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Фестивал на младото вино 
и пресния суджук в село 
Кюлевча, общ.Каспичан

Празникът на будителите 

Този ден от календара 
може и да не е официа-
лен държавен празник, 
но за хората на духа това 
не го прави по-малко 
близък и свиден. 
За всяко родолюбиво 
българско сърце това е 
денят, който ни връща в 
едно понякога позабра-
вено минало – началото 
на Възраждането, вре-
мето, в което нацията ни 
започва да се самоопре-
деля. Време, в което най-
будните и просветени 
българи се поставят в 
служба на народните ин-
тереси, за „ползу рода”, 
за „Мати Болгария”, как-
то умилно и трогателно 
я зове Неофит Бозвели. 
„Човешкото щастие – ще 
напише малко по-късно 
Любен Каравелов – за-
виси от Просвещението, 
а Просвещението – от 
материалното богатство. 
А материалното богат-
ство – от свободата”. 
(Букурещ, 1869г.) 
Десетки са най-видните 
дейци през този велик 
исторически период, 
които са посветили дъл-
ги години на учение, на 
събираческа и изслед-
ваческа дейност за оте-
чеството. Учейки се, те 
проглеждат с очите си, 
но и с душите си, и опоз-
нали по-добре живота, 
радеят за промяна! 
Възрожденецът Иван 
Тодоров от Карлово оце-
нява високо техния при-
нос: „Вашият неограни-
чен труд на попрището 
на българската книжни-
на и жарката ви любов 
към народа изплитат 
благоуханен венец за в 
бъдеще.” Нещо повече: 
те вече са способни да 
надмогнат своето Аз и 
да поставят обществено-
то над личното. 
Това е времето на пър-
вопроходците – написа-
на е първата българска 
история от Паисий, пър-
вият учебник – „Рибен 
буквар” на д-р Петър 
Берон, владеещ девет 
езика, излиза първата 
печатна книга „Абагар”, 
първите: сп. „Любосло-
вие”, в-к „Български 
орел”, театрални пред-
ставления, които се 
играят почти едновре-
менно в Шумен и Лом. 
За последното Сава 
Доброплодни отбеляз-

ва подчертано скромно 
и лаконично: „Излезе 
много сполучливо, с ръ-
копляскания”. А акад. К. 
Косев ще напише: „Кул-
турният напредък, учи-
лището, книжовността и 
борбата за църковна не-
зависимост са мощните 
импулси на българската 
национална революция, 
довели до Априлското 
въстание”. 
Будни търговци, земе-
делци, занаятчии, учите-
ли и духовни служители 
по манастири, в църкви 
и килийни училища, в 
градове и села, разна-
сят по цялата поробена 
българска земя искрата 
на просвещение, огра-
мотяване, обучение и 
пробуждане. Те се обля-
гат на пословичната бъл-
гарска любознателност, 
ученолюбие, търпение и 
упоритост. „Българско-
то трудолюбие – казва 
преводачът на „Илиада” 
Григор Пърличев – ряд-
ко се намира в другите 
народи, то ни е облаго-
родило; то е било и ще 
бъде нашето спасение”. 
Един от най-видните ни 
просветители Неофит 
Рилски, когото проф. 
Иречек нарича „патри-
арх на българските пи-
сатели и педагози”, се 
застъпва най-ревностно 
за приоритетите в об-
разованието: „По на-
пред, да се напечатат на 
нашия болгарски език 
потребните за учението 
книги!” А на послед-
ната страница на една 
църковна книга, сега в 
ГИМ, е поместена при-
писката на Рилския мо-
нах Евстратий Рилски, 
учителствал две години 
в Каварна: „Памятно да 
будет как пришел отец 
Евстратий”, като той 
най-вероятно се е отне-
съл с нужното достойн-
ство към своя скромен 
дял за полагане основите 
на учебното дело в гра-
да ни. Почти по същото 
време в Англия Оскар 
Уайлд заявява: История-
та е нашият одухотворен 
протест, нашият рицар-
ски стремеж да въведем 
ред”. 
Първоучителите – възро-
жденци отделят особено 
място на историческите 
познания – те велича-
ят делото на предците, 

