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УВАЖАЕМИ ЧИТАТЕЛИ,

В тази година има две големи дати, свързани с титаните
на нашето националноосвободително движение - 180 години от
рождението на Васил Левски и 150 години от смъртта на
Георги Стойков Раковски. Едната дата беше чествана търже-
ствено целогодишно, другата беше забравена. 

На тези двама велики “народни” българи посвещаваме този
брой, защото без тяхната саможертвена преданост към
Отечеството, без тяхната стратегическа мисъл и план за
освобождение от турския гнет, без тяхната организационна
способност и извънмерна нечовешка активност за постигане
на националните цели не можем да си представим освободена
България.

Двамата революционери работят за освобождение на
България по различен начин, но пътищата им се пресичат в
Белград, където е създадена Първата българска легия от
Раковски, който избира Васил Кунчев за знаменосец. Раковски
“баща на организираното движение”, идеолог на четническата
тактика, публицист, историк ,писател и Левски - създателя

на вътрешна революционна организация, на “тайни комитети” в цялата
страна вплитат своя път и своята съдба, за да преведат своя народ от роб-
ството към свободата. Пленен от патриотизма и свободолюбието на
Раковски, научил много от неговата широка организационна и политическа
култура, Левски е взел и поуката, че свободата може да се постигне чрез
вътрешна добре организирана работа с верни на идеята българи. Духът и
волята на Раковски за постигане на българското освобождение се предава в
безстрашната, всеотдайна и прозорлива личност на Левски. Следващите
седем години Васил Левски се посвещава на организиране на комитети в цяла-
та страна - с мисъл и воля, с безкрайна преданост към народното дело, после-
дователно, неуморно и всеотдайно. В името на свободата на българския народ
и идеята за “чиста и свята република”.

Запознавайки се отново с живота и делото на тези титанични великомъ-
ченици на България заслужава да се замислим - достойни ли сме за тях? - и
народ, и управляващи. 

Заветите на Раковски и Левски излъчват  дълбок и чист патриотизъм,
преданост към народното дело до  саможертва, проявена в живота и овеко-
вечена в смъртта им. Преклонение пред отечеството, пред българщината,
пред свободата и просвещението,   недостижимо висок морал , несломима вяра
и енергия за осъществяване на националното възраждане и освобождение.
Какво повече трябва да притежава човек за да бъде  светъл и вечен пример за
идните поколения.

И ако се опитаме да вземем частица от техните високи нравствени каче-
ства, от тяхната сила, безстрашие, воля, неподатливост към материални-
те човешки изкушения, от тяхната неуморимост по делата всенародни и
техния героичен пример да служат на Народа и Отечеството, тогава може
би животът ни ще стане по-добър, а и България ще пребъде.

Главен редактор:
Акад. Маргарита Каменова
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Заветите
на Георги Стойков Раковски

Любовта към Отечеството превъзхожда
всички земни добрини!

Нека всеки запише дълбоко в сърцето си:
свобода или смърт!

Вероизповедният въпрос е днес за нас най-
голямото дело, което трябва да занимава
всекиго българина. Борбата пак започва,
борба, която ще реши победата, борба, от
която зависи смъртта или животът на
българската народност!

Щем доказа необратимо, защо ние сме
първите и най-старите жители в Европа...

Такава е човеческата натура. Хората
заборяват всичко, даже и угризенията на
своята собствена съвест.

Отечество и народност са двете най-
хубави, най-сладки и утешителни речи за
чувствата на всеки человек и той жертвува
за тях всичко, що има най-драгоценно на
света.

Когато се той (българскит народ) освобо-
ди от гръцкото духовенство и турското иго,
то ще бъде свободен политически;  а когато
се освободи от своята простота и  незнание,
от своите стари суеверия и допотопни
нрави , то той ще бъде свободен и духовно.

Човек, който не знае и не прави нищо
добро за отечеството си, той е подобен на
едно безсловесно животно, което живее на
света само и само да се прехрани!

Аз съм бил всякога българин и ще бъда не
само до гроб такъв, но още и после смъртта
ще оставя завещание и прахът ми да не се
смеси с друга народност.

Пантеон на Георги Раковски в Котел
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Георги Стойков Раковски (1821-1867 г.) е български
възрожденец, енциклопедист, революционер,  демо-
крат, поет, публицист,  журналист, историк и
етнограф.

Раковски е основоположник и пръв организатор на
национално-освободителното движение в България и
е негов ръководител през първите десет години. 

Рожденото име на Георги Стойков Раковски е
Съби Стойков Попович. По-късно се преименува на
Сава Стойков Попович, но е известен и като Георги
Раковски. Той е роден в подбалканския възрожденски
град Котел в семейството на заможния търговец и
занаятчия Стойко Попович и Руска Мамарчева.
Приемното фамилно име Раковски идва от родното
село на дядо му село Раково.

Майката на Раковски, Руска, е сестра на Георги
Мамарчев, един от организаторите на Велчовата
завера през 1835 г. в Търново, капитан от руската
армия, който през юли 1829 година освобождава по
време на Руско-турската война (1828-1829 г.) Котел
и  Сливен. Това подтиква Съби да смени малкото си
име на Георги, в чест на вуйчо си.

Образование. Между 1828 -1834 година Георги
Раковски учи в килийното училище в родния си град,
където освен български изучава и гръцки език. 

През 1834 година постъпва в училището в
Карлово, където учител му е Райно Попович.
Раковски напуска Карлово през 1836 година заради
върлуваща по това време чумна епидемия.

В края на 1837 година заедно с баща си заминава
за  Цариград, където продължава образованието си в
изтъкнатото гръцко училище в Куручушме. Там
Раковски изучава философия, красноречие, богосло-
вие, математика, физика, химия, латински език,
френски, персийски, арабски езици  и други предмети. 

По време на престоя си в Цариград Раковски
става съучредител на “Македонското дружество”,
което има за цел освобождението на българите от
турска власт. Под влияние най-вече на Неофит

Бозвели, но също така на Иларион Макариополски и
Сава Доброплодни, Раковски се включва в борбата за
църковна независимост. 

През лятото на 1841 година Раковски напуска
Цариград и заминава за Браила.  Става учител по
гръцки и френски език. Още с пристигането си в
града Раковски успява да си издейства гръцки пас-
порт от гръцкия консул в града и се подвизава под
името Георги Македон. 

Революционер (четник, войвода, 
идеолог и стратег). 
Началото  на революционната дейност започва с

участие в  Браилския бунт през февруари 1842 годи-
на. Затова е осъден на смърт от местните власти,
но като гръцки поданик е предаден на гръцките вла-
сти за изпълнение на присъдата. Подпомогнат от
гръцкия посланик в Цариград Маврокордатос,
Раковски успява да избяга и се установява в
Марсилия, където прекарва година и половина. По
време на престоя в Атина той установява връзка  с
учещите в Атина българи и създава Македонско

Георги Стойков Раковски - идеолог 
и стратег на организираната 

национална революционна борба 
за освобождаването на България

Академик проф. д-р Григор Велев

Председател на Българска академия на науките и изкуствата

България в представите 
на Георги Стойков Раковски
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общество  и  Славяно-българско ученолюбиво друже-
ство.

След завръщането си в Котел заедно с баща си
Раковски участва в борбата на местните еснафи
против чорбаджиите. Наклеветени пред османски-
те власти като бунтовници, те са арестувани, осъ-
дени на 7 години затвор и откарани в Цариград за
излежаване на присъдата. 

В затвора Раковски престоява от 1845 до 1848
година. Излиза на свобода и продължава своята рево-
люционна дейност. 

През 1851 -1854 година пише няколко текста,
запазени до днес в ръкопис: “Три съня”, “Неповинен
българин” и “Дневник на четата”. 

По време на Кримската война (1853) създа-
ва в Свищов Тайното общество. Новосъз -
даденото Тайно общество предлага и приема като
знаме на бъдещата българска република трибагре-
ника - бяло, зелено и червено. Членовете на Тайното
общество продължават да събират средства, като
под формата на дарения за читалище внасят 20 про-
цента, а 80% отиват за въоръжение. По време на
Кримската война той е  преводач - разузна-
вач в турския генерален щаб и заедно с със
свои другари събират информация, която пре-
дават на руското командване. Тяхната дейност е
разкрита и той е арестуван. При отвеждането му в
Цариград обаче успява да избяга. 

През юни 1854 година Раковски организира чета
от дванадесет души и броди с нея из Източна Стара
планина. Тогава прави опит да се свърже и с руските
войски, които по това време са преминали на юг от
река Дунав. През есента руската армия се изтегля
отвъд Дунава и Раковски разпуска четата си. 

