43

КЕМАЛ АТАТЮРК И БЪЛГАРИЯ
КЛЮЧОВ ВЪПРОС: Кои са корените на привързаността на Кемал Ататюрк към
България?

Преди години, ровейки се в старинни предания и легенди, попаднах на любопитно
предсказание. Едни твърдяха, че то принадлежи на стара кадъна от Родопския край,
други сочеха прочутата гледачка от Бояна – тази, която предсказала съвсем точно
смъртта на Стефан Стамболов. Пророчицата не открих, но предсказанието звучеше
красиво, поетично, будеше размисъл и тъга: „Ще се появи лошата звезда, Халеевата
[…] Ще минат три лета, на българска земя ще дойде личен турчин мюсюлманин, който
ще залюби хубава българка-християнка. Любовта им ще бъде като пролетно утро, а
раздялата им – залез в късна есен. Четири войни ще преживее той, петата няма да
дочака, но когато свършат дните му, в сънищата на българката ще се явява. Защото
любовта им – ненарадвана и недоизживявана, ще се превърне в скитница, несретница
[…]“ Мина време.
Серафимова, Л. Обречената любов на Ататюрк. С., 2002.

С дружение на преподавате лите по ис тория в България

Док. 2. Димитрина Ковачева 		
(Мити) – вляво
		
		

Док. 3. Мустафа Кемал

Задача 1:
А) Прочетете Док. 1. Открийте как митологичното и реалното се преплитат с познанието за миналото.
Б) Разгледайте Док. 2 и Док 3. Сравнете представата за любовта, внушена от Док. 1, с
изображенията. Направете изводи кое прави тази любов възможна или невъзможна. Имайте предвид, че бащата на Димитрина е българският генерал Стилян Ковачев, участник
в Сръбско-българската, Балканската, Междусъюзническата война и военен министър на
Царство България.

Док. 4. „Приятел на българския народ“
[…] Мина време. Предсказанието потъна някъде в архивите ми и аз го забравих. Увлече
ме психологията на балканските народи, тяхната драматична и превратна съдба. И
там, сред балканските царе и султани, министри и генерали, открих личността на
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Док. 1. Една легенда от XX в.
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Гази Мустафа Кемал, бащата на турската нация. Същият, който е казал: „Бил съм и
винаги ще бъда приятел на българския народ […]. Всяко българско нещастие ми причинява неизразима болка. Турция и България трябва да бъдат приятели. Който е против
България, той е против Турция […].“
Не можех да отмина равнодушно единствения политик и държавник на Балканите,
който е хранел такива искрени симпатии към нас и нашата страна. Неговата личност – сложна и драматична, ме заинтригува, накара ме да прочета десетки книги,
посветени на него и на неговото дело. И там, някъде по страниците им срещнах името на Мити – момичето, за което Кемал е искал да се ожени, „голямата българска
любов на турския военен аташе“, както пишат биографите му.
Серафимова, Л. Обречената любов на Ататюрк. С., 2002.

Док. 5. Ататюрк споделя
А.
След Балканската война заминах в качеството ми на военен аташе за София, гдето
останах около една година. С българите успях да вляза в близко съприкосновение и
установих връзки, наподобяващи тези между членове на едно и също семейство. Тези
връзки оставиха в моята памят трайни спомени. Опознаването ми с българите увеличи моите симпатии към тях. Естествено в отговор на чувствата и привързаността,
които засвидетелствувах към техния народ, българските кръгове ме посрещнаха със
същата непринуденост. От тогава до днес причините и значението на тази искрена
братска близост придобиха особена яснота. Няма съмнение, че между турци и българи
са съществували в миналото поводи за раздори, особено в областта на езика и вярата. Обаче днес на тези поводи, които почиват на отживели века и остарели политически течения, нито турците, нито българите не вярвам да отдават значение.
Ние не говорим за вероятности и предположения, а говорим за реални неща. Бих желал
и ти да бъдеш сред другарите, които ще отидат в България по покана на българските
журналисти. След като разговаряте с българите, след като си размените чувствата,
ще се върнете при мен и ще споделите впечатленията си. Не се съмнявам, че вие ще
потвърдите много по-пламенно това, което ви разказах. Моят съвет към вас е: Идете
в България. Вие ще обикнете българите. Разговаряйте искрено с тях и припомнете
им, че през 1912 г. (б.р. – 1913–1914) живях в София и че към братския български народ
храня най-приятелски чувства…
В. „Джумхуриет“, бр. 2234, 27.11.1930 г.
В: Избрани речи и изявления 1917–1937. С., 1981.

Б.
Няма да забравя приятните моменти, които съм преживял в България. Бил съм, съм и
винаги ще бъда приятел на българския народ. Обичам безпределно българския народ
още от детинство. В Солун съм другарувал през всичкото време само с българи. Всяко
българско нещастие ми причинява невъобразима болка. Винаги съм правил всичко възможно да помогна на България. Турция и България трябва да бъдат приятели. Който е
против България, той е против Турция.
В. „Утро“, бр. 6660, 22.10.1931 г.
В: Избрани речи и изявления 1917–1937. С., 1981.

Задача 2:
А) Коментирайте какви причини подтикват авторката към изследване и описание на житейската съдба на един турски дипломат и политик (Док. 4).
Б) Сравнете Док. 4 и Док. 5. Формулирайте позицията на Кемал Ататюрк спрямо България
и българите.
В) Разсъждавайте защо стремежът към разбирателство и взаимна подкрепа е надделял над
традиционното противопоставяне между българи и турци.

С дружение на преподавате лите по ис тория в България
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Кемал Ататюрк – президент на турската република

С дружение на преподавате лите по ис тория в България

Док. 7. Кой бе Ататюрк? На 1923 г. той прогласи републиката и с новата конституция въведе следните принципи, които играха и играят огромна роля във възхода на нова Турция:
суверенитетът принадлежи на народа, а от там логически цялата законодателна и
изпълнителна власт е в негови ръце; турската република е лаическа – мирска, разделянето на църква от държава е пълно; освобождаване на жената от унизителното º
положение (това бе една от възлюбените мечти на големия реформатор). Характерното в този изключителен мъж бе, че той имаше гражданската доблест и куража още
в първите дни на своята слава да прилага сам и пръв реформите, които налагаше на
народа. По своя граждански кураж той напомня много на една друга голяма историческа личност – Петър Велики. Ататюрк късаше сам фесове и фереджета, тъй както
Петър Велики режеше брадите на своите боляри.
Павлов, Т., бивш пълномощен министър в Анкара
В. „Зора“, бр. 5828, 22.11.1938 г.
В: Избрани речи и изявления 1917–1937. С., 1981.

Задача 3:
А) Направете портретна характеристика на човека от Док. 6.
Б) Потърсете връзка между портрета от Док. 6 и описаните в Док. 7 реформи.
В) Посочете кои три от въведените от Ататюрк реформи бихте защитили, ако сте негов
привърженик, и кои три бихте отхвърлили, ако сте негов опонент.
Г) Коментирайте доколко уместно е според вас сравнението с Петър ��I�.

ОБОБЩАВАЩ ВЪПРОС: При какви условия враговете се превръщат в приятели?
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Док. 6.
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