идеализират миналото, 
рисуват картинно и живо 
печалното настояще и 
решително призовават 
за разгръщане на всички 
сили и дарования в име-
то на „едно светло и чес-
тито бъдеще”. 
Повече от век и поло-
вина оттогава и до днес 
най-големите български 
творци и изпълнители, 
най-светлите умове в 
науката, продължават 
и развиват духовното 
наследство от Възраж-
дането, обогатявайки 
националната ни кул-
турна съкровищница. За 
да бъде България и днес 
обичана и уважавана не 
само заради своята древ-
на история, да има много 
приятели и възторжени 
почитатели на местна-
та култура. Уважавана 
и заради обикновените 
и гостоприемни хора, 
които, за хубавата книга 
и добрия спектакъл или 
концерт, са готови да се 
разделят и с последните 
си левчета. 
Ползвам се от случая да 
отправя своето дълбо-
ко и искрено признание 
към всички труженици 
на перото и четката, на 
сцената и естрадата, на 
дейците и служителите 
в образованието и кул-
турата, на общественици 
и граждани, отворени и 
отзивчиви към култур-
ните прояви. За всички, 
милеещи за българския 
род, история и настояще, 
заредени с трепет и пи-
етет към родното слово, 
музика, багри, песни и 
танци. Както и към всич-
ки тук (присъствали на 
поетичната вечер, прове-
ла се на 27.10. 2016г. от 
17:30 ч. в Арт-клуб „Рет-
ро” – Гр. Каварна), част 
от които може и да не 
са писали, но си остават 
поети по душа и сърце. 
Ще завърша с отговора 
на един въпрос, който 
вълнува еднакво нас, по-
възрастните и младите: 
Има ли и в наше време 
възрожденци? Отго-
вор ни дава поантата на 
едно великолепно сти-
хотворение на големия 
ни песенен лирик Евтим 
Евтимов: „ Отец Паисий 
обикаля още и проверява 
българската кръв”. 

Таньо БОЖКОВ

Имах късмет да посетя 
Мадарското плато през  
октомври за втори път – 
този път като участничка 
във фолклорен състав от 
с. Соколово. На 30 ок-
томври шуменското с. 
Кюлевча провежда фес-
тивал на младото вино 
и пресния суджук и по-
кани хор „Добружански 
гласове” и танцов състав 
„Стари добружанци” на 
празника. Това e вече пе-
тото издание на фестива-
ла. Соколовци участваха 
в него и миналата година 
– харесали са го много 
и с благодарност приеха 
поканата за участие във 
фестивала и тази година. 
Кюлевча е село в Се-

верноизточна България 
–  община Каспичан, 
област Шумен. То се на-
мира близо до с. Мадара 
и една от най-големите 
забелижителности на 
страната – Мадарския 
конник.
Селото е древно, с бо-

гата история. Обилните 
артефакти свидетелстват 
за живота в тази мест-
ност  още през неолита. 
Има сведения, непотвър-
дени от археолозите, за 
гръцко-тракийски сели-
ща. Имало е и римско 

селище, където хората са 
живели до средновеко-
вието. Столетия по-къс-
но  в центъра на селото 
са открити няколко тра-
кийски погребения.
В началото на праз-

ненствата беше проведе-
на дегустация на черве-
но и бяло вино: 32 проби 
на червено, 15  - на бяло 
вино и 6 – на розе. Пра-
венето на хубаво вино е 
изкуство.
След това водещите 

представиха музикално-
литературна компози-
ция, използвайки инте-
ресни факти, свързани с 
правенето на вино. Учас-
тниците в концерта пока-
заха своите изпълнения 
между отделните части 
на тази композиция. От-
давна вино, музика и 
танци  са вървели ръка за 
ръка. Водещият, с  хубав 
и силен глас, непрекъс-
нато веселеше всички 
присъстващи и вдигаше 
тяхното настроение.
За пореден път на фес-

тивала беше украинска 
делегация от селото със 
същото название. Днес 
около 6 хиляди етниче-
ски българи живеят там 
и делегации от двете села 
си гостуват постоянно. В 

българската фразеоло-
гия има едно интерес-
но изречение – „Кръвта 
вода не става”. Корени-
те на подобно роене на 
селата е от 1829 година, 
когато при оттеглянето 
на руските войски след 
поредни бойни действия 
срещу Турция, от бъл-
гарските села  емигри-
рат в Руската империя и 
основават там села със 
същото име. И при Кю-
левча (Кулевча) е така.  
Кметовете  на двете села 
/украинското и българ-
ското/получиха поздрав-
ления. Новаизбраният 
кмет от украинското 
село – Игнат Василе-
вич,  беше в българската 
Кюлевча за първи път и 
много се радваше да по-
сети своята прародина. 
Той пожела на жителите 
на селото да бъдат щаст-
ливи, а децата им да бъ-
дат по-щастливи от тях, 
а внуците още по-щаст-
ливи от децата. Разбира 
се, неговото пожелание 
получи бурни овации от 
публиката. Сред гостите 
на фестивала бяха на-
родните представители 
от ГЕРБ проф. Стефан 
Желев и Ралица Тодоро-
ва, от БСП Иван Иванов, 

