос отново
навлиза в акутна криза. Събитията на
Балканите и особено Априлското въстаниеполучават силен международен резонанс. Чисто моралният им ефект на
съчувствие и съпричастност към освободителната кауза на балканските народи формира благоприятно обществено
мнение в Европа. Същевременно моралният ефект от въстанията се използва
рационално от влиятелни и заинтересовани политически субекти като подходящ аргумент, с който те захранват
своята пропаганда в името на собствените си политически цели и намерения.
Това съответно спомага за многократно
засилване на ефекта от въстанията.
Международният им отзвук се превръща в буйна политическа енергия, която
намира конкретно проявление главно в
Англия, Германия и Русия, които по това
време играят ключова роля в развръзката на Източния въпрос.
Въстанията на Балканите предизвикват силна тревога в Петербург. Царското правителство предприема незабавни дипломатически действия за мир-
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като потенциална заплаха с оглед на
бъдещето. Затова руският канцлер княз
Горчаков проявява въздържаност към
щедрите обещания за германска подкрепа по Източния въпрос. Според него,
запазването на баланса в равновесието на силите в Европа е многократно
по-важно за Русия от всякакви придобивки по Източния въпрос. В съответствие с тази принципна позиция, Русия
изненадващо застава заедно с Англия и
Австро-Унгария на страната на Франция във френско-германския конфликт
през 1871-1875 г. Русия се оказва в единен
фронт със своите традиционни западни
съперници в Източния въпрос. В разгара
на този конфликт Франция е спасена от
нов немски удар благодарение главно на
руската дипломатическа подкрепа. Осо22

но уреждане на конфликта. Всичките му
инициативи обаче се провалят. За провала им активно допринася германската дипломация, която участва в преговорите като руски партньор в Съюза на
тримата императори (Австро-Унгария,
Германия и Русия). В Берлин открито заявяват, че предпочитат военно решение
на конфликта, т.е. руско-турска война.
Междувременно кризата на Балканите още повече се задълбочава след
започналата през месец юни 1876 г.
сръбско-турска война. Славянофилските политически групировки в Русия и
част от военните, въпреки забраната
на царя, неофициално активно подкрепят Сърбия. Руският генерал Черняев
става дори главнокомандващ на сръбската армия. Сърбия обаче понася тежко поражение и е изправена пред пълна катастрофа. Това принуждава цар
Александър Втори да реагира незабавно
с ултимативна заплашителна нота
до Високата Порта да спре военните
действия. Ултиматумът е придружен
от заповед за частична мобилизация
на руската армия. Резкият заплашителен тон на царя е очевиден политически
блъф, който обаче постига очаквания
ефект. Високата Порта спира настъплението, Сърбия е спасена, но източната криза още повече се задълбочава.
Реална възможност за мирно уреждане на кризата възниква на инициираната от руската дипломация Цариградска посланическа конференция на
великите сили в края на декември 1676
г. За първи път в тази дипломатическа акция се включва и Англия, което
поражда в Петербург надежди за успех.
Участието на Англия се дължи на тревогата в Лондон от заплахите на цар
Александър Втори за война. На конференцията преговорите се водят главно
от представителите на Русия и Англия.
След направените значителни отстъп-

Генерал Михаил Черняев

ки от руска страна, се стига до предварително компромисно споразумение
между Англия и Русия, към което безусловно се присъединяват и останалите участници на конференцията. Така
възниква реална възможност за мирно
решение на източната криза. Съгласно
това безпрецедентно единодушно решение на великите сили, България получава политическа автономия, но се разделя вертикално на две части – Източна
и Западна. Двете области обхващат
почти цялататеритория на Българската екзархия в Мизия, Тракия, Македония и Добруджа. Решението обаче не
предвижда конкретни гаранции за неговото изпълнение. Високата Порта без23

ран доклад с мотивирано предложение
за окончателно решение на мъчителния
въпрос – какво да се прави, дали се налага Русия отново да воюва с Османската
империя?
Докладът на Милютин, който предлагам на вниманието на читателите,
е изключително важен документ, който
разкрива истинските мотиви за съдбовната Освободителна война през 1877–
1878 г. Учудващо е, че този документ е
останал досега извън вниманието на
историците-специалисти.
Докладът
на Милютин се появява съвсем случайно като приложение № 2 в обнародвания
дневник на генерал М. Газенкампф, един
от съветниците на руския военен министър, който е участвал в подготовката на документа. (М. Газенкампф, Мой
дневник 1877–1878. Спб., 1908).
Портрет на Александър Горчаков
от Николай Тимофеевич Богацкий,
1876 г. Ермитаж

церемонно го отхвърля след получените
задкулисни внушения в този смисъл от
Лондон и Берлин. Англия прави това,
защото на конференцията останала
с убеждението, че Русия няма сериозни
намерения да воюва, а Германия, напротив, смятала, че тъкмо поради провала
на конференцията Русия ще бъде принудена да воюва. Провокационното поведение на германската дипломация се
съчетава с открита и настойчива агитация в Петербург за война. Бисмарк
изтъква пред царя редица аргументи в
този смисъл и дори предлага финансова
подкрепа на Русия.
След провала на всички дипломатически опити за мирно решение на източната криза, цар Александър Втори
нарежда на военния министър Д. А. Милютин да подготви срочно аргументи-

Генерал-лейтенант Милютин, 1865 г.
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ДоклаД на военния Министър Д. а. Милютин
от 7 февруари 1877 г.
нашето сегашно политическо положение
Вътрешното и икономическото пре
устройство на Русия се намира в момента
на такава фаза, че всяко външнополитиче
ско усложнение може да предизвика про
дължително разстройство на държавния
организъм. Нито едно от предприетите
преобразования не е завършено. Иконо
мическите и духовните сили на държавата
са все още далеч от очакваните резултати.
Във всички сфери на държавното разви
тие реформите протичат с огромни раз
ходи, а позитивните резултати се очакват
тепърва в бъдеще. С една дума, цялостни
ят живот на държавата ни се преустройва
в момента на нови основи, а замислените
преобразования предстои тепърва да пус

нат корени, за да се стигне до очакваните
резултати.
При тези обстоятелства евентуална
война сега би била за нас наистина огро
мно бедствие. Вътрешното напрежение,
свързано с осъществяването на реформи
те, би се задълбочило още повече в случай
на външнополитически усложнения. По
добни усложнения наистина биха пара
лизирали реформите, което би довело до
пълно изтощение на държавата ни. А това
крие опасност не само да провали усили
ята на сегашното царско управление за
издигане на народното благосъстояние,
но може дори да накърни величието на
Русия.

