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Уважаеми г-н Жерков!  
Уважаеми г-н Ангелов! 
Уважаеми дами и господа! 
Горд съм, че се явяваме съорганизатори на днешната международна конфе-

ренция. ИнИстИ винаги е имал близо до сърцето си Македония и Тракия. И едни 
от най-сериозните изследвания на тази тема са направени именно от негови сът-
рудници. Това не означава, че същественото научно дирене по тази тема е прик-
лючило. Смяната на поколенията, промените в обществените отношения и в 
международната политика пораждат нови важни проблеми. А по чисто еписте-
мологически съображения старото знание се нуждае от поддръжка и непрекъс-
нати проверки. Затова ние, историците, не рискуваме да останем без работа. Да-
же задачите ни стават повече, по-сложни и по-отговорни.  

Перифразирайки Аристотел, бих казал, че човекът  е историческо животно. 
Той има нужда непрекъснато да премисля и да преживява миналото си, да се 
съмнява в своите знания за него, да му търси най-подходящото място в своето 
битие. С увеличаването на човешката свобода тази така необходима на нашето 
съзнание игра, понякога красива, понякога смъртоносна, придобива особено 
смисъл. Обикновено човекът е искал да бъде господар на миналото, но твърде 
често той е ставал негов роб. Днес може би най-сетне трябва станем приятели с 
онова, което вече не е – особено когато иде реч за място като Македония. Проб-
лемът не е само български, нито само балкански. До голяма степен той е глоба-
лен, защото е важен и за световните сили. Може ли пословичната балканска 
конфликтност да бъде сведена до приемливи нива без да се вършат прегрешения 
към историческата истина? – така като че ли следва да се определи най-важното 
предизвикателство към историците в онзи сектор от миналото, където ключова-
та роля се играе от Македония.  

Тази седмица започват широки обсъждания между БАН и МАНУ в търсене 
на възможности за повече диалог и повече сътрудничество. В тях ще участва и 
ИнИстИ – не без трепет и не без страх, но е не без надежда. Прочее, настоящата 
конференция не е обикновено юбилейно събитие, посветено на кулминацията в 
борбата на югозападните и югоизточните българи за свобода и напредък, тя е 
важен елемент от един много по-мащабен процес. 

Добре дошли! 
Пожелавам ви ползотворни и вълнуващи усилия за сприятеляване с минало-

то в името на едни по-мъдри Балкани! 
Благодаря! 


