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Èñòîðè÷åñêà êîíôåðåíöèÿ “180 ãîäèíè
îò ðîæäåíèåòî íà Âàñèë Ëåâñêè”

Росица Шалтева – секретар на форума; Дора Чаушева – директор на Нац. музей „Васил Левски” – гр. Карлово; проф. д.и.н. Калчо Калчев – ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”;
доц. д.п. Ивайло Христов – УНСС, гр. София; Маруся Костова – директор на форума; проф. д-р Николай Червенков – председател на Дружеството на българистите от Р. Молдова;
доц. д-р Елена Рацеева – преподавател в Тараклийския български университет „Григорий Цамблак”.                                                                                        Фото: Павлина ВАСИЛЕВА

Нямам български произход,
обаче се интересувам много от
българската култура и фолклор.
Първите български думи, които
чух още в далечните 70 години,
са от студентите от Волжска Бъл-
гария.  Думата „кака”, например,
ми звучеше много забавно. След
това срещах етнически българи
доста често, не само в Русия, но
и в Украйна. Обаче не можех да
си представя, че ще се докосна
толкова  близко до културата и
историята на българите, както
това стана на трите форума „Бъл-
гарско наследство” в Балчик.

Най- големият фактор за обще-
ствено обединение на хората, ос-
вен семейните и приятелските
връзки и обединяването по инте-
реси, са тези по национална при-
надлежност. Българите, поради

различни причини, са разпръсна-
ти по цял свят. За щастие, те съх-
раняват своята национална иден-
тичност, която ги обединява здра-
во. Затова мероприятията, свър-
зани със запазването на българс-
ката история и култура, стават все
по-популярни. Международният
форум „Българско наследство” в
гр. Балчик, иницииран от Маруся
Костова, беспорно е едно от тях.

Третият пореден Форум събра
участници от четири страни –
България, Румъния, Молдова и
Украйна. Организаторите на фо-
рума поканиха всички желаещи да
участват в историческите конфе-
ренции, посветени на 180-годи-
шнината от рождението на Васил
Левски, както и по тема, продъл-
жение от първия и втория форум:
„Етнологията на българите”. По

традиция бяха поканени състави
и индивидуални изпълнители за
фолклорния конкурс.

Историческата конференция за
Васил Левски беше първата в про-
грамата на форума. Честно каза-
но, дойдох само, за да направя ня-
колко снимки за спомен, обаче не-
щата, за които говориха участни-
ците, бяха толкова интересни, че
останах до края на дискусията.

Росица Шалтева, водещата на
конференцията, от самото нача-
ло подчерта главната рола на ис-
торическата наука: „Историята е
наука, която реконструира, как-
вото е било, а не каквото някои
искат да бъде”. Много пъти зву-
чеше името на проф. Иван Стоя-
нов, който почина на 28 април
2017 година, медиатор на фору-
ма, когото почетохме с едноми-

нутно мълчание.
Сигурна съм, че за всички бе-

ше интересен филмът за Васил
Левски – „Незабравимата Бълга-
рия”, откъс от който видяхме в
началото на конференцията.

Много въпроси за живота и де-
лото на Апостола на свободата
се дискутират повече  от 140 го-
дини. Историците, например, не
могат още да решат спора за не-
говото предателство.

Дора Чаушева, директор на На-
ционалния музей „Васил Левски”
в гр. Карлово,отчете приноса на
проф.д.и.н. Иван Стоянов, за изс-
ледване биографията на Левски и
мястото на Карлово в историята
на Българското възраждане.

Проф. д.и.н.Калчо Калчев пред-
стави последната книга на Иван
Стоянов и работите на други авто-

ри за Васил Левски.
„Времето е в нас и ние сме във

времето”. История е иследване, а
не разказ и затова не трябва да иде-
ализираме личности и да създава-
ме митове и лозунги, които са не-
потвърдени. Историците работят
само по документи и в техните
изследвания не става дума за емо-
ции, важни са само фактите. Голя-
ма част от нашите представи за
историята се базират на образите
в  художествената литература.

Дора Чаушева изрази разоча-
рованието си от медиите, които
понякога неправилно представя-
ват фактите от биографията на
Васил Левски. Например, „само-
убийството” на майка му, текс-
тове от негови писма и така на-
реченото предсмъртно писмо.
Има и други въпроси, които съ-

буждат съмнение.
Проф.  Ни колай  Черв ен ков

от  Мол дова  гов ори за  в ръз-
ки те  н а бесарабски те бълга-
ри с Ап остола.

Доц.д.п. Ивайло Христов от
УНСС гр.София обясни в своето из-
казване защо Васил Левски е поста-
вен на върха на  Пантеона „Достой-
ни българи”.

Доц . д-р  Елен а Рацеева  от
Молдова доказва, че образът на
Васил Левски е жив не само в
метрополията, но и в българс-
ката диаспора в Бесарабия.

Харесах нейния списък от ос-
новни характеристики на всяка
култура – герои, образи, сим-
воли, ритуали и ценности, кои-
то определят качествата на ду-
ховното наследство.

Людмила ПЕТРОВА

Ïðåäñòàâÿíå íà ñïèñàíèå “Ôîðóì” - áð. 2/2017 ã.

Иванна Демирова, наследница на ген. Георги Агура,
родом от с. Чушмелий, Бесарабия, главен военен прокурор
на Княжество България след Освобождението, герой от
Сръбско-Българската и Балканската война.

Обсъждат сп. “Форум”, бр. 2/2017 г.: Сергей Рацеев - Беларус,
д-р Иван Думиника - Молдова, Анна Заркова - топ журналист
в София, инж. Димка Попова и Тодорка Харизанова - Балчик.

Президиум: Татяна Георгиевна Гайдаржи, доц.  д-р Елена
Рацеева, Маруся Костова - пред бесарабски ученици и гости на
представянето на бр. 2/2017 г. от сп. “Форум”, където са
поместени доклади, научни съобщения и статии от проведения
през 2016 г. Втори форум “Българско наследство” - Балчик.