Известно време се укрива в Котел, където напи-
сва преживяното от него в цариградския затвор. По
това време написва и първата редакция на поемата
си “Горски пътник”. 

Като идеен вдъхновител на четническото движе-
ние, той не само поставя началото на организирано-
то националнореволюционно движение, но и го издига
на нов, още по-висок организационен етап. 

По голяма част от неговия живот Раковски е при-
нуден да живее в емиграция :
• Емигрант във Влашко. В края на 1855 година

Георги Раковски се установява в Букурещ, където
завършва втората редакция на поемата “Горски
пътник”. 

• Емигрант в Австро-Унгария. През 1856 г. се
премества в Нови Сад в Австрийската империя,
където издава “Предвестник горскаго пътника”,
редактира вестник “Българска дневница” и изда-
ва  пробния брой на вестник “Дунавски лебед”.
През 1857г. по настояване на османските власти
той е изгонен от Нови Сад и се прехвърля отново
във Влашко.

• Емигрант във Влашко. Живее известно време в
Галац и Яш, където участва в подготовката за
създаване на Болградската гимназия, носеща днес
неговото име.

• Емигрант в Молдова. На 7 март 1858 година
Раковски преминава от Молдова в Руската импе-
рия, тъй като османското правителство оказва
силен натиск за екстрадирането му върху мол-
довския княз Никола Богориди, представител на
видния котелски род Богориди. 

• Емигрант в Русия. След кратък престой в
Кишинев  той пристига в Одеса, където е приет
в дома на видния български търговец Никола
Тошков. 
Със съдействието на Николай Палаузов е назна-
чен за надзирател на българските ученици в
Одеската семинария, но радикалните му възгледи
предизвикват недоволство и по настояване на
Стефан Тошкович е уволнен. 
Със съдействието на Одеското българско

настоятелство  Раковски прави неуспешни опити
да започне издаването на български вестник в Одеса.

През 1859 година публикува етнографската книга
“Показалец или ръководство как да се изискват и
издирят най-стари чьрти нашего бытиа, языка,
народопоколениа, стараго ни правлениа, славнаго ни
прошествиа и прочие”, която посвещава на Никола
Тошков. 

Книгата „Горски пътник”, 1857. 
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През есента на 1860 г. Раковски се премества в
столицата на Сръбското Княжество - Белград,
където продължава своите исторически изследва-
ния. 

Тук започва и издаването на вестник “Дунавски
лебед", в който засягат теми от политическо, про-
светно и стопанско естество, а също и свързани с
църковно-националната борба, единството на
българския народ и др.

Той издава няколко вестника последователно:

• Вестник “Дунавски лебед”,брой I ; 

• Вестник “Бъдущност”, брой Х (последен);
• Вестник “Бранител”, брой единствен;
• Списание “Българска старина”.
Съществени следи в духовния живот на българ-

ския народ оставя неговата писателска, журнали-
стическа и публицистична дейност. 

Целият му живот е посветен на делото за осво-
бождение на България от османско владичество.

Раковски започва енергична кампания
срещу обезбългаряването и насилственото
заселване на българите от Видинско,
Белоградчишко и Ломско. През 1861 година издава
брошурата “Преселение в Русия или руската убий-
ствена политика за българите”, в която остро
критикува руската политика.

Води оживена кореспонденция по въпроса с обще-
ственици, като Пандели Кисимов и Кръстьо
Пишурка и публикува в своя вестник “Дунавски
лебед” десетки статии срещу преселването, както
и кореспонденции за тежките условия, при които са
поставени преселниците в Руската империя.

В резултат и на кампанията на Раковски бежан-
ската вълна бързо затихва.  

През 1861 година Раковски изготвя “План
за освобождението на България” и “Статут
за едно Привременно българско началство в
Белград”. Тези две съчинения бележат нов етап на

идейното развитие на Раковски. 
В тези два документ той за пръв път излиза с

идеята за създаване на:
• “ръководен център на борбата”;

• “организирането на територията на Сръбското
Княжество на една армия”, която да премине в
България и да вдигне на въстание българското
население; 

• създаване на Привременно българско правител-
ство, което да ръководи въстанието. 
На него се възлагало управлението на всички

дела, отнасящи се до “всеобщото българско въста-
ние”. 

В духа на тези разбирания Раковски се заема и с
организирането на революционната българска
армия.

Първата българска легия в Белград пред-
ставлява училище за подготовка на офицери за
българската армия през 1862 година. През юни 1862
година Легията участва в боевете с турския гарни-
зон на белградската крепост Калемегдан. След нор-
мализиране на отношенията между Сърбия и
Османската империя легията е разпусната.

Опитът показва, че изграждането на револю-
ционна армия на чужда територия поставя нацио-
налнореволюционното движение в зависимост от
политиката и целта на други държави. 

Опит за създаване на Балкански съюз.
Раковски вярва, че е възможно изграждането на
един балкански съюз, в който да бъде отредено
място и на българския народ. През пролетта на
1863 година, със съгласието на сръбското правител-
ство, Раковски предприема разговори в тази насока
в Атина и Цетина с видни обществени и политиче-
ски дейци. След неуспеха на мисията си в края на
1863 година Раковски се установява отново в
Букурещ, където се надява да намери по-добри усло-
вия за осъществяването на своите идеи.

Там от март 1864 г. започва издаването на
вестник “Бъдущност”. След спирането на вестника
на 19 юли 1864 година Раковски издава на български
и румънски език и единствения брой на вестник
“Бранител” с цел създаване на българско-румънски
съюз. 

Същевременно успява да довърши и през 1865
година да издаде подготвеното още в Одеса списа-
ние “Българска старина”.

Създава “върховно народно българско
началство” през 1866 г. в лицето на Тайния цент-
рален български комитет (ТЦБК). Според  Христо
Македонски ТЦБК е създаден без знанието и одобре-
нието на Раковски. Ръководството на новата орга-
низация се състои от седем души: председател,
подпредседател и още петима членове. Неговата
задача е да координира, организира и изпраща чети
в поробената България, като така бъде сложен
край на безразборното прехвърляне на чети в
българските земи.



През 1866 година Раковски отново посещава
Руската империя, прекарва известно време в
Кишинев, Киприяновския манастир и Одеса, и пре-
минава през българските колонии в Южна
Бесарабия. Целта му е да събере пари за организира-
не на въоръжени чети, както и да подготви уча-
стието в тях на бесарабски българи. Не постига
голям успех с намирането на пари заради натиска
на руската полиция върху българската общност в
Одеса. 

През 1867г. той създава Втора българска
легия. Подготвя  “Привременен закон за народ-
ните горски чети за 1867-о лято”, публикуван
на 1 януари 1867 година. Той е предназначен за нова-
та организация. В него са записани организационния
принцип на изграждането на четите и правата и
задълженията на самите четници.

Раковски твърдо вярва, че със създаването на
добре организирани чети ще може да се вдигне наро-
да на борба и ще се постигне освобождението му.

През пролетта на 1867 година са прехвърлени
четите на Панайот Хитов и на Филип Тотю.

На 9 октомври същата година Раковски умира
от туберкулоза.

Раковски е автор на цяла поредица от съчинения,
които можем да подредим по следния начин:
• Българска старина 1865 Букурещ. 
• Предвестник Горскаго пътника. Нови Сад.
• Горски пътник, Нови Сад, 1857.
• Преселение в Русия или руската убийствена поли-

тика за българите 1861 (преиздадена през 1886
от Захари Стоянов; преиздадена  в Библиотека
“Незаличими свидетелства” № 5 на ИК
“Стрелец”, София, 2004.).  

• Показалец или ръководство как да се изискват и
издирят най-стари чьрти нашего бытиа, языка,
народопоколениа, стараго ни правлениа, славнаго
ни прошествиа и проч. Част първа. Одеса, 1859.

• Неколко речи о Асеню Пьрвому, 1860
• Българский за независимото им священство днес

възбуден въпрос и нихната народна църква в
Цариград. Белград, 1860.

• Глас едного българина. Земун, 1860.
• Отговор на Богословската гръцка брошура.

Белград, 1860.
• в. “Дунавски лебед”, 1860 - 1861.
• Българский вероизповеден въпрос с фанариотите и

голямая мечтайна идея панелинизма, Букурещ,
1864.

• Българска старина, 1865.
• Българските хайдути, 1867.
• Съчинения. Под ред. на М. Арнаудов. София, 1922.
• Архив на Г. С. Раковски. Т. 1 - 4. София: БАН 1952 -

1969.
• Съчинения в 4 тома. Ред. кол. В. Трайков, К.

Топалов, Св. Гюрова. София: Български писател,
1983 - 1988. 
По време на комунистическия режим името и

делото на Раковски бе забулено в забрава. Защо?
Защото Раковски е имал гражданската доблест да
разобличи насилственото преселване на българите
в Русия.