Петродворец. Санкт Петербург
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Цариград. Високата порта

политика по Източния въпрос. Напротив,
всички държави според възможностите
си се стараят да противодействат дори на
наймалкия ни успех, всички еднакво се
опасяват и от наймалкото засилване на
нашето духовно влияние на Балканския
полуостров. Това безмълвно единодушие
на Европа против нас води до пасивност на
нашите приятели, а същевременно поощ
рява нашите врагове да ни създават всевъз
можни затруднения. Всичко това в случай
на война може да постави Русия в изключи
телно критично положение.
Даже при найблагоприятни обстоя
телства, Русия може да се окаже напълно
изолирана, а при неблагоприятни рискува
да попадне изведнъж под ударите на голя
ма европейска коалиция. Изобщо, както

Крайно неблагоприятното вътрешно
състояние на Русия за една война с нищо
не се облекчава и от нашите международни
отношения. Ние нямаме нито един съюз
ник, на когото можем безусловно да разчи
таме. Австрия играе двойна, дори тройна
игра и трудно озаптява унгарците, които се
стремят решително към разрив с нас. Гер
мания, както изглежда, подкрепя Австрия
и не е готова да ни окаже някаква поенер
гична подкрепа. Италия и Франция не мо
гат да осъществят потесни контакти с нас,
докато ги плашим с призрака на Съюза на
тримата императори. На пръв поглед из
глежда сякаш ние се намираме в дружески
отношения с всички тези страни. Но фак
тически няма нито една държава в Евро
па, която искрено да съчувства на нашата
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Записка на генерал Милютин
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нашето вътрешно положение, така и меж
дународните ни отношения ясно сочат, че
ние не само не бива да искаме война, а на
против, трябва да направим всичко въз
можно, за да я избегнем.
С оглед така нужния на Русия мир,
ГосподарИмператорът даде указания:
за възможно найтясно сътрудничест
во с останалите европейски държави по
Източния въпрос; да вървим в общо съ
гласие с всички страни в Европа, като се
избягват всякакви поводи за изолация на
Русия. До сега тези указания бяха стрикт
но изпълнявани. Цяла година Русия осъ
ществява активни дипломатически пре
говори, даже издържа цяла международна
конференция и не допусна конфликтни
различия с други страни, освен с Турция.
Но можем ли сега да кажем, че наистина
постигнахме желания мир, можем ли да
се надяваме, че вече сме уредили нашите
недоразумения с Портата?
Константинополската
конференция
ясно показа, че общото политическо въз
действие на Европа върху Турция е невъз
можно, че пасивното европейско съгласие е
готово да пожертва съдбата на балканските
християни, въпреки турските варварства,
и накрая, че Европа е готова, от завист към
нас, да пожертва собственото си достойн
ство, изхождайки от убеждението, че всеки
успех, всяко поощрение на Портата е преди
всичко удар срещу нас, удар против нашата
традиционна политика.
Чрез КючукКайнарджишкия, Яшкия,
Букурещкия и Адрианополския мирни
договори ние успяхме да изтръгнем от
Турция свободата на редица княжества,
независимостта на Гърция и получихме
правото да бъдем покровители на балкан
ските християни. Парижкият мир съкра
ти нашите исторически права, но все пак
създаде Хатихумаюна, чрез който осигури
на васалните държави и на християнски
те поданици колективна европейска га
ранция. Последната Константинополска

Генерал Николай Игнатиев Пекин, 1900 г.

конференция, доминирана от Англия, не
постигна нищо. Напротив, тя освободи
Портата от всякакви ангажименти, като
ѝ даде възможност да продължи своето
варварство с въоръжено насилие.
Ние не бива да се правим, че не виж
даме голямата опасност от създалото се
положение. Фактическото безсилие за
колективно европейско въздействие вър
ху Турция може да я насърчи за найбез
разсъдна политика и тази слаба държава
да се превърне в страшно оръдие против
нас. Сега, когато Европа се наслаждава на
мир, само ние сме принудени да живеем в
постоянна тревога, непрекъснато да тър
пим оскърбления по адрес на нашето дос
тойнство и да понасяме увреждане на
нашите материални интереси до тогава, докато изчезне и последната следа
от нашето влияние на Балканския полуостров. След извличането на известни
изгоди от участието си на конференция
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та, европейските държави могат сега да си
позволят пълно бездействие. За нас обаче
подобно бездействие би било гибелно.
Ние не можем да допуснем сегашно
то кризисно положение да се превърне в
хронична язва. Ние трябва да се стремим
към установяването на действителен мир,
почтен мир, здрав мир, който да защити
нашето достойнство, да постави Осман
ската империя на мястото ѝ, като гаранти
ра на балканските християни пълна безо
пасност от всякакви насилия и зверства.
Другите държави могат да се колеба
ят и могат да бавят решенията си относно
турските бъркотии. Но ние не можем да се
колебаем. Ние сме ангажирани пред Русия,
пред християните и пред цяла Европа с ду
мите на нашия Господар Император, ние
обявихме мобилизация, призовахме арми
ята, която е вдигнала меч в защита на на
шата чест пред целия свят. Отстъплението
на Господар Императора от дадената дума
би означавало, че отстъпваме от руската
история, би разколебало руския народ в
собствените му сили. Не може да помра
чим вярата в свещените думи на царя.
Демобилизацията на готовата за бой
армия без почтен, удовлетворителен мир
би означавало да уроним престижа на ар
мията, да накърним доверието, интереси
те и честта на Русия. Подобна демобили
зация на армията без някакъв резултат би
означавало втора изгубена Кримска кам
пания с найсериозни за нас вътрешнопо
литически последствия.
Няма защо да се заблуждаваме, че по
своята същност Източният въпрос е пре
ди всичко наш проблем и че формулата
за общоевропейската отговорност в този
случай изобщо не ни устройва. Източният
въпрос много помалко засяга Англия, но
въпреки това тя защитава с огромни уси
лия своите интереси в хода на диплома
тическите разисквания. Както историята,
така и обективните реалности безусловно
ни отреждат главна роля при възникнали

Бюст на Александър Горчаков
в Санкт Петербург

те сега недоразумения и ние горчиво ще
се разкайваме, ако се отклоним от реша
ването на тази задача.
Ние в никой случай не желаем война,
но очевидно не можем да демобилизира
ме армията, докато не постигнем почтен
мир. Напротив, тъкмо армията ще бъде
нашата опора, за да постигнем такъв поч
тен мир.
При какви условия бихме се при
мирили? Дали сами или заедно с Европа,
ние ще настояваме пред Турция да изпъл
ни всички решения на конференцията.
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грама, то тогава, що се отнася до четвър
тото искане за гаранциите, Европа би мо
гла да прояви известна снизходителност,
като се задоволи с прилагането на сегаш
ните средства за контрол. Но с оглед оси
гуряването на умиротворителния процес
се налага Портата да санкционира този
процес със специални международни до
говори, с които тя да поеме тържествен
ангажимент пред Европа за изпълнение на
реформите. Това би дало правото на Тур
ската империя да заеме отново съответ
ното място в общоевропейския концерт.
Само чрез подобен тържествен акт, в
съответствие с договора от 1856 г., Пор
тата би могла да изпълни решенията на
конференцията. Това е залогът за запаз
ването на мира и подобаващият начин да
се уважи достойнството на цяла Европа и
Русия.
Като се има предвид, че Източният
въпрос е общоевропейски дипломатиче
ски проблем, ние сме длъжни да търсим
подходящия мирен изход преди всичко
в съгласие с цяла Европа. Но ако нашите
предложения не срещнат разбиране, ако
дипломатическите преговори отново за
тънат в необозримото бъдеще или най
накрая, ако самата Турция не прояви же
лание да се съобрази с мирните усилия на
Европа, тогава за нас не остава друга въз
можност, освен да възстановим мира чрез
самостоятелни действия.
Исканията, които Европа би следвало
да предяви, трябва да се съдържат в на
шия ултиматум, който не допуска никакви
колебания както от наша, така и от про
тивната страна.
Съществува известна възможност, ако
нашият ултиматум е поставен с достатъч
на твърдост и с обявена бойна готовност,
да бъде приет от Портата. Тогава войната
би могла да се избегне, а ние бързо да въз
становим сегашното благосъстояние на
държавата. Ако обаче нашият ултиматум
бъде отхвърлен, тогава ние трябва още

