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Величественият паметник на руския цар Александър Втори с всяка изминала
година става все по-незабележим за неблагодарните
тарикати, които пъплят из
коридорите на отсрещната
сграда, за недоучените професорчета, прочели само
една книга, за летящите покрай него лимузини с дебеловрати бизнесмени. Без
него нито сградата, нито отсрещният университет, да не
говорим за лимузините, нямаше да съществуват. Може би щеше да ги има, но
нямаше да са български.
Ще кажа няколко думи за
нас, преди да говоря за него. Освободителната война
е последното действие на
един процес, започнал с тъничката книжка на светогорския монах Паисий, за
коята едва ли някой се сеща,
а точно тази година се навършват 250 години от нейното написване. Тя не само пробуди народната свяст,
тя ни върна на историческата сцена след 400-годишно отсъствие от нея. Започва и връщането към корените на вярата, омърсена от
гръцките фанариоти и покварени владици, към забравените молитви на български език, първата земска
войска от 1809 г., съставена от българи-доброволци,
Велчовата завера, провъзгласяването независимостта
на българската екзархия,
Априлското въстание и потресаващите репортажи на
Скайлер, Макгахан, речите
на Виктор Юго и Достоевски за варварските кланета
из българските земи. В един
исторически момент политиката и моралът се оказва,
че гледат в една посока и
тогава се сбъдват пророческите думи на воеводата
Цанко Дюстабанов, с които
се обръща на процеса му
към съда: „Ние победихме.
Аз знам, че ние не можем да
ви победим с оръжие, знам
много добре силата на империята, но аз знам какви
диваци и варвари сте, какви
зверства ще извършите и тогава Европа ще дойде и ще
ви изхвърли в Анадола. Съ-

бирайте си багажа и заминавайте за Анадола.”
И Европа наистина идва.
Директно в Цариград Великите сили се събират и на-

реждат на османското правителство да предприеме
незабавни реформи, с които да гарантира живота и
всички права на поданиците на империята, без разлика на вяра и народност. Една година по-късно резултатите показват пълната неспособност на империята да
се промени. Остава една
единствена възможност –
война.
Русия вече в различно
време и по различен начин
дава пълна или частична независимо ст на Влашко,
Молдова, Гърция и Сърбия.
Още една причина месианската роля на закрилница на
православието да бъде използвана, за да бъде завършена картината на Освобождението на балканските
народи. И Великите сили
казват „Да”.
Да се върнат на ролята на
император Александър Втори. След поражението в
Кримската война, император Николай, бащата на Александър, вижда горчивата
истина за състоянието на
своята страна, за нейната
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изостаналост, за несъстоялата се индустриална революция, която шества с първите
локомотиви из Европа. И завещава на сина си да проме-