Време е делото на Раковски и неговата личност
да бъдат реабилитирани. 

Нека ясно и категорично да заявим, че той е
идеологът и основоположникът на организираната
националноосвободителната борба в България.
Време е неговото име да се постави на първо място
сред организаторите и борците за свобода на
България.

Трябва да признаем, че ако не беше Раковски,
нямаше да го има Левски. В двете легии на Раковски
Васил Левски трупа своя боен опит. Тук той става
знаменосец на Раковски и се сдобива с прозвището
Левски, дадено му от Раковски за неговото мъже-
ство и решителност. 

Левски взима идеята на Раковски за “привремен-
ното правителство” и я доразвива. Той допълва, че
това “привременно правителство” трябва да
стъпи върху тайни комитети, които да работят
вътре в страната и закълнат хората - а не да се
чака помощ отвън. В това е голямото осъзнаване и
пътя, който изминава Левски, за да стане първият
и велик продължител на делото на Георги Раковски. 

В последните си мигове 1867 година Раковски има
оживена кореспонденция с Левски. Той се радва, че
ученикът му е достигнал до неговите изводи, “и
дори го е задминал” и иска да го подпомогне, но вече
е изтощен от непрестанното лежане по затворите
и тичане в опити за бунт и църковни борби.
Умората взема своя връх и той се разболява тежко
и умира. 

Г. С. Раковски обаче може да е спокоен - делото на
живота му е продължено от неговия достоен
наследник. Васил Левски е най-успешният и последо-
вателен ученик на Раковски, който доразвива идеи-
те му. 

В Раковски и Левски ние виждаме стремежа за
осъществяването на една идея - национално-освобо-
дителната. 

l

10

Gr. Velev. Georgi Stoykov Rakovski - ideologist and the strategist...

ЛЕТОПИСИ, брой 2, 2017

„Българските хайдути“
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БОЯН ПЕНЕВ - Увод

Да чествуваме паметта на един голям човeк на
миналото значи - не да се върнем при мъртвите, а
да се приобщим отново към тия, които никога не
умират.

Народът живее с най-трайните си и ценни каче-
ства в подвизите на своите духовни представите-
ли - на великаните, що се издигат от неговата
среда. Всеки един отъ тях изразява някоя непро-
менлива основна черта в народния характер, раз-
крива някоя съществена страна в народната душа.

Ето защо, когато един народ почне да се връща
назад, да упада духовно, или да губи равновесие и
вяра, той трябва да отправя погледа си към своите
вождове и учители, които е създал някога, - в тях да
намира не само пример, но и да се самопознава чрез
тях, чрез делата и характера им, да открива в тях
отново блясъка на онези духовни ценности, за
които е бил сляп в неволнишкия си живот. Те са
едновременно и образец, и напомняне - образец за
действията ни, напомняне за един идеал, който не
трябва никога да угасва, и за един стремеж, който
винаги трябва да поддържаме в себе си.

С що може да ни бъде днес учител Раковски?
В него се оглежда несъкрушима воля и енергия - и

една вечна вяра. Те изхождат от неговия народ и се
отразяват в него, за да ги виждаме, когато сме
пред опасността да ги загубим.

Раковски днес може да бъде за нас учител с лич-
ността си, с борческия си дух, с хероичния елемент
на своя характер. Върху фона на днешното скеп-
тично време той се очертава като една значител-
на фигура. С вярата си преодолява всички пречки,
нищо не е в състояние да сломи енергията му, да
спре поривите му, да угаси пламъка на волята му.
Раковски никога не се отчайва - дори и когато
вижда да се разбиват неговите усилия пред желя-
зната стена на равнодушието или враждебността
на околните. Той не е от тези, които отричат
идеала поради това, че не могат да го постигнат
или осъществят. Той чувствува, че идеалът тряб-
ва да съществува, че ако той рухне, с него заедно
рухва и целия живот. Вдъхновен за необикновени
дела, той упорито продължава да работи, твърдо
убеден, че усилията му един ден ще се увенчаят с
успех; че ако той лично не постигне тоя успех, ще

го постигнат други, които ще тръгнат по неговия
път, ще имат неговия устрем и ще живеят с него-
вите идеали.

Бихъ казал: Раковски въплъщава хероизмът на
непобедимия дух.

Външните условия, бедствията, страданията
нямат над него никаква власт: той е над тях и
определя смисъла и задачите на живота си вън отъ
тях.

Днес, когато се рушат идеалите, когато скеп-
тицизмът гнети душите и ломи волите, името на
един истински херой не е празен звук. Думите на
Карлайла днес звучат като откровение със своя
пророчески смисъл: Поклонението на хероите при
днешните обстоятелства е неизказано ценен
факт, един от най-утешителните факти, които
може да посочи днешното време. Той поддържа и
укрепява вечната надежда на човечеството за
туряне ред в работите на тоя свят.

- А особено, когато необикновеният човек, който
поражда нашия възторг, на бездействието проти-
вопоставя своята енергия и ненадвита воля, и
побеждава безверието с бодрата си вяра.

МИХАИЛ АРНАУДОВ - 
Из “Поетическо дело”

Въпреки тромия си език и невъзможната си
форма Горски Пътник прави епоха. Никой по-рано,
като изключим Паисия и Неофит Бозвели, не е гово-
рил тъй разпалено и тъй внушително за минало,
страдания и надежди на българския народ, както
Раковски, и ни едно произведение на литературата
ни до 60-те години не е улучвало толкова пряко
скрития нерв на сърцата, изпълнени съ копнеж за
новите дни, както неговата поема. Макар и безпо-
мощен в голямото изкуство на поетическо създава-
не, Раковски все пак притежава някои ценни каче-
ства, за да покорява духовете и да пробужда
настроение: той е натура страстна и очаровател-
на със своето живо слово, и когато пише той винаги
съумява, вече поради своята искреност и своя
патос, да предаде на читателите си дял от онова
дълбоко вълнение, от оня естествен лиризъм,
които са обзели и самия него. Страстите са един-
ствените оратори, които убеждават всякога,

“Г. С. Раковски. По случай 
петдесетгодишнината от смъртта му”

Проф. Боян Пенев, проф. Михаил Арнаудов и А. П. Стоилов, издадена в 1917 г. 

Предлаганите откъси на двамата професори, тогава водещи специалисти по история на
Възраждането и на литературата ни от Възраждането, заслужават и днешното ни внимание.  
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бидейки едно изкуство на природата, чиито прави-
ла са безпогрешни - мисли Ларошфуко - и ако
нашият автор не знае правилата на поезията или
не е изобщо надарен поетически, той има насреща
си слушатели, които разбират още по-малко от
него тънкостите на това изкуство, ала които за
това пък са твърде чувствителни за личното
съдържание и за жизнената правда в една проповед.
Съвременниците знаят кой е Раковски и когато
четат неговото описание на хайдушкия живот,
вярват на думите му. Освен това, те сами са оча-
ровани от същия блян за свобода, изпълнени са отъ
същите мисли за просвета, дишат същата нена-
вист към враговете, и достатъчно е най-слабо
загатване, макар и лишено от художествени еле-
менти, за да бликне свещен възторг, за да про-
пълзят тръпките на патриотическото негодува-
ние у тия добри и честни хора. Старият Блъсков
разказва в своите Спомени, как към 1857 г. превел
някакво Тълкуване на 10-те Божии заповеди, което
не намерило никакво ехо. Причината за неуспеха
той дири в променените интереси на читателите.
“Но младежите, казва той, обичаха да четат и слу-
шат нещо по-друго, особено из българския живот,
каквато бе книгата “Предвестник Горскаго
Пътника” (1856) и “Горски Пътник” (1857) и двете
от Г. С. Раковски”. Г-н Григор Начович си спомня и
сега, след 60 години, как кога бил 10-годишно дете
носил тайно книгата с бозовите корици и със
странното за него заглавие Горски Пътник от една
къща в друга, как я вадил отъ пазухата си, скрита
там, за да не падне въ чужди ръце, и как събраните
в дома на баща му градски първенци я чели с търже-
ствена радост. Народният поет Ив. Вазов и
известният книжовник Атанас Илиев са учили наи-
зуст цялата поема и помнят и до сега много места
от нея, подобно на сума други тогавашни младежи.
Съвременици като В. Поповича величаят наивно
Раковски като български Виргилий, смятат, че пое-
мата ще обезсмърти името му, и го насърчават
със стихове като:

Ти пей поет догде в душа ти 
Възвират чувства благородни, 
До где печална мысл гнети 
И дави тебя в край чужбины;
В душа с презрение пей свобода 
Да в бранныый пир чада отчизна
Свой длъг и жажда въспрещенна 
Наситят с мьст в гори Балкана!...

