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- Какво си спомняте от събитията , случили се в края на XX век? 

Последните 20 години на XX век? 

 

- Аз ще започна с това, че съм една жена на 50 години и съм си изживяла 

младостта  през  социализма,  а  сега  се  боря  да  оцелея  в  годините  на 

демокрацията.  Като  се  има  предвид,  че  аз  съм  един  образован  човек,  с 

научно звание и мога да се причисля към средната класа, не че има средна 

класа в България, но горе- долу не съвсем като социално слабите. Защото 

въобще не  мога  да  се  съглася,  че  възнагражденията,  които  получаваме в 

бюджетната сфера са това, от което има нужда човек в тези години.

Несъвършенствата  на  режима  няма какво  да  ги  упоменаваме.  Те  са  ясни, 

описани…

Аз  за  това  започнах  с  това,  че  съм  на  50  години,  считаме  че  ние  сме 

поколението което най-силно усеща върху гърба си този преход. Може и да е 

за по-добро, но лично аз не смятам, че ще го доживея и моите деца не мисля, 

че ще го доживеят.Аз съм човек на духа и се чудя как да възпитам своите 

деца да носят духовното. Шумен е град със затихващи функции. Боли ме да 

го кажа, но е така

 

-Това винаги ли е било така? През социализма как беше?

 

-Шумен винаги е имал дух. Каквото и да е сега, той е много колоритен……

имам много етноси и както да ги наричат за мен са турци. Има си култура има 

си дух още от Възраждането. Още от преди 89-та си имаше дух. Аз съм един 

от  хората  които  целият  им  съзнателен  живот  е  пропилян.  Борим  се  да 



съхраним това, което е създадено. Не знам докъде ще успеем.

 

-Споменахте  понятието  преход.  То  е  много  наложено,  много 

използвано, как се отнасяте към него, как го възприемате?

 

-                     89-  та  зачеркнахме  един  режим  и  тръгнахме  към  нов  и  си 

мислехме, че това преструктуриране във всяка област ще бъде за кратко. За 

мен преходът трябваше да бъде много кратък, макар че такава промяна не 

може да  се  случи в  рамките  на  една-  две години.  Сега  времето  в  което 

живеем не знам как да го нарека. Преходът отдавна мина. Сега това е борба 

за оцеляване.

С какви събития свързвате периода?

 

-                     Свързвам го с това че можеше  поне да се помисли за култура. 

Мога да кажа, че по- спокойно дишаше културата. Беше поставена на своето 

достойно място. А сега сме натикани не знам къде. Тръгва се да се правят 

реформи  и  се  започва  с  културата.  Ние  ли  сме  най-  богатите…?  Ние  се 

унищожаваме, няма да има нация. Нас ще ни съдят идните поколения.

 

-Относно събития като възродителен процес, изселнически действия, 

какво си спомняте? Как се случиха те?

 

-                     Не си спомням, не съм била пряк участник, ако и да живеехме в 

тоя град. Аз съм против това смяна на имената, но съм и против двойното 

гражданство. Не ме интересува как се казва, но като живее в България ще 

живее само тук, а не да идва и да ми определя кой ще ме управлява. Нека си 

пътуват както всички останали. 

 



-Така наречения изборен туризъм ли имате предвид?

 

-                     Да. Щом е български гражданин ще живее тук и само тук, ще си 

плаща данъците тук и ще гласува тук. Това означава, че в Турция ще ходят 

като гости. 

 

-Все пак някакви случки, нещо да си спомните от тогава?

 

-                     Не, не. В това отношение не мога да помогна.  Не съм имала даже 

контакти с представители на това население. Нищо, нищо. Нямам приятели. 

Около мен е имало комшии, но не съм имала преки контакти.

 

-Относно смяната на политическия режим?

 

-                     Аз лично го чух по радиото. То беше толкова отдавна, какво да си 

спомня. Беше голяма промяна. Свикнал си да живееш по един начин….Гледаш 

си професионалното развитие…… Това, че се променя нещо е хубаво, но как 

точно ще стават нещата не беше ясно. Всички бяхме доволни и живеехме с 

надежда,  тогава.  Ние  вярвахме  че  ще  се  случи  нещо  добро,  това  беше 

основното. Сега обаче не мога да го кажа същото, Просто не вярвам. Не съм 

за това да се върне социализма- в никакъв случай. Може би трябва да минат 

50 години, да се уталожат нещата.

 

-С какво се занимавахте в края на 80-те години?

 

-                     Цял живот съм се занимавала с изкуство, сцена, фолклор. Към 90-

та година мъжът ми реши, че ще правим бизнес, оказа се че бизнес не могат 



да  правят  бизнес  простосмъртните  хора  и  през  тези  7  години  се  бях 

отдръпнала от моето призвание, после се върнах пак, преподавам и така…

 

-А относно промени след 89-та, сравнение можете ли да направите?

 

-Сега тече голям дебат тук. Правеше се, строеше се в полза на града. Дойде 

демокрацията и малко трябваше още да го завършат този прословут център. 

Яд ме е на  този недовършен център… Все пак нещо се  правеше. Относно 

инфраструктурата  на  града –  нищо.  Цъфнаха  някакви  сгради…

институционални. По отношение на паркове, на градини… пак от миналата 

година се правят, я градинка… Ние се питаме в Шумен как ще се направят, 

качествено ли ще бъде. Имаме сериозни опасения, че само след една година 

всичко ще падне. Много некачествено се прави всичко и в това отношение 

преди  имаше  контрол.  Сега  няма  контрол  по  отношение  на  качествено 

свършена работа.

 

-Вашето  отношение  към  етническото  разнообразие  на  града  и 

процесите спрямо етносите? Има ли дискриминация и асимилация?

 

- Сигурно не им е лесно. Има негативно отношение аз също съм го забелязала 

и по форумите. Но то не е лично към тях а към върхушката която е яхнала… 

Сред тях има много интелигентни хора- грамотни образовани, но те са по-

малко и когато тяхната върхушка влезе във властта, тя не е излизала де….те 

решиха че ще слагат само техни кадри, а те нямат достатъчно подготвени 

представители.  Те  не  могат  да  говорят  правилен  български.  В  къщи  ,  в 

семейството  както  искат  да  говорят,  но  на  обществени  места,  в 

институциите,  тук  е  България  и  ще  се  говори  на  български.  От  тук  е 

отношението към тях.

 



-Кое я отприщва тази върхушка?

 

- ДПС винаги е била баланс, те си имат твърд електорат, докато българските 

гласове се размиват и ги оставихме да ни управляват. След 89- та. Аз нямам 

нищо против техните изявени личности - интелигентни, ерудирани ( Лютви 

Местан). Ако ще влизат личности те трябва да са от този род.


