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След като гостува в КИЦ „Мелницата” Балчик изложбата 
„Красотите на Северното Черноморие” с автор 
Джемал Мехмедов гостува в Хамама Каварна

Красота, дива приро-
да, прелест, носеща 
отпечатъка на уникал-
на природа – с това 
облъчват всеки един, 
решил да се потопи в 
чара на Каварненско, 
фотосите на пленения 
от Североизтока ин-
женер, приел за свое 
предизвикателство 
и фотографията. Из-
ложбата на Джемал 
Мехмедов е наредена 
в „Хамам”-а, Каварна, 
където гостува в пе-
риода 7-24 септември 
2021 г. 
Ситуирана в прегръд-
ките на легендата за 
една трогваща история 

на любовта, каквато 
витае в атмосферата 
на обекта на местния 
Исторически музей, тя 
самата е почерпана от 
любовта – към заоби-
калящия свят, към же-
ната – спътница в жи-
вота, към хобито, към 
сгушилия прекрасни 
спомени Балчик, към 
съседна многолика 
Каварна, към любо-
питството да предиз-
викваш себе си… 
За идеята – след Белия 
град фоторазходката 
да премине и през на-
шия град, разговаря-
ме със самия автор на 
снимките: 

- Как се роди идеята 
за гостуването? 
- Идеята за изложба 
беше от началото на 
тази година. Г-жа Ма-
руся Костова – гл. ре-
дактор на в.”Балчишки 
телеграф”, предложи 
да бъде изцяло посве-
тена на Балчик, в рам-
ките на Международ-
ния форум „Българско 
наследство”. Но аз ре-
ших да не се огранича-
ваме само с любимия 
ми град, а да включим 
и други красиви места 
от северното ни Чер-
номорие.
 - Кога са правени 
фотосите? 

- Снимките от излож-
бата са правени в про-
дължение на около три 
години, основно през 
летния период, но има 
и такива от ранната 
есен. В Хамама имам 
десет произведения. 
Четири останаха в 
КИЦ „Мелницата” 
Балчик, където беше 
първата ми изложба. 

- Какво дава Кавар-
на на един творец? 
- Каварна е една от 
любимите ми дестина-
ции за почивка, дълги 
разходки и снимане. 
Заливът, скалите, пла-
тото, изгледът към мо-

рето и нос Чиракман 
са нещата, които ме 
привличат там. Тези 
места са ме пленили с 
красотата си. 
- Как инженерната 
професия си корес-
пондира с фотогра-
фията. Къде са до-
пирните точки? 
- Да, по професия 
съм машинен инже-

нер-конструктор. За 
да бъде добър кон-
структор, инженерът 
трябва да се стреми 
към красотата и съвър-
шенството на детайла, 
който проектира. Съ-
щото важи и за фото-

графа. 
- Най-голямото вдъх-
новение?
 - Морето, това е го-
лямото и основното 
ми вдъхновение. То е 
съвсем различен свят, 
контрастиращ с наше-
то забързано и скучно, 
преходно битие. 
- Какво би казал 
Джемал Мехмедов за 

себе си в личен план? 
- На 48 години съм. Ро-
ден в Шумен, живея в 
Русе. Доктор-инженер 
съм, машинна спе-
циалност. Разведен, 
с едно дете. Живея с 
втората си половинка - 

Айтен Мустафова. 
- Посланието към 
всички, които ще 
отидат да видят из-
ложбата? 
- Бих искал хора-
та, които разглеждат 
творбите ми, поне за 
момент да се откъс-
нат от ежедневните си 
грижи и да се почув-
стват щастливи. Това 

е целта ми. Лично на 
мен фотографирането 
на красиви пейзажи 
и обработването на 
кадрите ми носи спо-
койствие и удовлетво-
рение.
      Анелия ИВАНОВА

Книга  за  словесните  опори  
на  българщината

Българското етническо 
присъствие в Бесарабия е 
още от Ранното Среднове-
ковие.  Многобройни СА 
премеждията и историче-
ските превратности, през 
които преминава техният 
вековен живот. В този смис-
ъл книгата на Руска Даска-
лова  «Духовните синове 
на бесарабските българи» 
(2019)  решително отваря 
към читателя непознати 
факти и събития, осветява 
делото на достойни и бла-

городни поборници на бъл-
гарския дух в тези далечни 
земи. 
   В изследването си Руска 
Даскалова проследява 
творческото формиране и 
въздействието на факто-
ри от различен контекст 
върху живота и съдбата на 
бесарабските българи, като 
започнем от началото на 
«страдалния път към Бе-
сарабия» до злощастната 
съдба по чуждите земи. 
Вглеждайки се внимателно  