Все тъй възторжено една година по-късно ще
бъде посрещнат и първият научен труд на поета,
неговият Показалец, за който писатели като М.
Дринов, Н. Бончев, В. Попович и много други призна-
ват, че бил “първокласическа" книга, която давала
на автора си право да се нарече “втори Венелин”, и
която вдигала “темната завеса на българската

народност”. Защото и поемата, и научният труд
са книги според вкуса и нуждите на средата -
тъкмо такива, каквито Ботев смята за необходи-
ми у нас, за по-необходими дори отъ Гетевия
Фауст. “Литературните произведения трябва да
се приравняват или по-право да кажем - да отгово-
рят на стремленията и на характера на онзи
народ, на езика на който се пишат или превеждат
те.” Отхвърляйки с това становище разните
Телемахи и Геновеви, Ботев застъпи един
възглед за обществена полза и за актуалност,
който иде да оправдае напълно и появата на
Горски Пътник. Слаб като поема, мерена с
мащаба на абсолютната критика, той има голямо
историческо значение и изиграва роля в духовния
живот на народа си, каквото малко произведения у
нас са могли да играят и по-късно.

МИХАИЛ АРНАУДОВ - 
Из “Език и граматически идеи”

Изобщо езикът на Раковски представя най-изку-
ственото и граматически невъзможното, което
отделният писател отъ епохата на нашето
възраждане е могъл да измисли. Ако другите се осла-
нят на едно мъртво предание или на една жива реч
и се стараят да отстранят доколкото е възможно
всеки личен почин, за да внушат на читателите, че
тук се касае за установено и неизбежно състояние
на книжовния език, той намира удоволствие в една
оправдана само от неговите вкусове граматика,
която толкова повече дразни съвременниците, кол-
кото по-малко те знаят основанията и колкото по-
живо чувствуват абсурдите. Загадъчен донякъде
откъм своите “научни” начала, понеже Раковски не
удържа обещанието си да ни посвети в тях, тоя
език е днес толкова по-понятен в чисто психологи-
ческо отношение. В него, в неговите морфологични
и синтактични волности, в неговата чепатост, в
неговите примеси от старо и ново, от свое и чуждо,
се долавят не само редицата влияния, които среди-
те и личностите упражняват върху духовния раз-
вой на писателя, но и особената посока на умстве-
ни интереси и на темперамента. Пред нас изпъква,
кога четем поемата в осветлението на характера
и на биографията, една личност с определени
антикварно-исторически увлечения, която чув-
ствува в себе си сили да организува и има убежде-
нието, че е пратена от незнайни сили с мисия да
издигне до себе си, наместо да слезе и да се прирав-
нява. Внукът на Мамарчева, синът на Стойко
Попович и съмишленикът на Неофита Бозвели е
натура, със силно развита и устойчива воля. Той не
се поколебава да тегли най-смелите последици отъ
своите убеждения, превърнати в страст, да под-
държа и някои съвем неоправдани от способности-
те му илюзии. Той става и историк, и поет едничко
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по силата на желанието си да бъде такъв и без да
усеща отначало никакво призвание. Веднъж схвана-
то делото на историка или творчеството на
поета като важно средство за националното про-
буждане, той се решава, макар и неподготвен, да
овладее неподатливата материя, и не само си вну-
шава, че може да се прояви, но започва да се отнася
и като авторитет спрямо другите работници на
това поле. Той самоуверено излага най-невъзможни
хипотези, скроени в угода на патриотическите му
фантазии, за да ги противопоставя надменно на
по-сериозните чужди; той се опитва да командува
на вдъхновението и се мни, че е достигнал да стане
избран певец на свободата. Нито обективност и
научна метода, нито търпимост може да се очаква
отъ него, и нищо по-наивно в нашите очи днес,
отколкото самодоволната ирония по адрес на
Шафарика и Миклошича за техните възгледи върху
български език и българска история, или отрицание-
то на граматическите теории на Богорова и
Цанкова, таксувани като “глупости”. Всичко, което
се изпречва на пътя му и се противопоставя на
мисли или желания, трябва да бъде осмеяно, съкру-
шено, обезвредено; той не допуска да има друг
право, не търпи възражения, и е готов с думи и дей-

ствия да унищожава и да отстранява. Всяка ини-
циатива, която не е негова или не е получила него-
вото кръщение, па била тя и най-полезната, най-
умната, най-благородната, трябва да бъде провале-
на; личното му достойнство не търпи да бъде него-
вото аз заобиколено, диктаторският му инстинкт
не допуска да се подвизава и друг със същите права.

Всичко това, тъй ясно от цялата дейност на
революционера, се отразява и в органа на мисълта
му, в езика му. Раковски не би намерил смелостта
да се домогва до свой особен език, след като е вече
приет един по-друг от мнозинството писатели в
оная епоха, ако не вярваше сляпо в звездата си и ако
не мислеше, че има и право, и дълг да въздействува
сам-самин върху общественото мнение. И както
той става поет по силата на простото желание да
мине за такъв, внушавайки си постепенно и убежде-
нието, че е наистина поет, така става и реформа-
тор иа книжовния ни език, без да се стеснява отъ
непопулярноста на усвоените принципи и от
неуспеха на учителите си. Вярата в себе си се пре-
нася и върху начинания, които по самото си есте-
ство не търпят никакви субективни схващания и
оригиналничания.

Това е брошура-памфлет, написана от Георги
Ст. Раковски във връзка с кампанията на руските
дипломатически представителства сред българи-
те във Видинско, Белоградчишко и Ломско да се
преселят в Русия. Издадена в Букурещ през 1861 г.
анонимно и досега продължава да бъде секретна
под някаква форма. Тя е предизвикала широк
отзвук сред родолюбиви българи, но и силно раз-
дразнение сред руската администрация, по чието
нареждане е унищожен целия тираж , а Раковски е
обявен за персона нон грата и е забранено пътува-
нето му до Русия. След Освобождението е издавана
два пъти - през 1986 г. с предговор от Захари
Стоянов и през 1922 г.с предисловия от
акад.Михаил Арнаудов. Следват дълги години
мълчание до наши дни. Единствено по време на
социализма през 1972 акад. Димитър Косев се осме-
лява да говори пред студенти от Софийския уни-

верситет г. в рамките на специален курс по про-
блемите на Българското възраждане. По време на
прехода се появява информация в Интернет от
Цочо В. Болярски и брошурата се препечатва с
предговори от Захари Стоянов и от Михаил
Арнаудов. В предговора Захари Стоянов, повлиян
силно от недоброжелателното отношение на
Русия за Съединението на Княжество България с
Източна Румелия пише: “Тази брошура е писана в
такива времена, тъжни и усилни, когато България
е била неизвестна, когато сме нямали княжество,
войска, Сливница, Пирот, когато само той, един
Раковски, е бил защитник на България. В такива
тежки времена той пак не е казвал: “не му е време-
то, трябва да се помълчи, да не закачаме Русия”,
както днес обичат да философстват нашите дип-
ломати. Поклон върху праха на великий български
мъченик, че и в днешните времена можем да си

“Преселение в Русия или руската 
убийствена политика за българите”

Георги С. Раковски

(С предисловие от З. Стоянов)

Русчук, 1-й март 1886 г. Захарий Стоянов
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послужим с неговото име”. Това е оценката на
един достоен и велик българин за Георги Стойков
Раковски (ред. колегия).

Тук ще представим част от препечатената
брошура на Раковски, както я е предал З.
Стоянов със “спазване на нейното ориги-
нално правописание и език”.

“Тъжни времена прекарва днес нашето отече-
ство България. Като оставим настрана сестра
Сърбия, Священний троен съюз, в който участву-
ват тримата императори и който има за цел да
варди да не се пролива капка човешка кръв - всеки
честен човек, който може да мисли и да разсъждава
що годе, ще се съгласи с нас, че най-големий ни
неприятел днес е официалната Русия.

Няма пакост, няма мерзост, даже и подлост,
които да не е пуснала в ход тая държава начело с
нейний Гирс и Катков от 6-ий септемврий насам,
т.е. от тоя знаменит ден, когато ние почнахме
своето истинско политическо и самостоятелно
съществуване...”

“Няма по-свято нещо на света от милото оте-
чество всякому.

Человек да е първи път видял небесната светли-
на, прибързан е на него място като от някоя си оча-
рователна сила, която го тегли непрестанно
тамо, щото може се каза, че тая сила става в него
като един естествен нагон. Всеки, който се е за
малко време отдалечавал от месторождението си,
познава тая сладка наклонност, която с никакви
речи не може се изказа пристойно....”

