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Форvмьт
Професор Тодев,

-

14 - 20

то на личност от такъв

от

мащаб .
Много силно също бе

ереси ,

защото

има

си

6

върнем

септемв

първи път участвате в

Станка Шопова, която

свобода на словото - те
са неизбежни и трябва
да ги обсъждаме , дори
да се борим ако щете -

този форум. Какви са
впечатленията
ви?

ни впечатли с комплек

това е

са

Може би имате и ня

имахме възможност да

кои препоръки за ор

разгледаме.

ганизирането на след

ления за този елемент

ващия форум?

в програмата.

свободна дискусия .
- Кое е еретичното
мнение за Руско-тур
ската война, на чиято
1 35-годишнина бе
посветен форумът?
- Има такива . Отец
Зотик, например - млад
човек, каза, че обикно
вено българите се гор
деят с това , че са бъл

та история . Стана ду
ма и за ролята на Ру
сия . Тогава , за съжале
ние, Русия не беше на
висотата на онова без
подобно , бих казал, ве

гари

ликодушие

вие

отскоро

сте ди

ректор на Института то
история на БАН, за

-

присъствието

Най-напред искам

да кажа,

на · г-жа

"Камчия" ,

който

Поздрав

Събитието събра

-

че това е ед

хора, мислещи в една

но образцово културно
събитие и затова аз
раха Белград. Даже аз
си мисля, че обвинени

посока. Може ли да
има дискусия между
съмишленици?
- Разбира се, че мо
же . Като говорех .за то

ята, които му се отпра

ва ,

поздравявам

неговите

организатори. Събити
ето не бе чисто научна
конференция, то имаше

кусии между участници
те .

Все още не успявам

че

програмата

е

начинът в една

и

руски

ници ,

възпита

а за него било

виха, бяха по-скоро из

много

натовареt:tа,

чест да каже, че е рус

ше наука, имаше праз

нията си, защото прог

мислени,

ня

спомних си едно отми

ничен

рамата беше доста на

как си обществото по

нало време, което има

еле

товарена във · всичките

лесно да

ше големи достойнства,

нак и български възпи
таник. Той дойде специ
ално да поговорим . Не

Мисля, че съче

й аспекти . Струва ми
се, че би следвало да

риването на тоз'и
жен, полезен

е

мащ се университет.

-

смесен характер

и

елемент,

има

имаше

представителен

мент.

танието е много умест

но . Не зная дали фору
мът е достатъчно доб

да

подредя

впечатле

по-олекотена,

някак

си нещата да бъдат из
живявани по-бавно и

гъл

те, а си заслужава, до

затова

ри постфактум да се от
рази. Предполагам , че
ще бъдат издадени ак
товете на конференци

-

ре

разгласен

в медии

ята.

С

маше време

-

макар че

пътувахме

до

нос Калиакра, до Кам

чия и обратно разгова
ряхме в неофициален
порядък ,

което също

е

имаше

Друго, което бих мо
да

кажа,

че

успех

недостатъ

гов преподавател в уни

например

верситета е бил доц.
Иван Първев и отец Зо

един лозунг "Петилетка
та - за четири години".
Аз не съм привърженик

тик

не са били изяснени по

имаше

роси,

някои

които

въп

очевидно

времето

дишния император

- ос

вободителя Александър
11. Моят аргумент в раз
говора бе, че без 3
март не би имало 6 сеп
тември. Не бива да се

присъстват. Появата и
на Бисер Киров, макар

жаване

отказваме

от

забавяне на ритъма, за

бождението трябвало

защото

мен

и

съ

щото не става дума за

да се

едно

що колорит в атмосфе
рата на форума.
Особено приятно и

производство на конве

т. е., че не е освобож

събитие

йер . Когато става дума
за обмен на идеи, по
добре е нещата да се

дение,

ната война на руския

рум.

Издигнаха се

някои

инициативи

специално

-

предложе

-

докато

някои

-

от

на Освободителната
война. Главно rю вина
на император Алексан
дър 111 - той не е харес
вал Батенбер~ който
пък е . избраник на пре

ми към следващия фо

сии

ня

и

ци

наги ще остане в наша

привърженик

дали това е

нямаше,

но

и въззе

право можем да се гор

деем, разбира се ; и ви

на

повече дискусии . Всъщ
ност официално диску
почти

ну

велико дело, с което с

към видни личности да

нието на проф. Денчев
за създаване на Руски

пристрас

зак

не , където финалният
въпрос беше именно
такъв. Моятотговор бе,
че 6 септември е едно

за форума е поканата

по-пълноценно
е

тие, щеше ми се да има

академично

прием·е

телевизионно предава

пожеланието

това

полезни

риска да проявя

претекст

ри. Аз участвах в едно

университе~

не

зная

за

малко,

внесе

интересно

за

що,

тонизира

което

мен,

не
и

възможно

вдъхновява, бе присъс

както репликира г-жа

твието на личност като

Шаренкова. Може би е

Александър Дзасохов.
Той очевидно има и

по-добре да се мисли
за Славянски универ
ситет,

за

рускоезичен

университет. Имахме го
и тъкмо беше стъпил на

какво да каже ,

и умее

това,

по-скоро

на

на

съм

удъл

сроковете,

осмислят добре да се
артикулират добре и да
се възприемат добре, и
същевременно

да

има

обратна връзка между
този, който излъчва ед

да говори много добре,
завладяващо, бързо ус
тановява контакт с пуб

който

го приема.

има

някои

мнения

но

послание
и

-

~

този ,

Да

еретични

-

време

на

лекциите

например,

дали

пише

а

в

-

осво

кавички,

неуспешен

опит за окупация. Лю
бопитно е да можем да

обсъждаме това, защо
то има мои

ито

колеги,

ко 

подцържат тезата,

че освобождението е

за

3

наистина

-

март,

това

е

велико

най-благород

царизъм

-

цитирам

проф . Андрей Пантев един от моите най-ува
жавани учители. Безус
ловно тя е освободи 

не на плаuдарм за ов

телна война . Аз имам
един текст - "Освобож
дението - със или без
кавички?" . Поставям то

ладяване

зи

опит

за

окупиране

на

Българ\'IЯ и за създава
на Проливи 

те .

и

Повдига се например

въпрос

в

началото

завършвам ,

трябва да

че

ние

продължим

добре . Но аз бих отп

краката си

че

ликата и съумява да го

равил едно пожелание

имаше някои неблаго
получия - но беше зак

задържи за дълго вре

ва

ме . Безспорен успех на
форума е присъствие-

фичен колорит. Не мо

трябва да остане наци

бождението без кавич 

жем

онален празник или да

ки .

- да

се предвижда спе

uиално воеме и за nие-

рит.

-

вярно,

когато бомбарди-

ще

защо не

предаде

да се

то

специ

страхуваме

въпросът

3

март JlИ

да

говорим

за

осво 