кметът на община Ка-
спичан Милена Недева и 
други почетни гости. 
Бройката на учас-

тници не беше голяма, 
обаче много интересна 
– групата за автентичен 
фолклор „Кюлевчански 
напеви”, самодейците 
от селата Красен („Кра-
сенско веселие”) и Соко-
лово, общ. Балчик (хор 
„Добружански гласове” 
и танцов състав „Стари 
добружанци”), „Сестри 
Стойневи” и „Настрое-
ние” от Каспичан, гру-
пите от с. Върбяне („Чер-
но и бяло”) и  гр. Плиска, 
фолкдива Райна и тан-
цова група „Пловдивъ”. 
От СНЦ  „Крумъ страш-
ний” Шумен бяха дошли  
весели мъже, облечени 
като войводи.
Кметът на българското 

село Кюлевча – Веселин 
Тодоров, лично майсто-
реше пресния суджук за 
хората, които търпеливо 
чакаха на огромна опаш-
ка. Гостите на фестивала 
пиеха вино, общуваха 
и се веселиха. Звучаха 
български мелодии и 
хората активно играеха 
хора. Беше непринудено, 
весело и интересно.       

  Людмила ПЕТРОВА

/есе от Таньо Божков, посветено на Будителите/

Будителите - днес и утре
Вчерашните ги знаем 

от учебниците, от ко-
лективната и личната си 
памет- достойни бълга-
ри, които знаят:”Върви, 
народе възродени!” 
За тях знанието е бъл-
гарщина, памет, дух и 
идентичност. В това 
сакрално пространство 
няма място за компро-
миси, защото „ Бълга-
рия цяла сега нази гле-
да,/ този връх висок е, 
тя ще ни съзре.” Такива 
са предците ни-горди, 
силни и свободни в го-
лемия час, когато „Бал-
канът пее хайдушка пе-
сен.”
Днес също има таки-

ва силни натури, които 
в класната стая, в ака-
демичната аудитория, 
пред статива или на сце-
ната творят образа на 
една друга България, на 
душата, въображението 

и паметта, далеч по-раз-
лична от настоящата, 
съвременната, в която 
живеем. Хубаво е, че я 
има тази група от иде-
алисти, които са съхра-
нили възрожденското, 
за да показват на децата 
и подрастващите, че и 
днес има дори и бледи 
слънчеви лъчи в тази 
зима на душите ни. В 
смразяващото настояще 
на тотална корупция, 
на демографска ката-
строфа, която България 
в своята история не по-
знава, на морална дегра-
дация, защото „свестни-
те у нас считат за луди”/
Христо Ботев-„Борба”/, 
е грозно и отблъскващо. 
Мракът днес се нарича 
още безработица, нисък 
стандарт на живот, ка-
тастрофи по пътищата, 
пребити лекари и т.н., 
защото насилието и 

престъпността са прак-
тиките на всички нива. 
Скромните, но и непри-
мирими съвременни 
будители, идеалисти, 
истински хора на духа 
заслужават истинското 
и честното-„Благодарим 
Ви за благите думи…”
Тези съвременни сил-

ни натури, които не са 
с пречупени гърбове от 
страховете на послед-
ните години, ще са ис-
тинските духовни, а не 
материални приватиза-
тори и крадливи банке-
ри, първенци на нова и 
хуманна България, на 
Европа и света на твор-
ческата свобода и отго-
ворност на съзидание-
то. Водачите са около 
нас и не чакат, а са гото-
ви да заемат местата си 
в душите на хората и да 
тръгнем по другия, а не 
по неморалния път на 

продажничеството, на 
ниския морал и на слу-
гинажа пред „великите 
сили.” Така ги наричат 
слабите, които са без 
дълбоки корени и без 
душа. Друга е нашата 
мисия и отговорност. 
Идва голямото българ-
ско време на духовната 
светлина, на нежното 
пролетно утро, на но-
вото „Бяло братство”с 
идеите на преподобна 
Стойна, Петър Дънов, 
Баба Ванга, Слава Сев-
рюкова, Вера Кочовска. 
Многото мина, малко 
остава…
Честит празник на 

всички тези, които съх-
раняват и пренасят огъ-
ня на българските буди-
тели през тези мрачни 
години от най-новата ни 
история към истинско-
то, голямото утре !
Драгомил ГЕОРГИЕВ