“Человек же, който ся скита от едно място на
друго, оставя месторождението си пусто и не ще да
знай нищо за общото си отечество, той е подобен
на едно безсловесно животно, което живей на света
само и само да се прехрани. Такива человеци са уко-
рени от сичкия свет и назовават се с презрение
скитници!...”

“Във Видинската бедна област тия народоубий-
ци са успели да придумат и измамят множество
челяди и във Видин се е отворила явна канцелария,
де ходят тия окаяни Българе да се записват за пре-
селение в Русия, като им дават и нещо си пари да
ги заловят по-добре и като ги заплашват лъжовно
чрез подкупниците си и от страна уж на турското
правителство, че ако не се преселят в Русия, щат
ги пресели после насила в Азия. Лъжа лукава! Само
да измамят простаго народа да се пресели...”

“Всякога проклета Русия, когато е имала бой с
Турция, лъгала е бедните простодушни Българи, че
уж за тях отваря такъв бой и че уж тях иде да
освободи! Но нейната цел всякога е била да им разо-

ри милото отечество и да ги преселва малко по
малко в земите си. Нейната злобна политика се
познава твърде добре и от това, щото тя ни в един
си договор с Турция нищо добро не е споменала за
Българи, ако и да е имала най-добри удобности за
това. Тя всякога е само своята политика гледала, а
собствено за завладетелните си планове е имала
грижи, как по-добре да ги приложи в действие....”

“Българите, кои се излъгаха и отидоха в 1828
лето, като усетиха какво робство ги чака, по-голя-
мата част останаха във Влашко и Богданско и от
тамо се върнаха назад още преди танзимата в
Турско, во время султана Махмуда, който изпрово-
ди тогава и едного си чиновника с пари да им помог-
не. Това бе издействувал покойний княз Ст.
Богориди. Също и ония, които бяха минали в 1854 г.
и отишли чак в Бесарабия, като видяха руското
робство, върнаха се назад в 1856 лето, подпомогна-
ти от Парижкия мир. Къде отивате вие, мили
братя, Видински българи! Знайте ли вие Русия
каква е? Знайте ли какво робство и какви вечни
мъки ви чакат тамо? Защо се не посъветувахте с
ония Българи, които са били тамо, да ви разкажат
къде и в каква яма искате да се хвърлите?...”

“Тия пари, що ви обещава и ви дава сега лукавото
руско правителство, за да ви измами, са нищо при
такива потребности и нужди, които ви чакат
тамо, и те се твърде лесно разносят. С тех пари
Русия ще ви завърже с железни вериги тъй силно,
щото като станете нейни черни робове, ще ги
заплащате вие и потомците ви с кръвта и с живо-
та си!...”

“С надежда, че щете послуша тия спасителни за
вас речи и щете престане отсега нататък зана-
пред да се селите или разбегвате по чужди земи,
оставам ваш съотечественик, молитвующ ви здра-
ве и вразумление от Бога.”

След запознаването с нея, драги читателю,
може сам да направиш изводи за руската политика
към България, считана за Задунайска губерния, за
силното влияние на руската имперска мисъл върху
поведението на българските правителства, а дори
и по-късно, когато България не е била в добри дипло-
матически отношения с Русия и по време на кому-
нистическото и посткомунистическо управление
на страната ни. Странно е, че комунистите,
които са ненавиждали царския режим и са го унищо-
жили политически и физически като са убили руския
цар със семейството му, не желаят да възприемат
истината за политиката на руския царизъм. В
новите издания на съчиненията на Г. С. Раковски
въпросната брошура също не е включена, освен
като заглавие в Голямата енциклопедия на
България, издадена от БАН (ред. колегия).
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Заветите на Васил Левски

Аз съм се посветил на Отече ството си жертва за освобождението му, а не да бъда кой
знае какъв.

Ако спечеля, печеля за цял народ - ако загубя, губя само себе си.

Времето е в нас и ние сме във времето, то нас обръща и ние него обръщаме.

Всичките народи в нея (България) щат живеят под едни чисти и святи закони, както е
дадено от бога да живее човекът; и за турчинът, и за евреинът и пр., каквито са, за всички-
те еднакво ще е само ако припознаят законите равно с българинът. Така ще е в наша
България!

За отечеството работим - кажи ти моите и аз твоите кривици, па да се поправим.

На драго сърце да обичаме оногова, който ни покаже погрешката, инак той не е наш
приятел.

Нашето драгоценно отечество ще се нуждае от достойни хора, които да го водят по
пътя на благоденствието, така щото да бъдем равни на другите европейски народи.

Нашите българи желаят свободата, но приемат я, ако им се поднесе в къщите на теп-
сия.

Чисто народният човек се бори, докато може..., ако не сполучи..., трябва да умре в народ-
ната си работа.

Без революция сме загубени во веки веков.

Близо е времето вече - българинът не ще бъде роб, а свободен.
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Васил Левски - творец и водач 
на българската национална революция

Академик проф. д-р Пламен Павлов

Катедра “Стара и средновековна история”, 
Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий”

От години е своеобразна “норма” да се говори, че
Васил Левски не трябва повече да е “икона”, а да бъде
възприеман от гледна точка на неговите качества
като (обикновен) човек. Витиеватите конструкции
на тема “човекът Левски”, напъните за неговата
“демитологизация”, изрази от рода на “необикновен
със своята обикновеност” и т.н. не ни помагат осо-
бено да вникнем в същността на феномена Левски.
Разбира се, че Левски е притежавал едни или други
чисто човешки качества и слабости няма съмне-
ние... И все пак, този “един син” на България, ако
цитираме Христо Ботев, надхвърля представите
ни за обикновен човек, “стандартен” политик, рево-
люционер, организатор... Напротив, Васил Левски
със сигурност надхвърля дори книжните представи
в духа на Ницше, съответно и на нашия Пенчо
Славейков, за т.нар. свръхчовек... При това в про-
изхода, ранните години, образованието, социална-
та среда на Апостола няма нещо изумително,
което да вещае израстването му до творец на рево-
люцията и най-тачен български национален герой.
Опитите да бъдат открити негови достатъчно
представителни като “борческа характеристика”
предци са разбираеми, дори трогателни, но и
напълно излишни. 

Колкото и странно да изглежда, израслият в
лишения и неволи Васил Иванов Кунчев е бил жизне-
радостен и изключително витален човек. Като
такъв ни го описва не само Христо Ботев, но и
много други негови съвременници. Много са приме-
рите за присъщия на Левски хуманизъм, чувство на

справедливост, скромност, отказ от суетата на
света... Колкото и да се стремят ранните му био-
графи да го представят според собствените си раз-
бирания, Васил Левски / Дякон Игнатий е бил вяр-
ващ християнин, повлиян решително от подвига на
Исус Христос и неговите апостоли, човек, който
съзнателно и по своя воля е приел монашеството.
Монах, който не е “хвърлил расото”, както често се
твърди, а е възприемал мисията си на борец за сво-
бодата на България като висш израз на любовта
към ближния. 

В епистоларното наследство на Апостола не се
прекалява с християнските послания, но те убеди-
телно присъстват в неговото слово и дела. През
лятото на 1872 г. той се обръща към новоприети
комитетски дейци: “Братя, от днес радва се всяко
българско сърце, от днеска захващате христи-
янския път, защото оставяте всичко и вземате
кръста си, т.е. или сте истински християни, както
ни казва вярата, или смърт. Само трябва дързост,
постоянство и труд. Бог нека ви е напред и честта
българска...” В своето последно писмо до комитета
в Ловеч от 12/24 декември 1872  г. Левски, монахът-
воин на революцията, предупреждава за опасност-
та от моралното падение на онзи, “...  който  не
изпълнява клетвата, в която се е клел пред
Евангелието, т. е. във вярата и честта си, той е
най-ниския и гнуснавия човек на света. По-добре
сто години мъки - честно, а нежели да тъпче вяра-
та и честта си!”

Вярата на Левски не го прави православен фана-
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тик и смирен грешник, който иска да си спаси душа-
та - като истински монах дякон Игнатий се чув-
ства призван да спаси душите на другите, да служи
на божествената и човешката справедливост.
Затова у него няма ненавист към хората с друга
вяра, а напротив. Селски комитети са изградени и
в някои от селата на българите католици около
Пловдив. Поне във втората си обиколка, а навярно и
в други случаи,  Левски разнася и прокламации на
турски език. В християнска България, убеден е
Апостола, има място за всички, които приемат
нейните закони и обществени норми. Равенството
между хората е императив, който идва от недра-
та на Христова вяра, като е в съзвучие с най-хуман-
ните идеи на модерното време. 