Бюст на Граф Игнатиев във Варна

Става дума да се изпълнят следните иска
ния: 1. Очертаните християнски области
да получат уговорения административен
статут; 2. В тези области да се назначат
християнски губернатори за определен
срок с одобрението на всички държави;
3. Безопасността на жителите в тези об
ласти да бъде осигурена от достатъчно
многочислена и добре оборудвана земска
стража, която да се формира с участието
на християнското население, съобразно
неговия процент в съответната област; и
накрая 4. Европа да получи сигурни гаран
ции за осъществяването на набелязаните
реформи. Освен това Портата да изпълни
изискването на конференцията за регу
лиране на отношенията си със Сърбия и
Черна гора.
Ако Портата прояви добра воля за по
мирение със Сърбия и Черна гора и сво
евременно пристъпи към изпълнение на
споменатите три искания от нашата про
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Параклис-мавзолей „Свети Георги Победоносец“, изграден е с лептата на българския народ
от Комитета Цар Освободител Александър ІІ с председател Стоян Заимов
в периода 1903–1907 г. Централен държавен архив, ф. 3К, оп. 7, а.е. 344.

нашия тил. Франция и Италия са склон
ни да се въздържат от пряко участие, даже
самата Англия заяви, че няма да действа
срещу нас, нито в полза на Турция. Засе
га поведението на Европа е непредсказу
емо, но донякъде от нас зависи дали ще я
настроим срещу нас. Бързият решителен
успех на нашата армия би могъл да повли
яе много на поведението на Европа и да я
подтикне към отстъпки, които в момента
изглеждат невъзможни.
Ако сега допуснем мир на всяка цена
и ако дадем на противника дори и най
малкото подозрение за нашата слабост,
то след няколко месеца може да се окажем
вкарани в решителна война, но вече при
съвсем други, неизмеримо понеблаго
приятни обстоятелства.

същия ден да обявим война за постигане
то на почтен мир и за защита на нашето
достойнство.
Както се случва в живота, понякога се
налага човек с оръжие да се защити. Така и
на наймиролюбивата държава може да се
наложи да воюва. Изправена пред съдбов
но изпитание, Русия е призвана от думите
на Господар Императора да защити своя
та чест и достойнство, така както винаги
е правила това, проявявайки смелост и
жертвоготовност.
На нас ни е нужен мир, но не мир на
всяка цена, а почтен мир, който, ако се на
ложи, да постигнем чрез война. Колкото и
страшна да изглежда сега войната, все пак
имаме известни възможности за кратко
време да постигнем желаните резултати.
Нашата армия е готова както никога до
сега. Съюзът на тримата императори все
пак е в състояние да осигури в началото

7 февруари 1877 г. Военен министър
генерал-адютант Милютин
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Къща-музей „Цар Освободител“ в Плевен.
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Разрушаването на тази репутация се
преценява като посегателство срещу съществуващите руски позиции и влияние
на Балканите, придобити с руска кръв
и много жертви в предишните войни. В
доклада се изразява категоричното становище, че в името на тази цел Русия е
длъжна непременно да воюва. В този случай войната се смята за отбранителна
и заслужава да се рискува.
От доклада личи, че към този момент
надеждите за мирен изход от източната криза все още не са изживени. Въпреки разочарованието от провала на Цариградската конференция, руските държавници продължават да се надяват, че
ще успеят да ангажират държавите от
европейския концерт за нов колективен
натиск върху Високата Порта за изпълнениена решенията на великите сили.
В доклада са формулирани четири условия, които в смекчен вариант преповтарят решенията на Цариградската
конференция. Тези условия се съдържат
в подготвената от царското правител-

Докладът на Милютин е уникален документ, който ни предлага автентична
информация, предназначена за руските
държавни ръководители начело с царя.
Затова може да се приеме, че информацията в него е абсолютно достоверна. В доклада се съдържат анализи, съображения
и конкретни становища за решенията и
действията на царското правителство
по актуалните проблеми във връзка с
източната криза. В доклада откровено
се изразяват настроенията, нагласите,
намеренията, опасенията и колебанията
на руските държавници по злободневния
въпрос на деня – мир или война. Докладът
има конкретно практическо предназначение с оглед подготовката и приемането
на окончателно политическо решение.
От доклада става ясно, че в момента
Русия не е готова и не желае война, поради което се старае да я избегне. Същевременно става ясно, че Русия по никакъв
начин няма да допусне разрушаването
на своята репутация като покровител
и защитник на балканските християни.
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ство по това време циркулярна нота до
държавите от европейския концерт за
новколективен демарш за въздействие
върху Високата порта. Този документ се
отличава с това, че в него се предвиждат
гаранции за изпълнението на реформите. Гаранциите се изразяват със заплашителната фраза, че ако Високата порта не изпълни исканията на Европа, ще
бъдат предприети наказателни „действени мерки“, без да се уточнява какви.
През месеците февруари и март
1877 г. граф Н. П. Игнатиев обикаля спешно европейските страни с поръчението
да връчи лично циркулярната нота на
правителствата в Берлин, Виена, Рим,
Париж и Лондон. Формално мисията на
Игнатиев е успешна. Навсякъде го посрещат радушно и всички правителства
подкрепят руската нота. На 31 март
1877 г. в Лондон е подписан т. нар. Лондонски протокол, с който великите сили
отново приканват Високата порта да
изпълни решенията на Цариградската
конференция. Добре осведомена, че освен
Русия няма друга европейска държава,
която възнамерява да предприеме наказателни „действени мерки“ против Османската империя, Високата порта и този
път отхвърля исканията на великите
сили. Така възможностите за решаването на източната криза по мирен начин
са окончателно изчерпани.
На 10 април 1877 г., въз основа на доклада на Милютин, Коронният съвет
при императора взема решение за обявяване война на Османската империя.
Това става с царския манифест на 24
април същата година.
В доклада на Милютин се съдържат
много интересниразсъждения относно
характера и целите на предстоящата
война. Прави впечатление изразеното
становище, че войната трябва да се
води, без да се плашат и дразнят другите държави от европейския концерт.

В това становище очевиднопрозират
опасенията от призрака на Кримската
катастрофа. Има обаче и друго обяснение, което е свързано със споменатото
принципно становище на царското правителство, че балансът в равновесието
на великите сили в Европа е многократно по-важен за стратегическите интереси на Русия от всякакви придобивки
по Източния въпрос. Оттук произтича
заключението, че с оглед целите на войната се открояват два основни стратегически акцента. Първият е да се запази
руската репутация като покровител и
защитник на балканските християни,
а вторият – да се запазят нормалните
отношения на Русия с всички държави
от европейския концерт. Както личи от
доклада на Милютин, съчетаването на
тези два стратегически акцента предизвиква известно раздвоение в политиката на царското правителство. В
руското държавно ръководство се очертават явни различия относно смисъла и
целите на войната. Едната групировка
е настроена в духа на някогашната традиционна руска настъпателна политика
срещу Османската империя, а другата
е свързана с новия реформаторски курс
за проевропейска ориентация на Русия.
В едната доминират славянофилите и
военните, а в другата – приближените
на канцлера Горчаков и дипломатите.
Разногласията между тях се отразяват
неблагоприятно върху действията на
царското правителство както при подготовката и в хода на военната кампания, така и на мирните преговори след
войната. Въпреки всички затруднения
обаче, Русия печели войната и постига
набелязаните си цели.
София, 16 февруари 2013 г.
Константин Косев
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СТАТУТ
ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ
НА НАЦИОНАЛЕН УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС,
ПОСВЕТЕН НА 28-ия ПОХОД
„ПО СТЪПКИТЕ НА ЧЕТАТА
НА ТАНЬО ВОЙВОДА“

