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Èñòîðè÷åñêà êîíôåðåíöèÿ “Çà åòíîëîãèÿòà
íà áúëãàðèòå” - çà òðåòè ïúò íà íàøèÿ ôîðóì

Проф. д.и.н. Николай Червенков, председател на Дружеството на българистите в Р. Молдова, разказа за българската
общност в Бразилия, откъдето
се върн а неп осредствено преди конференцията.

Д-р Иван Думиника, докторант от
ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий”,
работи в Молдовската академия на
науките и има ценни краеведски
проучвания за родното си място Твардица, откъдето тръгват преселници и създават с. Паскалево.

Костадин Костадинов - политик,
автор на учебник по родинознание, начело на орг. комитет за поставяне паметна плоча на Васил
Левски в с. Еникьой (М. Кугълничану) - Румъния, изработена
от ВМРО-Добрич през 2011 г.

Марияна Нацова, читалищен секретар на с. Черногор, общ. Главиница, обл. Силистра, прочете
свое краеведско проучване за
преселването на българи от с.
Саръгьол, Северна Добруджа
през 1940 г. в с. Черногор.

Женя Андреева, филолог и журналист, представи книгата си “Пътища в търсене на корена”, издадена
след 2-годишни проучвания, за да
докаже, че едни и същи родове са
създали едноименните села Голям
Буялък в България и Украйна.

Деспи на Марин ова, поради
невъзможността на автора да
присъства, прочете резюме на
лингвистичн ия доклад на доц.
д-р Васил Кондов за общността
на езика на Левски и бесарабските българи.

Îáðàçúò íà Âàñèë Ëåâñêè òåìà íà ëèòåðàòóðíàòà
äèñêóñèÿ íà ôîðóìà
Днешният образ на Левски се изгражда постепенно и в този
градеж участват много хора, различни механизми за създаване
култа към Левски, като художествената литературата играе
решителна роля в този процес. Каквото и да напишем за
Васил Левски - все е малко. Но безспорен е и фактът , че
делото и личността му пораждат множество творби, особено
многобройни са стихотворенията. Малцина са поетите –
значими или по-скромни – които да не са му посветили поне
едно стихотворение.
Росица ШАЛТЕВА - секретар

180 ãîäèíè ïîä îðåîëà
íà Àïîñòîëà

Татяна Гайдаржи - преподавател по български език в Украйна,
Маруся Костова - директор на Форума, доц. д-р Елена Рацеева
и Анна Малешкова - писател и краевед, след удостояването с
плакет “Българско наследство” на Т. Гайдаржи и А. Малешкова.

Жури на III МФ “Българско наследство” - Балчик, България:
Георги Джилянов (композитор, певец в МТ “Ст. Македонски София), доц. д-р Елена Симеонова - УНСС, София и д-р Крум
Иванов (режисьор, ЮЗУ-Благоевград).

Ñðåäíîùåí ðàçãîâîð
Е, Дяконе, почерняха стърнищата.
От удобства ни отесняха дрехите.
А ти все спориш-разнищваш ни,
да ни извадиш от нищото.
Сам разбра-не с куршум се стига вярата
и не с гняв се гради бъдеще.
Тези зидове във самите нас,
тях кажи ми ще сринем ли?
Нощ е, казваш - навикнал съм,
нощни стихове да ме будят.
Кукумявки да скитат в мислите ми,
непрекъснатите безсъния.
Само ти бързаш нанякъде.
Тебе времето ти е люлката,
като кош, от където завиждам ти,
препрочиташ ни съвестите.
Тук е празно и граница е вратата,
оттатък е бездната,от която събираме,
наболяващи спомени.
Влез,поседни,почакай,
очите ми се изгледаха по календара,
по раните - те най-болят от приятели.
Пак си тръгваш, повярвай ми.
Не само сили трябват,а истина.
Щото да можем като тебе, годините да прескачаме.
Времето да търкулнем след себе си всеки до своята Околчица.
Валентин ШАЛТЕВ

Пенка ДИМИТРОВА

Ñâîáîäàòà íà Ëåâñêè
Днес такива мъже в България няма.
Всички сме роби на време лъжовно…
Едничък сред нас бе свободен Васил Левски
и вместо живота, бесилото му отне свободата.
Тъй отдавна свободен и днес и навеки...
Не е човека челичен Васил, а е птица самотна.
С небето говори и денем, и нощем припява.
И небето едничката майчина стряха
в стъпките и кръвта му докрай е изписано.
А небето изписва България на душата му…
Днес такива мъже не се въдят в Родината.
Ние сме пъзльовци, слаби, безлики и баби,
бездействени, алчни и зли, и с разпасани пояси…
За подвиг, за саможертва не щем и да чуем.
Бием се ние и се убиваме, без да му мислим…
Какви мъже сме, щом няма един като Левски.
Са „Хей, ставайте, хора, времето за сън свърши.
Време е за работа и за път към свободата…”
Васил Левски живя и умря свободен, а не роб.
Днес такива мъже в България няма и няма.
Боим се от бъдещето, когато някога се събудим.
И когато един ден времето наистина свърши.
ДРАГНИ ДРАГНЕВ

Ëåâñêè
Едно момченце ме попита вчера
дали наистина си жив.
Сега стоя под тъжните фенери,
от болка мълчалив.
Нощта ме щипе с февруарски вятър
и ръси сняг над теб и мен.
Разсъмва се. И мракът се разтапя.
Отново ще засвири ден.
Отново хората със свойта нежност
по своя път от радост ще вървят.
Но много ще са тия като мене,
които тук, при тебе, ще се спрат…
И гледам аз. И все така - спокойно
посрещаш и изпращаш ти,
на подвига отворил
безсмъртните врати…
Простете, ако някога заплача
за Дякона на българите аз България без Левски е сираче,
гнездо без птичи глас!
Асен МЕРКОВ (1945-2001)