Обикновено се твърди, че Левски е имал сравни-
телно слабо, недостатъчно образование. Самият
той е чувствал неудовлетвореност от невъзмож-
ността да стане “учен човек” в пълния смисъл на
думата, като се е отнасял, за разлика от Бенковски
например, с доверие и уважение към представите-
лите на интелигенцията. Това обаче изобщо не му е
пречело да изобличава “учените магарета”, когато
такива хора са били равнодушни към националната
идея и склонни да сътрудничат на омразната
чужда власт. 

Дали образованието на Левски обаче е било наи-
стина толкова “слабо“? Разбира се синът на бедна-
та вдовица Гина Кунчева е нямал материалните
възможности да учи в престижните училища в чуж-
бина и ако е бил в известен конфликт вуйчо си архи-
мандрит хаджи Василий Караиванов, то е заради
неизпълнени обещания в тази посока. И все пак,
младият Васил Иванов Кунчев е имал отлични учи-
тели - и в Карлово, и в Стара Загора, а най-накрая и
в Пловдив. Става дума за знаменити възрожденски
“даскали”, каквито са Райно Попович, Атанас
Иванов, Тодор Шишков, Йоаким Груев... Още като
млад дякон той продължава самообразованието си,
четейки неуморно книгите в библиотеката на един
свой карловски съгражданин, слушайки огнените
речи на Раковски в Белград, сказките в читалището
“Братска любов” в Букурещ. Левски в никакъв случай
не е бил слабо образован, камо ли пък необразован ...
Като учител във Войнягово и Еникьой той е
възприеман от местното общество именно като
“учен човек” и прекрасен учител. Натрупаните зна-
ния и дар-слово убедително показват заложби на
публицист, както личи от дописката му в
Каравеловия вестник “Свобода”, а и от редица него-
ви писма до различни адресати. Уви, тази дарба не
е могла да се развие и развихри по понятни причини.

По природа скромен, същевременно Левски е при-
тежавал силно развито чувство за достойнство.
Състрадателен и с отворена душа към другите и
техните болки, Васил Дякона е можел да бъде и е бил
строг, язвителен и дори жесток, когато нечии дела
или бездействие са застрашавали голямата цел.

Един интересен словесен “потрет” на Апостола
дължим на неговия по-млад съратник Никола
Обретенов: “Левски беше среден на ръст, пъргав и
смел, с бистър и разсъдлив ум, с желязна воля и с
постоянство; вънкашно той имаше нежни черти,
живи очи, интелигентен поглед. Всякога биваше
весел и си тананикаше някоя народна песен. Шега у
него нямаше. В обноските си към всекиго беше веж-
лив, учтив и любезен, не беше разточителен, не се
занимаваше с клюки, не употребяваше никакви
спиртни питиета, не пушеше, пиеше само чай. Не
обичаше лукса, но всякога биваше макар и скромно,
спретнато и прилично облечен. Без работа никога
не стоеше, никога не се хвалеше, обичаше да слуша
Каравелова, когато разказваше нещо било от наша-
та, било от чуждата история. Той беше много
таен и когато го запитват за нещо, обмисляше
добре отговора и тогава отговаряше накратко с
няколко думи. Не беше словоохотлив, но когато се
увлечеше да говори по народните работи, беше тол-
кова красноречив, щото омайваше слушателите си.
Презираше онези, които водят разпуснат живот,
сам той беше много запазен [като морал], дори не
знаеше да псува...”

Макар и мимоходом, нека кажем няколко думи
по темата за жените в живота на Апостола,
която буди толкова емоции в последно време...
Разбира се, макар и монах, отдаден на България
революционер, преследван от властта конспира-
тор и т.н., Васил Кунчев е бил жив човек, при това
представителен, силен и привлекателен мъж. И
няма нищо необичайно да се е влюбвал, да е страдал
по любима девойка... Ако се съди по една такава
“история” от с. Аджар (Свежен), Карловско, Левски е
бил достатъчно честен, за да не си играе с чужди-
те, а и със собствените си чувства. Жертването
на личния живот е част от цената, която той е
смятал за оправдана с оглед на предопределената
му от Бога и България мисия. Българските жени,
заемащи немалко място в живота и делата на
Левски, никак не са малко. Техните сестрински или
други чувства към Апостола са нещо толкова
лично, че би било грехота да злоупотребяваме с
темата. И все пак, изкушаваме се да отбележим, че
разбирането и подкрепата, които е срещал
Апостола у Мария Сиркова, Величка Хашнова, мона-
хините Христина и Евгения, при други тогавашни
българки, го сближава с онова, което знаем за св.
апостол Павел от раннохристиянската история.

Левски без съмнение е бил творческа натура.
Нямаме предвид само “неговото гениално творение
- Вътрешната революционна организация” (оценка
на историка проф. Иван Стоянов), а и неговите
мисловни и емоционални нагласи. Запазената като
по чудо негова автобиографична поема, написана в
духа на “Горски пътник” на Раковски, наистина има
съществени слабости. Да припомним обаче, че ней-
ният ръкопис е просто чернова... Истинската
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“стихия” на Дякова е била музиката - църковното
пеене, народната песен, патриотичните песни на
Добри Чинтулов. Неговият прекрасен глас, школу-
ван от Райно Попович, неведнъж е бил най-мощното
му оръжие, способно да трогне събралите се в
храма бедни и богати, учени и неуки българи, да пре-
върне словото не само в тържество на вярата, но и
на повика за освобождение на България.
Съществуват аргументи, че някои от любимите
песни на Апостола са негови собствени, авторски.
И ако се докаже това, няма да бъде кой знае каква
сензация...  Левски е имал влечение и към рисуването
и никак не е случайно приятелството му с някои от
най-видните зографи и художници, вкл. Станислав
Доспевски, Цаню Захариев, Георги Данчов Зографина
и др. 

Да се дефинира, проследи и анализира патрио-
тичното съзнание на личност от мащаба на Васил
Левски е трудна задача. Не става дума само за “лич-
ния” патриотизъм на Апостола, а за способността
му да събужда и мобилизира родолюбивите чувства
на стотици и хиляди хора, да ги извежда като свои-
те предходници, Христовите апостоли, от тъмни-
ната на робското търпение към светлината на
Свободата - както “милия български род”, ако цити-
раме собствените му думи, така и човека като
Божие творение и “политическо същество“... Това
автентично родолюбие, съчетано с дълбок христи-
янски и ренесансов хуманизъм, е свързано със семей-
ната среда, родовата памет, стародавните тра-
диции в родното му Карлово. Разбира се, и с образо-
ванието, с наученото от възрожденските “даска-
ли”, и, което е особено характерно за Левски, с него-
вото самообразование и процес на учене през целия
му бурен живот.

Трудно е да се каже откъде и как Васил Иванов
Кунчев е почерпил първите “глътки” патриотизъм.
Неговото магическо въздействие не само не зати-
хва през трудните детски и юношески години  на
“слугуване” при вуйчо му Василий, но избуява все
повече и повече - въпреки житейските перипетии,
преследвания, разочарования, предателства...
Бихме предположили, че синовните чувства към
Родината са осъзнати от бъдещия Левски за първи
път от онези възрожденски послания, които изви-
рат от почти забравената днес “Мати Болгария”
на Неофит Бозвели - хилендарски монах, какъвто е
бил и вуйчо му Василий, а след приемането на мона-
шеството и самият Васил / дякон Игнатий .
Разбира се, трябва да прибавим разказите за хайду-
ти и народни закрилници,  така обичаните от
Апостола песни на Добри Чинтулов - той ги е пеел
през целия си живот, а онази за славната Трапезица
и цар Асен е преписал в джобното си тефтерче.
Разбира се, и знаменитата поема  “Горски пътник”,
както и патриотичните вестници и книги на него-
вия учител в революцията Георги Стойков
Раковски, влиянието на личности като Найден

Геров, Иван Касабов, Теофан Райнов, Любен
Каравелов... 

Често дори и не се забелязва, че Левски има неве-
роятен усет към и за историята. За възрожденско-
то българско общество историята е не само позна-
ние, но живителна енергия за националния орга-
низъм. И няма как да бъде иначе, след като първият
мощен тласък в израстването на нацията е даден
от скромната “историйца” на отец Паисий - още
един хилендарски монах, дарил на своя народ първа-
та му национална доктрина. Нека припомним, че
“даскал” Ботьо Петков, авторитетният съгражда-
нин на Левски, през 1853 г. е превел и издал прочута-
та книга “Древните и днешните българи” на изуми-
телния българофил Юрий Венелин, да не говорим за
множащите се в онези години вестници и патрио-
тични книги, “картини”, каквито Левски сам е
носил в Тулча през 1866 г., изпълнени с българска
енергия стенописи на възрожденските ни зографи. 