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ:
Националният ученически конкурс за мултимедийни проекти, есета, стихотворение и рисунка е посветен на 28-ия 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 уменията за самостоятелно набавяне, представяне, аргументиране и анализ на данни.
3. Да се стимулира емоционално-естетическото отношение към значими
исторически събития.
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Видове ученически разработки:
1. Мултимедийни проекти
2. Съчинения, аналитични и интерпретативни текстове, есета и стихотворения
3. Рисунки
Участници:
Учениците от съответното училище, подготвили собствени писмени текстове, рисунки и мултимедийна презентация по зададените теми.
Условия за участие:
В конкурса за мултимедийни проекти, есе, стихотворение и рисунка могат
да участват всички ученици от страната, разпределени в две възрастови групи:
I – VIII клас и IX – XIII клас
Изисквания към представените проекти и творби:
Теми:
I–VIII клас
1. Априлското въстание 1876 г. и значението му за последвалата Рускотурска 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 Рускотурска 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 свободно разпространяем софтуер, работещ под операционна система Windows.
 Няма ограничения в сложността и в съдържанието, в използвания формат и обем.
35

Проектите могат да бъдат представени и като обикновено слайдшоу в
PowerPoint или като мултимедия с флаш приложение, вградено видео, макромедия и др.
Критерии за оценяване:
 осмисляне, аргументираност и достоверност на темата;
 умение за излагане на фактите;
 елементи на изследователска дейност;
 оригиналност и творчески подход към темата;
 използване на различни източници и коректност в тяхното посочване;
 езикова и стилистична култура;
 естетическо изпълнение.




ІІ. Съчинения, аналитични и интерпретативни текстове и есета.
Критерии за оценяване:
 ясно и точно формулирана теза;
 удачно подбрани аргументи;
 личностна позиция;
 оригиналност и творчески подход към темата;
 езикова и стилистична култура.
III. Рисунка
Всеки участник може да използва свободно избрана техника: акварел, темперни бои, пастели, графика, флумастер, молив, колаж.
• Творбите не трябва да се паспартират и няма да бъдат връщани на авторите. На гърба на всяка рисунка е необходимо да бъдат отбелязани
четливо следните данни:
– лично и фамилно име на автора, точен адрес;- клас и училище;
– телефон за контакт или електронен адрес.
ЕТАПИ И ОЦЕНЯВАНЕ:
I етап: Учениците от съответните степени на образование: 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 21.05.2013 г. на адрес: София 1303, ул. “Осогово“ № 60,
КПД „Родно Лудогорие“ – за д-р А. Кънев, или www.ludogorie.org
II етап: Комисия в състав: акад. Светлин Русев, проф. Десислава Минчева,
Мария Бенова, д-р Анатолий Кънев, Тихомир Стефанов, Боряна Мекушина,
Христина Вътова, Стоимен Узунов, 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 30.05.2013 г.
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НАГРАДИ:
Материални награди на стойност:
първа награда – 70 лв; втора награда – 40 лв; трета награда – 20 лв; поощрителни награди.
Наградите се определят за всяка образователна степен, включително отделно за текстове, рисунка и мултимедия.
Наградите ще се обявят по време на традиционния 28-и поход “По стъпките на четата на Таньо войвода“, организиран от КПД “Родно Лудогорие“, в
периода 30.05 – 02.06.2013 г.
Паричните награди ще бъдат изпратени с пощенски запис на съответните
учители.
Уведомяване:
 Авторите на номинираните разработки ще бъдат уведомени по телефон,
факс или по електронна поща, в зависимост от посочен от тях начин за комуникация.

Д-р Анатолий Кънев
(Секретар на КПД „Родно Лудогорие“)

КПД “Родно Лудогорие“
София, 1303
ул. “Осогово“ 60
02/929 61 01
www.ludogorie.org
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ЕСЕ – I група – от I до VIII клаС – II награда
Свободата – вчера, днеС и утре
„Човек се ражда свободен, а навсякъде е в окови“
Жан-Жак Русо
Днес колко често се гордеем, че сме свободни българи? Развяват се националните флагове от родните панелки три пъти в годината, вървим по стъпките на някой велик българин четири дни и се изправяме в знак на уважение за една минута. Общата равносметка е седем дни и една минута- толкова време сме горди, свободни българи. През
останалите 358 дни се опитваме да си изкараме виза, да си намерим работа в чужбина и
да избягаме завинаги от Свободна България.
Но точно преди 136 години един човек решава, че няма да се бори да избяга от България, а ще се бори ЗА България. Така Таньо Стоянов, сам, организира чета от 26 души,
която да помогне в Априлското въстание. Някога само 26 души са били достатъчни, за
да възродят надеждата на цял един народ за по-добър живот. Днес това се оказва непосилна задача за 240. Главната разлика се състои във вярата за свободен живот, която
са носели в сърцата си тези 26 човека. Сърца на патриоти, готови да вървят по стъпките на човека, в когото вярват, без значение дали пътят е асфалтиран или не. А човекът, който да поведе борбата, може да го направи без празни обещания, дори без думи.
Единственото, което е нужно, е пламъкът в очите, че каузата си заслужава да живееш
и да умреш за нея. Един от тези пътеводители на свободната идея е бил Таньо Стоянов, известен като Таньо Войвода. Вярно е, че за повечето това име не е нито толкова
популярно като тези на Антон Милтенов-Клюна, Мишо-Бирата и Киро-Шкафа, нито
пък толкова звучно. Със сигурност и не е присъствало толкова често в новинарските
емисии, но въпреки това всяка година българският народ се сеща за него, а част от този
обезверен народ дори повтаря и стъпките му с вяра, че същият път ще донесе същата
надежда и патриотизъм. Но никой не осъзнава, че не пътят е важен, а посоката. Таньо
Войвода е бил окрилен от идеята за свободата, а стремежът му е бил толкова силен, че
го е карал да лети над човешките възможности и страхове. И пак така, без страх, четата
е разбита в последното си сражение на Керчан баир при село Априлово. Таньо Войвода
е убит, главата му е отрязана и разнасяна из околните села по пазарите им за сплашване
на местното българско население. Защото някога за истинския българин е нямало нищо
по-страшно от смъртта на децата на отечеството, способни да извоюват свободата за
най-обичания си родител – България. Днес най-големите ни страхове се простират до
кварталния ъгъл, където се плащат месечните сметки за ток и вода.
Оказва се, че не са се променили много нещата от времето на Априлското въстание.
Днес още „псета... вият в полята“ – бездомни и опасни; „старци се молят богу горещо“ –
да се повишат пенсиите им, за да могат да си купят животоспасяващите лекарства; „жените плачат“, че не могат да осигурят нормално бъдеще на децата си. Не е ли жалко, че
сме свободна държава от 1878 г., а демократична от 1989 г. и въпреки това все още се
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божидар тасев – 7 клас, оу Любен Каравелов, гр. Попово