която с парите на довчерашните крепостни започва да
създава новите капиталистически отношения. Новото
поколение е готово да тръгне по пътя на просветената
монархия. Това става преди
150 години. Затова цар Александър Втори е наречен
Освободител.
Този кипеж на страсти,
тази вълна от надежди създават атмосферата и подпомагат онова движение, което спонтанно се ражда и в
защита на православните
народи на Балканите. Истинският му двигател е
Църквата и интелектуалният елит на нацията, които заедно постепенно създават
онази атмосфера на всеобщо одобрение и съчувствие
към страданията на славянските народи, които не оставят място за колебание у
Александър Втори, че неговата историческа мисия е да
раздаде справедливост и освобождение и на поробените братя. Ревностен християнин, но и император,
ни нещата и най-главното – той вижда чудесната персда освободи крепостните се- пектива да даде на нацията
ляни. Тази социална рево- си една мобилизираща цел,
люция трябва да освободи една благородна идея, а заенергията на милиони хора, що не и един реванш за беззатворени не само физичес- славната Кримска война.
ки, без право на свободно
И така, със съгласието на
пътуване и избор, но и без Англия, под благосклонния
образование и култура. Съ- поглед на Австро-Унгария
противата е огромна. Засе- и безразличния на Германия
гнати са интереси, които от- и Франция, Русия се наема
давна са се превърнали в уза- да въздаде справедливост и
конен грабеж, насилие, без- свобода на балканските нанаказаност. Все пак в огром- роди. Но времената се мената страна се намират хо- нят, интересите – също. Осгр. Балчик
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ляните. Засилва се пропаган- има. Може да се спори за
дата в полза на освобожда- това, дали е можело повече
ването на крепостните селя- да получим, всичко ли е нани. Демократите – интелек- правено, както трябва…
туалци, които вече са полу- Много пъти след това Бълчили значителна свобода да гария се нарежда в редициизразяват свободно мнение- те на враговете на Русия,
то си, апелират за човечност. когато е смятала това за
Предлагат се различни пъ- справедливо. Но България
тища, но надделява мнение- вече я има. И само от нея
то освобождаването на се- зависи по-нататъшната и
ляните да става като полу- съдба. И от хода на световчат земята срещу изплаща- ната история, разбира се.
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та, капиталистическа класа,
Анчо АНЧЕВ
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Възпоменателна снимка на номинираните за 2011г. общественици, заедно
с председателя на ОбС В. Лучиянов и главния редактор на в-к.”Балчишки
телеграф” М. Костова
Фото: В. Димитров
На 24 февруари 2012 г. се
проведе третото по ред тържество на балчишкия общественически дух. На подчертаната изява на общественическата натура, на незатихващия ентусиазъм на хората
да творят добро за себе си и
най-вече за другите.
С културен анонс започна актьорът Николай Урумов от с.Българево, завършил нашата гимназия. Той
развълнува страстите с „да”
и „не” чрез моноспектакъла: „ За секса, политиката и
други просташки неща”.
Водосвет за здраве изпълниха протойерей Стратия Александров и протойерей Георги Петков.
За трети пореден път Община Балчик, Общински съвет Балчик и редакцията на
вестник „Балчишки телеграф”
организират тържествено събрание на обществениците в
Община Балчик, работили
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през изминалата година с ентусиазъм за своя град и за
своята Община, без да търсят
възмездие или награда.
През 2009 година на Игнажден нашето мероприятие
направи своя прощъпулник.
Хубави хора посрещнахме
тук и най-изявените бяха наградени. Ето имената на номинираните: Андриян Андреев, Атанас Василев, Борис
Червенков, Валентина Георгиева, Валентин Шалтев, Георги Горчев, Деньо Попов,
Димка Малева, Иван Апостолов, Иван Добрев, Иванка
Панева, Иван Чернев, Йордан Колев, Керанка Генчева,
Кина Липованска, Красимир
Кирчев, Мильо Йочев,
Минко Попов, Николай Станев, Николай и Елена Савови, д-р Светомир Михайлов,
Софка Денева, Стефка Керчева, Стойка Владова, Тинка Сивриева, Тодор Анастасов и Дарина Василева, То-

дорка Харизанова, Христина Сивкова, Цонка Сивкова
и Юлита Христова.
В слънчевия 29 януари
2011 г. номинирахме обществениците на 2010 г.
Ето техните имена: Валентина Георгиева, Тодорка
Харизанова, Сава Тихолов, Пенка Димитрова,
Пеньо Пенев, Иванка Атанасова, Иванка Иванова,
Димка Малева, Пенка
Велчева, Данаил Караджов, Албена Иванова,
Юлиян Пачев, Десислава
Андреева, Станислав Николов, Галина Гавраилова, Тинка Сивриева, Цонка Сивкова, Райко Тонев.
Пред събрания политически, медиен и интелектуален елит на Общината
Маруся Костова, гл.редактор на в.”Балчишки телеграф”обяви номинираните
за 2011 г
/Продължава на стр. 2/
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Тонираща система “Оргахим” - 10 000 цветни
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гранитогрес; смесители; обзавеждане за баня.
Разнообразна продуктова гама на атрактивни цени