Левски е имал силно развит усет към историята
и сакралното значение на човешките и народните
дела като неотменна част от “... времето, което е
в нас...”  и което човешката мисъл и воля може да
“обръщат” и променят. В писмо от 19 февруари
1872 г. той пише на своите съратници: “Братя!
Възобновяването на нашата славна (преди) държа-
ва, отърваването ни от проклети агаряни, за да си
добие първата чест и слава нашето мило
Отечество Българско, най-после да бъдем равни с
другите европейски народи, зависи от нашите
собствени задружни сили. Като е тъй, Вам надлежи
да се покажете достойни, верни и неустрашими във
всяко отношение. Дързост, братя, и напред.
Вашето съучастие в народното ни дело ще остави
имената Ви неизгладими в народната ни исто-
рия...”

Подобно на други титани на Възраждането, осо-
бено на Раковски, Каравелов, Ботев, Иларион
Макариополски, Петко Р. Славейков, Иван Вазов и
други будни представители на тогавашната
българска интелигенция, Левски израства като
“просветен националист”, както бихме казали днес.
Непременно трябва да подчертаем неговото непо-
колебимо съзнание за единството на българската
нация там, “... където живее българинът - в
България, Тракия и Македония...” Едно от нещата,
които правят впечатление в неговите писма и
други текстове, е упоритата употреба на поня-
тието “Българско“. То невинаги е идентично с
“България”, както тогава под влияние на европей-
ската практика е наричана по-конкретно Мизия,
т.е. само днешна Северна България. Затова Левски
влага в названието “Българско” цялата наша етни-
ческа територия, включително Скопие и Охрид,
Ниш и Зайчар, Лозенград и Странджа, Тулча и цяла
Добруджа... Той отлично познава българите в
Бесарабия и Приазовието, многохилядната колония
в Цариград, онези над милион наши сънародници,



l

19

Пл. Павлов. Васил Левски -творец и водач на българската национална революция

ЛЕТОПИСИ, брой 2, 2017

прокудени от насилията на поробителя из цяло
Влашко и Молдова...

Малко са авторите, които отбелязват един
изключително важен факт - през януари 1873 г. пред
извънредната правителствена комисия в София
заловеният Апостол поставя както въпроса за
освобождението на българското Отечество от
турско робство, така и онзи за опазването на него-
вата изконна цялост! Това е и една от главните
цели на неговата мисия, защото “... Сърбия, Влашко,
Черна гора и Гърция са готови да заграбят
България - затова, за да не дадем земята си...”
Затова той създава своите комитети по градове и
села и се бори срещу омразната чужда власт.

Ако се замислим каква е най-общата характери-
стика на Левски като професионален “ценз”, изне-
надващо ще стигнем до следните дадености:
монах, учител, политик и ... военен! В своите плано-
ве за въстание той самият се е виждал като “ста-
рейшина“! Същевременно неведнъж е декларирал, че
е готов да отстъпи мястото си на някой по-
достоен, какъвто така и не се появява - нито по
време на неговия кратък и драматичен живот,
нито по-късно. В биографичната си поема Левски
сам казва: “От българска майка юнак аз роден...” В
неговата визия за нещата “юнак” е равнозначно на
“войник”, на “воин” в широкия смисъл на думата.
Като “войник” на България се самоопределя и него-
вия по-млад събрат Ангел Кънчев.

Колкото и изненадващо да звучи, Васил Дякона е
имал ако не офицерско, то поне “прилично” за време-
то си военно образование. В Първата българска
легия в Белград през 1862 г. той получава съкратена,
но достатъчно професионална за времето си квали-
фикация на пехотинец, а може би и на младши
командир. Т.нар. Втора легия през 1867-1868 г. е
замислена и поне няколко месеца се развива като
“Българска военна академия“. Левски е изключител-
но отдаден на военното образование, целящо да
обучи около 200 български офицери за бъдещо въста-
ние и общата война на сърби и българи с
Османската империя. Вярно е, че поради заболяване
той не е в състояние да завърши, но и самата “ака-
демия” месец по-късно е обезличена и закрита от
сръбското правителство. По същото време Левски
заявява на по-младите си приятели Ангел Кънчев и
Михаил Греков, че освобождението е невъзможно без
подготвени офицери. За организиране на нова
българска военна школа в Белград и обучение на
български младежи в руските военни училища
Левски настоява пред Любен Каравелов, Николай М.
Тошков и други свои съмишленици.

Всичко казано дотук следва да се има предвид,
когато разсъждаваме за отношението на Левски
към т.нар. четническа тактика. Според нас още
през 1867-1868 г. той вече е имал подчертано резер-
вирано отношение към убедеността на почти всич-
ки революционни ръководители, че по този начин

може да се постигне освобождение на България.
Разбрал го е и от собствения си опит като “първо-
степенний знаменосец” на “главния войвода”
Панайот Хитов. Разбира се, Левски не е против при-
съединяването на малки и големи военни единици,
създадени в чужбина, към организирано в самата
България и от “вътрешните” дейци въстание.
Организацията и командването обаче трябва да
бъдат в България. Революцията може и трябва да
бъде осъществена не в Балкана, а “... на място...”
Четите не могат да бъдат основен, а само
допълващ елемент на въстанието. В някои случаи
те дори са нежелани, тъй като чрез тях могат да
бъдат прокарвани интересите на чужди държави,
най-вече на Сърбия.

Като човек, който притежава определено военно
образование, теоретична и практическа подготов-
ка, Левски има представа за модерните армии.
Затова дори и собствената му “четническа визия”
не е за малък отряд от трийсетина или стотина
души, а именно Първата българска легия - една
“малка армия” или “полк” от около хиляда души,
който да разполага с офицери, военни лекари, логи-
стика и т.н. На въпроса на следствената комисия
в София за отношението му към четата на Хаджи
Димитър и Стефан Караджата, той отговаря:
“Отидох в Букурещ, намерих Хаджи Димитър, попи-
тах за организацията им. Той ми каза. Тяхната
организация не ми хареса, защото бяха около сто-
тина души, затова се върнах обратно...”

Различни от общоприетите и категорично нова-
торски са вижданията на Левски за провеждането
на освободителното въстание. То не само трябва
да бъде старателно подготвено в продължение на
няколко години, но и съобразено с редица фактори.
Най-неочаквано за съвременниците е било станови-
щето на Апостола, че масовото въстание трябва
да бъде вдигнато през зимата! В своята полемика с
войводата Филип Тотю той аргументира тази док-
трина: през зимата населението в градове и села е
с осигурени припаси; мъжете, които са били по гур-
бет, на сезонна работа и т.н., са се завърнали по
своите родни места и това увеличава значително
човешките ресурси; зимният сезон създава
изключително много затруднения за турската
армия при нейното придвижване, изграждането на
палаткови лагери, снабдяване с храни и фураж и
т.н. При това главният военен театър ще бъде не
Балкана, а градовете и големите селища, както и
специално подготвените военни лагери в планини-
те. Това предполага изграждането на редути в под-
стъпите към селищата, барикади по улиците и
т.н. Ако има чети в планините, тяхната функция
може да бъде разузнавателна, за охрана и пр., но в
крайна сметка спомагателна с оглед характера на
военните действия.

Воден от тези виждания, при обиколката през
есента на 1871 г. Левски нарежда на завършилия
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военно училище свой помощник Ангел Кънчев да
изработи топографски скици на посетените
места, проходи и селища. Това е само началото на
подготовката, поради което Левски настоява
нееднократно пред Каравелов да организира превод
от сръбски или руски на военни наръчници за лагер-
но дело и фортификация. Те трябва да бъдат
отпечатани и раздадени на местните комитети
за обучение на хората им и прилагане на достиже-
нията на модерната военна наука.