срамуваме да се наречем българи, не осъзнаваме колко хубост и мощ се крие в речта ни
и носим срама по челото. А не е ли най-срамното, че днес едва 20% от учениците са чували кой е Таньо Войвода, но 70% знаят наизуст песните на Азис. Срам ме е, че днес свободата за нас е борбата да оцелееш, а до вчера свободата е била да се бориш за идеалите си.
Днес имаме силните на деня, вчера имахме силните на времето, които вярваха, че
„времето е в нас и ние сме във времето“. И те наистина останаха във времето, защото не
избягаха, бяха решили, че за тях свободата не е навън, в чужбина, а вътре в самите тях.
В какво ще се състои свободата ни утре, решаваме ние. Просто трябва да помним,
че за всичките ни национални герои, като Таньо Войвода, свободата не е била просто
териториална, политическа и църковна независимост. Свободата е била философия на
мислене и начин на живот, а да си свободен не е означавало да правиш каквото си поискаш, а да вярваш, че искаш нещо. Това е била свободата вчера, каква ще е утре – изборът
е наш!
Изготвили:
Бирсел Хюсеин Феим, Неджмие Хасанова Халилова от VI клас
в ОУ „Отец Паисий“ – с. Дянково, общ. Разград
Ръководител:
Ивелина Василева Ганева – преподавател по история
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елица Светлозарова, 3 клас,
Шии – арт Попово

боряна Спиридонова –
ну П. р. Славейков, гр. бяла
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николай руменов, 1 клас,
Шии – арт Попово

умур елианов, 6 клас,
ЦдГ 2, гр. Попово
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СтИХотВорЕнИЕ – I група – от I до VIII клаС –
I награда
Примерът на таньо войвода
Малък бях, но помня, батко ми разказваше
за един войвода – силен и неустрашим.
Помня ясно – Таньо той се казваше
и спечели ме със дух непобедим.
Силно пожелах си на него да приличам,
вричах се да бъда смел, добър и справедлив,
своята родина безкрайно да обичам,
в нея да живея спокоен и щастлив.
Нямам ятаган, но уча, искам да творя.
Примерът на войводата води ме напред.
С неговата справедливост и любов горя,
нося във сърцето си святия завет.
Днес не водим битки, кървави сражения,
свобода си имаме, трябва да я браним.
Пазим спомена за робство и падения,
почит към юнаците и борците храним.
Аз пораснах, но съм скътал във сърцето си
образ чист и дързък, светъл, героичен.
Знам, че някой ден ще го предам и на детето си.
Да се помни Таньо – войводата епичен!
Георги Станиславов Георгиев – ученик от VII клас,
ОУ „ Васил Априлов“ – град Исперих
Адрес: ул. „Васил Левски‘‘ №78, тел: 08431/2052, e-mail: ou_aprilov@abv. bg
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рузие Кенанова, 5 клас, Шии – арт Попово

теодор владиславов Колев 6 клас, Соу й. йовков, гр. Кърджали
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СтИХотВорЕнИЕ – II група – от IX до XII клаС –
I награда
отново на Поход
Ухание на утро в малкото градче,
в забързан ритъм бие моето сърце.
Очаквам радост в идващите дни тръгвам на поход из славни земи:
по отъпкан Път от вечни стъпки,
Път, от който ме побиват тръпки,
Път на подвиг към родния Керчан духът на Таньо ме зове натам.
Внушителни колони от стотици хора
преминаваме поля и гори без умора.
Преходи безкрайни, силен пек и дъжд,
крепи ни само устремът могъщ да преминем през земята клета,
на поход по пътя на Таньовата чета.
Щом завърнем се от дълъг път,
изчезват в миг умората, гладът.
Започват надпревари и забави всеки иска града си да прослави,
бунтовни песни пеем от зори,
в мрака чуват се закачки и игри.
Срещаме и трудност, срещаме забава,
времето на похода тъй бързо отминава.
Смелата ми чета със сълзи се сбогува
и знам – Керчанът за нас ще тъгува.
Оставаме вечно приятели добри,
с прекрасни спомени за старини.
Владислава Георгиева – X „а“ клас, СОУ „Н. И. Вапцаров“ – гр. Силистра
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невена Стефанова, 1 клас, Шии – арт Попово

теодор владиславов Колев 6 клас, Соу й. йовков, гр. Кърджали
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Няколко думи
за иваН Славов
десислава минчева

Икар – колекция Лудвиг
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Трудно се пише за човека и
скулптора Иван Славов. Не
защото има нещо спорно или
незначително в творчеството
му, а просто защото той,
като повечето истински
художници на средна възраст,
не отдава голямо значение
на документацията. Имам
предвид, че разполагам с
твърде малко репродукции
на негови произведения,
които в действителност са
внушителни и като брой, и
като качество. Но, както казах,
с обсебените от изкуството
често е така… Да му мислят
техните изследователи! И
в случая с Иван е налице
тази закономерност, според
която колкото по-„голям“ е
някой като творец, толкова
по-малко се саморекламира
и архивира създаденото през
годините. И така – ще пиша
по интуиция, по спомени и без
фактология. Истината е, че и
без снимков материал, а и без
моя текст, изкуството му ще
остане за бъдещето. Камъкът
и бронзът на Иван са по-силни
и устойчиви от думите.
За мен лично (а и за моите
колеги) името на Иван Славов
е нещо като легенда. Още след
завършването на Академията,
където учи в ателието на
проф. Д. Даскалов, Иван
прави няколко забележителни

изложби и участия в групови
експозиции. Той е част от
поколението, което, бих
казала, пречупи представите
ни за скулптурата. За младите
художници, а и за публиката
днес е трудно да си представят
онази революционна промяна
през седемдесетте и особено
през осемдесетте, когато
модерността (с цялата
условност на това понятие)
навлезе в художествения ни
живот. Тогава някак най-силно
се осмислиха и проявиха
европейските традиции в
разбирането за формата,
като към тях бяха прибавени
силното академично (в смисъл
на аналитично) обучение,
балканската експресивност
и емоционалност, както и
синтетичността на формата
и на пространството и
структурата на обема. По
това време уроците на Далчев
бяха доразвити и достигнаха
до личен изказ за всеки от
новата генерация скулптори.
Това създаде облика на
новото българско пластично
изкуство и го издигна до ниво,
съпоставимо със световното.
Оттогава до ден днешен Иван
Славов е основна фигура в
тези важни процеси.
Той, Иван, е
професионалист до мозъка
на костите си. Владее и
материята, и материала
до съвършенство. Работи
в метал, камък, глина и
дърво. Освен това той
експериментира и с размера.
Твори в областта на
малката пластика, медала и

02. Пиета – частна колекция
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монументалната скулптура.
Печели награди у нас и
в чужбина, печели ги и в
различните жанрове. Ами…
просто е много добър!
Иван Славов е променящ
се, но никога – променлива
величина. Той извървя дълъг
път между фигуративното и
абстракцията, като второто
не измести напълно първото.
Никога няма да забравя
изразителните му човешки
фигури и портрети, както
и композициите му. Те
завинаги ще останат знакови
за неговото собствено
творчество, но и за развитието
на цялата скулптура у нас.
Преди няколко години Иван
създаде едно разпятие в
Созопол, което показа, че за
можещия няма теми табу.
Рискуваш при такава задачапровокация да загубиш
състезанието със старите
майстори, но… може и
да не стане така. Може
традиционното приковано
тяло, но направена от ръцете
на майстор, живеещ през
XXI век, да бъде не по-малко
въздействащо от тялото на
Христос от класическите
църковни разпятия. Фигурата
на Иван е нещо, което трудно
се описва… Може би повечето
хора свързват името му с
портрета на Стамболов в
центъра на София. Някак
трудно бе приет този портрет
в голям размер, разсечен,
странно въздействащ,
напълно нетрадиционен,
направо – експериментален.
Точно заради неговата