в ключови периоди и явле-
ния от богатата културна 
история на  изминалия век, 
Руска Даскалова очертава 
същностни взаимовръзки 
на живота на българите в 
Бесарабия с цялостния ду-
ховен и културен климат на 
епохата. 
Проучванията на Руска 
Даскалова не СА подчине-
ни на самоцелна историч-
ност, а винаги имат амби-
цията да изграждат една 
многопланова перспектива, 
отворена към новите хо-
ризонти на отношенията 
между майка България и 
нейните синове, пръснати 
по далечни земи. 
   «Да пишеш за народа си 
на роден език, да го бра-
ниш, да пазиш честта си, 
това са най-скъпите неща 
за мен в живота ми». Тези 
думи на поета Владимир 
Калоянов можем напълно 
да отнесем за поетичното 
творчество на Димитър Бо-
римечков («Късове на едно 
чувствително сърце»). В 
последния очерк в книгата 
Руска Даскалова разказва с 
пристрастие за таланта на 
твореца, за духовната му 
дарба, за огромната му спо-
собност да живее в света на 
възвишеното. 
   С единствената цел – да 
подчертае, че такива, като 
Димитър Боримечков, 
връщат достойнството на 
българската литература и 

култивират способността 
казаното да си пробие път 
към спасението, към оно-
ва неповторимо по своята 
въздейственост приобща-
ване до естетическата мяр-
ка, създадена и натрупана 
от поколения в българската 
национална битност.
Разказаното в «Духовните 
синове на бесарабскитебъл-
гари» постига многоплас-
товост, символика и фило-
софска дълбочина, докосва 
и разкрива исторически и 
естетически универсалии.                                                                                                               
АНГЕЛ  ДЮЛГЕРОВ
   В. «КИЛ» - култура, из-
куство, литература (Сдру-
жение на писателите Вар-
на»), август, 2019.
РускаДаскалова. Из «Ду-
ховнитесинове на бесараб-
скитебългари». Варна, ИК 
«Стено», 2019.
Ангел ДЮЛГЕРОВ е пи-
сател и публицист, член на 
редакционната колегия на 
вестник «КИЛ», Варна.

145 години от гибелта на Панчо Досев
Панчо Досев е роден в 
Хаджиоглу Пазарджик 
(дн. Добрич). Пътят на 
революционната борба го 
отвежда в легиите ог 1862 
г. и 1867-1868 г. През 1876 
г. става участник в едно от 
най-славните събития от 
освободителната борба на 
българския народ срещу 
османския поробител – 
участието на българските 
чети в сръбско-турска-
та война. Годишнината 
от трагичната смърт на 
Панчо Досев е повод да 
разлистим тези забравени 
страници от историята. 
През пролетта на 1876 г., 
в очакване на началото на 
войната между Сърбия 
и Османската империя и 
пренасянето на бойните 
действия на територията 
на Северозападна Бълга-
рия, в сръбските градове 
Кладово и Зайчар запо-
чват да се стичат доброво-
лци, които под командва-
нето на най-прославените 
войводи от епохата да 
се борят за свободата на 
България. С изключение 
на Петко Киряков всички 
значими войводи са там: 
Ильо войвода, Цеко Пет-
ков, Желю войвода, Пана-
йот Хитов, Филип  Тотю, 
Иван Въртопчанина, Хри-
сто Македонски.
До началото на войната, 
което е на 18 юни, след 

множество проблеми от 
най-различно естество, 
са оформени шест чети, 
които влизат в ефективни 
бойни действия. Обща-
та им численост е около 
1500 човека. Панчо Досев 
е деловодител при Пана-
йот Хитов и подвойвода 
в четата на Христо Ма-
кедонски. След сблъсъци 
с редовна турска войска, 
четите, заедно със сръб-
ски войскови подразде-
ления, навлизат на тери-
торията на България. На 
2 юли, на връх Бабина 
глава, се провежда леген-
дарно заседание, на което 
присъства ръководният 
състав на четите. Там е 
и Панчо Досев. Приет 
е „Закон за българските 
доброволни войници“. 
Точка първа гласи: „Цел-
та на нашето воюване е 
да се освободи България 
от турското иго, ще вою-
ваме дорде, или спечелим 
свободата, или всички да 
измреме“.
В следващите дни четите 
на П.Хитов и Ф.Тотю до-
стигат до Чипровци. От 
началото на войната бъл-
гарските бойци са понес-
ли големи загуби, водей-
ки сражения с редовна 
турска армия, и на тери-
торията на Сърбия, и на 
територията на България 
(в северозападната част 

на България са разполо-
жени части, командвани 
от Осман паша). Само 
в сражението при Кадъ 
Боаз убитите четници са 
87. Не е за пренбрегване 
и фактът, че сърбите не 
оказват достатъчна под-
крепа на своите съюзни-
ци. 
До средата на месец ав-
густ българските чети са 
достигнали предела на 
своите възможности и 
въпреки непрекъснатия 
наплив от нови добро-
волци в края на месеца 
прекратяват своето съ-
ществуване. Панчо До-
сев, участвайки в бойни 
действия край Зайчар, е 
ранен в краката и впо-
следствие кракът му е 
ампутиран. Пожелал е 
ампутацията да е без упо-
йка. Умира вследствие на 
усложнение три дни след 
операцията – на 22 сеп-
тември. Погребан е в Бел-
град с военни почести. 
Участието на български-
те доброволци в сръб-
ско-турската война е 
описано от патриарха на 
българската литература 
Иван Вазов в повестта му 
„Немили-недраги.“

Цветан Сашев – уредник 
в отдел „Нова и най-но-

ва история“ на РИМ 
– Добрич