34aПортрет на Джена

007F Баща и син или 0021F
48

Паметник на Стефан Стамболов, София

Портрет на Галин Малакчиев

Композиция –
Симпозиум
във Велико Търново
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неповторима експресивност
и заради скъсването с
обичайните представи за
паметник – портрет, той
остава една силна, лична
интерпретация на образ и
време . Монумент, с който
София трябва да се гордее.
По-малко известен
факт е, че Иван участва
в колективите, създали
емблематичните монументи
„Асеневци” в Търново и
„Създатели на българската
държава” в Шумен. Там
участието му е сериозно
и решаващо за крайния
резултат. Ако идете случайно
или нарочно в Антоново
ще видите неговия прочит
за мемориал – „Kладата“.
Там, пред този паметник се
разтреперваш физически…
За съжаление пластиките,
създадени от Иван извън
граница, са много. Ако в
Созопол, Кнежа, Червен бряг,
Илинденци, Пловдив, Смолян,
както и на доста други места у
нас бихте могли да ги видите,
то нещата в Италия, Белгия,
Германия и Португалия
ще останат предимно за
чужденците.
Много са симпозиумите,
в които Иван Славов участва.
И в този случай ми се струва,
че за хората извън сферата на
изобразителното изкуство
това изглежда като приятно
прекарване някъде извън
София или България, като
нещо подобно на почивка.
Повярвайте ми, не е така!
Скулптурните симпозиуми
са места, където артистите

35. Скулптури в парк „Юго Вутен” - Белгия

Композиция – Севлиево

„Есен“ – Червен бряг
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често оставят едни от найсериозните си произведения,
като дните им преминават
от сутрин до мрак сред
оглушителен шум на машини
и чукове, сипещ се отвсякъде
каменен прах и под палещо
слънце (понякога и леещ
се дъжд). На такива места
Иван е създал изключителни
произведения –
голямоформатни пластики
(основно в камък, но и в метал
и керамика), предназначени за
външни пространства и които
ще останат като културен
феномен за мястото. Особено
в тези си творби той достигна
до крайна синтетичност и
експресивност, превръщайки
обектите в знаци. Играта на
светлини и сенки, породена
от естетски композираните
плътни участъци и
ажурите, лаконичността на
външната линия и обема и
декоративният трепет на
геометричните разработки,

„Хоризонт“ – Калдаш
да Раиня, Португалия

владеенето на общото и
детайла, странните пробиви
(естествено, на точното
място) и организирането на
цялостното пространство –
всичко това прави от тези
монументални творби,
създадени във възможно найкратки срокове, запомнящи се
произведения.
Много са нещата, заради
които смятам Иван Славов за
изключително важна фигура
в съвременното ни изкуство.
Даже само преди месец
участието в един конкурс, на
който той не спечели първото
място (което аз вътрешно му
отредих!), беше блестящо!
Има в неговите
произведения сила и
хармония едновременно. Има
тежест и финес. Изчистено,
почти геометрично
третиране на обемите и
естетизиран детайл. Липса на
умозрителност, първична мощ
и директност на внушението.
Има жизненост и култивиран,
съвсем личен възглед. С две
думи – има ТАЛАНТ. Да, той
притежава в големи дози това
неподатливо на вербални
обяснения качество.
Иван Славов е мълчалив
точно толкова, колкото са
смълчани и скулптурите му.
Но в тях се съдържа онази
вътрешна енергия, която не те
оставя безразличен и е белег
за значимост. Произведенията
му никога не са незабележими
или ординерни. Те са онези
трайни пластически височини,
които са чест за всяка страна и
култура.

Ключове
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Редакционно
През 2013 г. се навършват 1150 години от Моравската мисия на светите братя Кирил и
Методий сред славяните през 863 г. Във Великоморавия те създават училища, проповядват на славянски език, обучават ученици. А Константин-Кирил Философ поставя
основите на славянската литургия, която, макар да има някои византийски елементи,
като цяло притежава самобитен облик.
По повод годишнината от Моравската мисия публикуваме научно съобщение на
тема „Кирил и Методий и славянската музика”, любезно предоставено ни от известния
наш клавирен педагог и музиколог Лада Брашованова, четено на конференция на секция „История” към Съюза на учените в България на 17 май 1993 г.

Карта на Великоморавия
52

киРил и Методий и славянската Музика
лада Брашованова
Кирил и Методий превеждат Светото писание от гръцки на старобългарски език и
с това поставят основите на т. нар. църковно-славянски език. (Шест века покъсно М. Лутер превежда Новия завет от
латински на немски…) Кирил и Методий
превеждат освен това и голяма част от
църковните книги, между които и „Октоиха“ на Йоан Дамаскин, а вероятно и
Литургията на Йоан Златоуст („Хризостом“). По този начин в България се създава благоприятна почва за изпълнение
на канонизираното византийско богослужение. Тогава то се е състояло в три
варианта: манастирско (дълготрайно),
селско (краткотрайно) и църковно (със
съответни тържествени ритуали). От Кирил и Методий не са запазени ръкописи.
Интерес предизвикват обаче т. нар. „Панонски легенди“ от IX в., в които се съдържат най-старите сведения за църковни песнопения на славянски език, както
и трите „Жития“ – „Проложно“, „Кратко“
и „Пространно“ – на св. Кирил. В „Пространното житие“ се споменава, че Кирил
в Магнаурската школа учил: „геометрия,
философия, реторика, аритметика, астрономия и музика“.1 От това става ясно,
че Кирил е бил обучен по византийската
църковна музика и музикална теория. Поинтересно за музикалната наука е обаче
запазеното до днес писмо, писано между
875 и 879 г. от Анастасий, библиотекар
при папа Адриан II, до владиката Гаудерих (поч. 898 г.). В това писмо става дума
за един химн, чиито славянски текст и мелодия (с палеовизантийски невми) били
писани от Кирил, и то по повод открива-

За буквите. Паметник в София

нето при хазарите в Херсон на мощите на
римския папа Климент I, който по времето на император Траян през годината 100 бил хвърлен с котва в морето. По
този повод редица слависти отбелязват
като автор на тази „Херсонска легенда“
Константин-Кирил Философ. Във второто издание на споменатата книга на Балан
от 1934 г. (с. 264) е цитирано писмото на
Анастасий до владиката Гаудерих (написано на латински), от което един пасаж е
особено важен за музикалната ни наука.
Там Анастасий с право отбелязва, че благозвучната хармония на славянския химн
на Константин-Кирил Философ не е могла

А. Теодоров-Балан, Кирил и Методий,
София 1929, с. 33.
1
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да бъде запазена при превода на латински
език. Освен това този химн е станал толкова популярен, че се е изучавал в гръцките училища и бил включен в тогавашния
„Химнологион“2. Българската музикология тепърва трябва да отдели специално
внимание на въпросния химн.
За музикалната дейност на Кирил и Методий се споменава и в т. нар. „Моравска
легенда“. В този латински ръкопис от XIV в.
се съобщава, че братята Кирил и Методий
наредили богослужението в Моравия да се
пее на славянски език, поради което папа
Адриан II ги извикал в Рим и им поискал
обяснение за смелата им постъпка.
Интерес представлява и следният цитат относно Методий, който – след смър-

тта на Кирил в Рим (869 г.) – заминал по
покана на княз Коцел за Панония, „…където украси църквите с песни и религиозни
песнопения“3. Скоро след това Методий
бива хвърлен в затвора за почти три години от съперника си – залцбургския архиепископ Адалвин. Освободен по заповед на папа Йоан VII, Методий бива обвинен от този папа в писмо от 880 г. до княз
Светополк. Папата обвинява Методий,
че пеел богослужението „на варварски“,
т. е. на славянски език. Многозначително
е обаче, че същият този папа Йоан VII не
след дълго разрешава след провеждането
на богослужението на латински език то
да се изпълнява и на славянски език. След
смъртта на Методий през 885 г. обаче славянският език отново бива забранен в богослуженията.
Едва ли може да се допусне, че Кирил
и Методий са превели гръцките религиозни песенни книги на старобългарски език,
без да се съобразят с принадлежащите им
мелодии и нотни знаци (невми). Някои музиколози-медиевисти, напр. Райна Паликарова-Вердей4 твърдят, че Кирил и Методий нагодили славянския текст към гръцкия при превода на византийските песнопения, като съответно нагодили и невмите.
По-вероятно е обаче, че за преведените
славянски текстове са били създадени
нови мелодии, толкова повече, че по онова
време гръцките текстове са се чели в мерена реч, а старобългарските текстове – в
проза, при което при превода акцентите,
броят на сричките и говорната интонация
не са могли да бъдат запазени. При такава
хипотеза новите мелодии трябва да са имали славянски, респ. български характер и
може би са носили белези от тогавашната

2
„Graecorum resonant scolae… solemniter ad
hymnologion Dei omnipotentis edidit” – Срв. Боню
Ангелов, „Киршовият химн е чест на Климент
Римски” в „Константин-Кирил Философ”, София
1971, с. 255–269

3
Срв. „Похвално слово за Св. св. Кирил и
Методий” от Климент Ох¬ридски.
4
La musique byzantine chez les Bulgares et
Russes – du IXe au XlVe siecle, Copenhague 1953,
p. 42.

Захарий Зограф. Св. св. Кирил и Методий.
Фреска в наоса на Троянския манастир, 1848 г.
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Св. св. Кирил и Методий проповядват МОАРЕ!!!

българска народна музика, от която обаче
нямаме писмени данни.
При разрешаването на тези проблеми
би трябвало да се съблюдава и друг факт:
в многобройните църкви и манастири в
тогавашна България, които малко или почти никак не били подчинени на контрола
на византийската църква и в които голям

брой български църковни певци и монаси едва ли са владеели невмения нотопис,
църковните песнопения са се предавали от
поколение на поколение по устна традиция. Така тези песнопения постепенно са
се отдалечавали от византийските църковни канони и вероятно са били повлиявани
от народнопесенни елементи.
И накрая един малко известен факт:
през 1863 г. католикът Ференц Лист композира химн за мъжки хор и орган, посветен на 1000-годишния юбилей от мисията
на Кирил и Методий в Моравия. Още постранно е обаче, че този химн е написан
не на обичайния за подобни композиции
латински език, а на словенски език. Химнът на Лист е озаглавен „Славимо славно
славени“ – нещо като „Глория“ на славянството!… И само две години след като
композира този химн, унгарецът Ференц
Лист приема в Рим католически духовнически сан!

Св. cв. Кирил и Методий донасят мощите
на Св. Климент – четвърти римски папа в Рим.
(Стенопис в базиликата Сан Клементе – Рим)
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За село Църквино или За пластовете
историческата памет
„Света е убав оти е шарен“ – шопска поговорка

проф. Христина
попмихайлова

В случаен разговор с моя състудентка
(сега доц. Михайлова) попаднах на тема,
която ме впечатли. Оказа се, че майка ѝ,
уважаваната от мен рентгеноложка проф.
Попмихайлова, е родена в с. Църквино,
което тя и до днес нарича Бубàта, тъй като
там се е намирало текето на Муса Баба.
Село, което за съжаление вече го няма на
картата. Посещавал съм го навремето заедно с моя тъст Борис Илиев – краевед и
изследовател на Лудогорието.
За пореден път пред мен се потвърди
казаното от проф. Елена Огнянова, че в
България „камък да ритнеш, ще ти разкаже нещо”. А какво остава с човек да поговориш. Проф. Христина Попмихайлова бе
любезна да ме покани на гости и да ми разкаже историята на своя род Килифарски.
Именно нейният дядо Стоян Килифарски
през 1878 г., веднага след Освобождението на България, заедно с рода Даскалови,

купува имоти в района на Бубàта. Историята на Църквино, съществувало до 1955 г.,
когато преминава в землището на с. Самуил (Разградско), е почти идентична с историята на резервата Воден (бивш резерват на УБО, сега ловно стопанство), само
на 3 км от историко-археологическия резерват Сборяново: старо тракийско светилище с последващ български пласт от
Първо и Второ Българско царство; Хюсе-
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Гробът на Муса Баба

Обръщаме се към нашите читатели, които знаят
нещо за рода Килифарски и имат материали
и снимки от района, с
молба да ни ги изпратят.
Припомняме, че „Списание Път“ е трибуна и
Път за всеки, за когото
културата е поведение.
Забележка: Досега за
селото и текето Муса
Баба са писали:
– Невена Граматикова. Неортодоксалният ислям в българските земи. ИК
„Гутенберг“, 2011.
– Иван Заптиев. История, легенди и
предания, събирани през 60-те години на
XX в. Държавен архив – Разград.
– Борис Илиев. Текето Демир баба Железния баща в Сборяново. КПД ”Родно
Лудогорие“, 2006.
– Абтула Мехмед Абтула. История на
община Самуил. ЕТ „Полиграф“, 2007.
– Пепа Недялкова-Петрова. До Frankfurt… и един български род. Изд. ДиМакс,
2011.

ин Баба впоследствие; Махзар паша в средата на 19 в., когато земите са владение на
небезизвестния в този край паша; закупени по-късно от българския политик Иван
Багрянов и превърнати в едно от образцовите земеделски стопанства в царство
България.
Многопластовост, като доказателство
за топографската и икономическа устойчивост в съдбите на хората от различни
общности и етноси, които се появяват в
зоната на сближаване, опознаване и взаимодействие поради миграции или нашествия.
Историята е разказ и Клио е муза, но
думата ми беше за проф. Попмихайлова, която се оказа истинска Шехерезада на
родния си край. Услужливата ѝ памет и „рентгеновият
анализ“ на района и нейния
род, са меко казано впечатляващи. Редакционният екип на „Списание Път“
реши да представи нейния
подробен разказ в следващия брой на списанието.
Текето на Муса Баба.
Архивна снимка
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Приятели и Почитатели на Петър чуклев,
Изправени сме пред необичайно събитие – и като артистична проява, и като извисена
духовност! Разбирам безсмислието да се представя с думи един изобразителен свят,
който сам по себе си е извън универсалната каноничност, дори и на най-точните и
силни словесни оценки. Петър Чуклев до такава степен владее езика на творческата
свобода във всичките й пластически и пространствени стойности, че каквото и да
се каже, едва ли ще покрие поне приблизително изключителния рисувач, график и
илюстратор. Една изтънчена поетика, сурова и странно красива, неусетно 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 и рисунка, за която няма невъзможни състояния.
Тази изложба, дори за посветените ценители, в определен смисъл ще бъде и откритие,
и откровение за мистерията на един личен свят на духовно съзидание. Петър Чуклев
трудно ще го открием в артистичния публичен калабалък и изкушенията на арт пазара.
Един избор, колкото негов, толкова и резултат на общественото ни безхаберие. В личен
план изборът е колкото достоен, толкова и труден като творческо и човешко поведение!
А суровото и агресивно време едва ли би приело изтънчената чувствителност на автора
като свое знаме!? И това прави още по-необясними възрожденските пристрастия
на един човек – д-р Кънев, който откри не само за себе си, но и за днешния ден на
българското изкуство творческата самота на Петър Чуклев. Както тази изложба, така
също и каталога и цялото представяне на Петър Чуклев го дължим колкото на автора
в творчески план, толкова и на д-р Кънев като институция, която се грижи за родното
духовно здраве. Позволявам си лично да благодаря на д-р Кънев и като художник,
извинявам се, и като колекционер, който не само обича изкуството на Петър Чуклев, но
и има нужда от неговия самотен свят.
На Петър Чуклев пожелавам преди всичко здраве, а за творчеството му не знам дали
има нужда от пожелания. Не знам дали той е избрал самотата, или тя - него, но като
гледам тази изложба, разбирам, че тайнственият свят на изкуството го е избрал за себе
си! Щастлив избор и за автора, и за нас.
12 март 2013 г.

Светлин Русев
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ПРОТОКОЛ

за класиране на участниците в
Националния конкурс-викторина,
посветен на 16-тия поход „По пътя на Бедреддин“
за ученически текстове, рисунки и мултимедия
ТЕМИ:
I – VIII клас
1. Времето на Бедреддин (1359 – 1420 г.) и неговото въстание (1413 – 1418 г.).
2. Идеите на Бедреддин през призмата на съвременния и модерен свят.
IX – XII клас
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, 01.02.2013 г., комисия за рисунка в състав:
акад. Светлин Русев, проф. Десислава Минчева, д-р Анатолий Кънев,
като разгледа получените рисунки, направи следното класиране:
I група – от І до VІІІ клас
I награда:
– Гьокан Ахмет Ахмет – ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, с. Черник, гр. Дулово
II награда – 40 лв:
– Есра Кенан Кемал – IV клас, СОУ „Н. Й. Вапцаров“, гр. Силистра
III награда – 20 лв:
– Бакъ Демирел Ахмед – VIII клас, ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, с. Черник, гр.
Дулово
Поощрителна награда – 10 лв:
– Десислава Колева – I клас, ШИИ „Арт Попово“, гр. Попово
– Назан Кенанова – II клас, ШИИ „Арт Попово“, гр. Попово
– Зорница Маркова – VI клас, III ОУ „Христо Ботев“, гр. Сандански
II група – от ІХ до ХІІ клас
I награда – 70 лв:
– Севгин Мюзекяр Алиосман и Михаил Данаилов Маринов – XII клас, СОУ
„Христо Ботев“, гр. Разград
II и III награди не се присъждат
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Днес, 30.01.2013 г., комисия за есе и стихотворение в състав:
Мария Бенова, Джена Славова, д-р Тихомир Стефанов, д-р Стоимен Узунов,
направи следното класиране:
НАГРАДИ  ЕСЕ:
I група – от І до VІІІ клас
I награда – 70 лв:
– Пламен Георгиев – VI клас, СОУ „Васил Априлов“, гр. Долна Митрополия
II награда – 40 лв:
– Павела Валентинова Петрова – V клас, ОУ „Христо Ботев“, гр. Исперих
III награда – 20 лв:
– Севиляй Бюрхан Хасан – VI клас, ОУ „Отец Паисий“, с. Добротица, гр.
Силистра
Поощрителна награда – 10 лв:
– Станислав Ивайлов Дянков – VII клас, ОУ „Христо Ботев“, гр. Исперих
ІІ група – от ІХ до ХІІ клас
I награда не се присъжда
II награда – 40 лв:
– Мехмед Шенол Мехмед – XI клас, ПЗГ „Добруджа“, гр. Силистра
– Даниел Романов Терещенков – X клас, СОУ „Христо Ботев“, гр. Тутракан
III награда – 20 лв:
– Етем Али Вели – X клас, ПЗГ „Добруджа“, гр. Силистра
– Велиана Светославова Ранкова – XI клас, СОУ „Христо Ботев“, гр. Тутракан
Поощрителна награда – 10 лв:
– Теодора Сукарева – X клас, ФЕГ „Антоан дьо Сент-Екзюпери“, гр. Пловдив
– Сердер Сунай – X клас, ПЗГ „Добруджа“, гр. Силистра
НАГРАДИ  СТИХОТВОРЕНИЕ:
I група – от І до VІІІ клас
I награда – не се присъжда:
II награда – не се присъжда:
III награда – 20.00 лв:
– Светлана Янкова Великова – VI клас, ОУ „Христо Смирненски“, гр. Дулово
– Сибел Кушева – VІІІ клас, ОУ „Христо Ботев“, с. Горско ново село
II група – от ІХ до ХІІ клас
І награда – не се присъжда
ІІ награда – 40 лв:
– Мариян Петров Манолов – ІХ клас, ПЗГ „Добруджа“, гр. Силистра
ІІІ награда – не се присъжда
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Днес, 02.02.2013 г., комисия за мултимедийна презентация в състав:
Боряна Мекушина, Христина Вътова, Росица Филипова направи следното
класиране:
НАГРАДИ  МУЛТИМЕДИЕН ПРОЕКТ:
І група – от І до VІІІ клас
І награда – 70 лв:
– Джанер Сезгин Шукри, Димитър Анатолиев Атанасов – VI клас, ОУ “Отец
Паисий“, гр. Силистра
ІІ награда – 40 лв:
– Данислав Ангелов – VІІІ клас, СОУ „Христо Ботев“, гр. Тутракан
ІІІ награда – 20 лв:
– Кристиан В. Костов – VІІІ клас, НПМГ „Проф. Л. Чакалов“, гр. София
Поощрителна награда – 10 лв:
– Моника Георгиева Данчева – VІІІ клас, СОУ „Христо Ботев“, гр. Тутракан
– Мария Атанасова Укова; Таня Димитрова Рускова – VIII клас, I ОУ „Св. св.
Кирил и Методий“, гр. Гоце Делчев
– Иван Мариянов Петков – VI клас, СОУ „Васил Левски“, гр. Русе
– Николай Андриянов – VIII клас, СОУ „Христо Ботев“, гр. Тутракан
– Светлана Янкова – VI клас, ОУ „Христо Смирненски“, гр. Дулово
ІІ група – от ІХ до ХІІ клас
І награда – 70 лв:
– Браян Даниелов Златев – ХІІ клас, СОУ „Васил Левски“, гр. Русе
ІІ награда – 40 лв:
– Десислава Георгиева Данчева – ХІ клас, СОУ „Христо Ботев“, гр. Тутракан
ІІІ награда – 20 лв:
– Еслин Еркин Каранусуф – ХІ клас, СОУ „Йордан Йовков“, гр. Тутракан
Поощрителна награда – 10 лв:
– Йордан Георгиев Иванов – ХІ клас, ПЗГ „Добруджа“, гр. Силистра
– Милена Александрова Динова – ХІІ клас, ПГИТ „Проф. д-р Асен Златаров“,
гр. Петрич
д-р Анатолий Кънев
(секретар на КПД „Родно Лудогорие“)
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Издателска къща

„ГУТЕНБЕРГ“
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