Левски е първият от българските революционни
водачи, който поставя на преден план въпроса за
осигуряване на достатъчно оръжие за бъдещото
българско въстание. И то модерно оръжие, а не
ловджийски “шишанета” и стари оръжейни систе-
ми, които “хъшовете” с горчива ирония наричали
“тояги“... Като човек с военни познания Апостола
не разчита, че оръжието ще се намери някак си от
само себе си, а планира по-големи доставки. През
1871 г. води преписка с Филип Тотю и водача на одес-
ките българи Николай М. Тошков за пренасяне на
три хиляди пушки, които вече са били купени от
“одеския комитет“. По-късно числото достига пет
хиляди модерни нарезни пушки и 14 500 от по-ста-
рите системи с гладка цев. Най-проблематично е
било тайното пренасяне на оръжието в България.
Смятало се е, че това може да стане със съдей-
ствието на българския комитет в румънския град
Плоещ или пък чрез комитета в Силистра. В усилия-
та си да намери решение на тази трудна задача
Тошков стига до “авангардната” идея оръжието да
бъде натоварено на кораб, който да извърши умиш-
лено корабокрушение на българския бряг... За съжа-
ление, военното министерство в Санкт Петербург
забранява снабдяването на българите с оръжие,
тъй като не желае усложнения с Турция... Това не
обезкуражава Левски, който призовава комитети-
те да купуват оръжие по всички възможни начини,
включително от големия панаир в Узунджово.
Както пише поп Минчо Кънчев, тракийските дейци
постепенно се снабдяват с добро оръжие.
Комитетите в Тетевен, Орхание, Голям Извор и
т.н. също купуват оръжие най-вече от Румъния, а
БРЦК в Букурещ в пряка връзка с Левски води прего-
вори с оръжейна фирма от Швейцария. Дори и зло-
щастната авантюра на Димитър Общи с обира в
прохода Арабаконак цели осигуряването на пари за
оръжие. Западните консули в България съобщават,
че българските революционери методично са се
снабдявали с оръжие, понякога с партиди от по
няколко десетки револвери на седмица. Самият
Левски е притежавал няколко модерни пушки, една
от които е пренесена в Русе от Наталия, съпруга-
та на Любен Каравелов. Той се интересува от една
“машинка” за изработване на патрони (фишеци)  и
други новости във военното дело. Нещо повече, два-
мата с отец Матей Преображенски - самоукият
“български Леонардо”, замислят как би могла да бъде

създадена модерна българска пушка, заимствайки
технологични решения от западните образци оръ-
жие.

Колкото и парадоксално да изглежда, най-преки-
те данни за замислите на Левски се съдържат в
показанията на неговия злополучен помощник
Димитър Общи пред следствената комисия в
София през декември 1872 г. Да не забравяме, че
Общи също е участник в двете български легии в
Белград през 1862 и 1867 -1868 г., че е бил войник доб-
роволец в отрядите на Гарибалди в Италия и в
Критското въстание - с други думи, като тип той
също е “военен човек“. Ето как е представен замисъ-
лът на въстанието от помощника на Левски:
“Всички ще работим две-три години, да се съберат
пари, да се купи оръжие, да се приготви барут и кур-
шуми. И тогава, след като всичко това е готово, ще
се свика общо голямо събрание - и в Букурещ, и тук
[в България]. В тия събрания ще се тегли жребий -
кой да занесе в Истанбул мазбата [изложение, дек-
ларация], която ще се изготви. В тая мазбата ще
изложим: да се изпълни постановлението на
Парижкия договор, сключен през 1856 г., ако това не
се приеме, тогава ще се запалят всички села, та
всички да се принудят да избягат с челядта си по
планините. Ония, които могат да носят оръжие, да
грабнат оръжието. И всички или да измрат, или да
спечелят с оръжие...” Също така се е предвиждало
да бъдат привлечени още 40-50 души апостоли,
които да работят из цяла България. Според Кр.
Шарова е възможно да има грешка и да става
въпрос за четирима - петима организатори, но
това в случая не е първостепенен въпрос. Този
въстанически план е потвърден от още неколцина
комитетски дейци, вкл. от председателя на
Плевенския революционен комитет Анастас п.
Хинов. Според друг разказ Левски е развивал идеята
приблизително така: “Желанието на комитета е
следното. Ще изложим най-напред със заявление до
държавата, че данъците ни са големи... Че преди
години е обещала нещо, ще потърсим обещаното...
Свободата... Ще съберем пари, ще купим оръжие и
ще се бием...” 

Почти всички изследователи на Левски и негово-
то дело пренебрегват или подценяват тези
изключително важни сведения. Очевидно е обаче, че
те не са измислица или пропаганден блъф... За разли-
ка от апостолите на Априлското въстание, Левски
никога не е заблуждавал своите съратници с басни
за чакана намеса на “московците” и тем подобни...
Вярно е, че във вестниците на Каравелов няма и
дума за такъв план, но това е напълно обяснимо -
той със сигурност не е бил предназначен за публи-
кации в пресата, а и посветените в него са били
сравнително ограничен брой. В същност в общи
линии такъв е планът и на Априлското въстание,
осъществено в далеч по-скромни размери в сравне-
ние със замислите на Левски. Дори и броят на апо-
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столите в четирите от предвижданите пет рево-
люционни окръга е двуцифрено число, да не говорим
за запалването на селата, лагерите в планините,
фортификационните съоръжения в Панагюрище,
Брацигово, Батак и т.н. 

Прави силно впечатление още едно решение,
което само на пръв поглед е нестандартно - Левски
е предвиждал и легален, мирен план за постигането
на свободата. Преди да бъде обявено въстанието се
е предвиждала инициатива за мирно решаване на
българския политически въпрос - България да полу-
чи автономия, каквато са имали Румъния и Сърбия,
като се цитира специално неизпълнението относ-
но правата на християнското население на извест-
ния “Хатихумаюн” от 1856 г. Нека припомним, че
след голямото Видинско въстание през 1850 г. започ-
ват преговори на българите с “Високата Порта”,
при които се дискутира въпроса Видинският санд-
жак да получи автономия, “каквато е имало
Сръбското княжество”! Избухването на
Кримската война през 1854 г. изпраща този проект
в забвение. Левски обаче се е познавал отлично с
“дядо” Иван Кулин, един от водачите на въстанали-
те българи от Северозапада, и със сигурност е
знаел всичко това. Водачът на революцията се е
срещал в турската столица Цариград (Истанбул)
дори и с такива противници на въоръжената
съпротива, иначе изтъкнати дейци на църковно-
националната борба, каквито са д-р Стоян
Чомаков и хаджи Иванчо х. Пенчович! Тези контак-
ти показват широтата на неговите идеи и поли-
тически талант - като имаме предвид горния план
за въстание, посредничеството на такива българи
при евентуални преговори с “Високата Порта” е
било необходимо и желателно. Така или иначе,
Левски не е изключвал нито един вариант за пости-
гането на българската свобода! И това е още едно
ярко свидетелство за неговата същност на гениа-
лен водач и революционен стратег, на политик и
държавник.

И до днес не е напълно изяснен броят на част-
ните революционни комитети, създадени в периода
1869 - 1872 г. от Левски и неговите сподвижници.
Документирано са установени революционни среди-
ща в 202 градове и селища, броят на известните
активни членове на Вътрешната революционна
организация достига 1014 имена. Със сигурност
техният брой е бил многократно по-голям и това
не е наше самоцелно желание... В писма от есента
на 1872 г. Любен Каравелов говори за “хиляди”  коми-
тетски дейци, а някои западни консули в България -
за “десетки хиляди” участници в дейността на
“Българския комитет” и неговия загадъчен предво-
дител “Василий Дякона Левски“. Най-правдоподобни-
те данни обаче дължим не на някой друг, а на хаджи
Иванчо хаджи Пенчович. След Освобождението в
разговор с историка Константин Иречек, състоял
се в присъствието и на други видни личности,

Пенчович заявява, че в четените и превеждани от
него документи е имало данни за хиляди организи-
рани български бунтовници. В едно писмо Левски
пишел на Филип Тотю, че “... 12 хиляди души са
готови и записани, нека гледа да запита русите
какво мислят. Тотьо запитал чрез Николая
Тошковича и получил руския отговор, че българите
не са били още до там узрели, че да могат да се
управляват сами, да стоели мирно. Когато
Пенчович превел тази тайна и безхитростно напи-
сана кореспонденция, турците останали като вце-
пенени - те мислели, че Русия наистина стои зад
всичко това, а сега изненадани установили чисто
българския произход на цялото това революционно
движение. Между съзаклятниците била и голяма
част от интелигенцията /.../, цели списъци, но за
прикриване те не били посочени с истинските си
имена...” Отново по думите на Пенчович, “...
Пашите, другарите ми в комисията, бяха с убежде-
нието, че жицата на тия смутове в България се
държи и дърпа в Руссия /.../, но когато се намериха
в хванатата кореспонденция и писма на българи из
Руссия, в които изрично се казваше, че Руссия е про-
тив всяка революция в България и забранява подоб-
ни действия, те взеха да ми думат: “Истината
говориш! Имаш право!” Както отбелязва изследова-
телят Ив. Марков, в своите спомени Киро Тулешков
на свой ред съобщава,  че “...между книжата на
Левски се намирал един поименен списък на 14 000
участници в революционното дело...” 

В писмо до Данаил Попов Левски обещава да
изпрати на БРЦК в Букурещ данни  “... колко юнаци
имаме на пръв позив...” По нататък в тази книга
читателят може да се запознае и с други свидетел-
ства, които показват, че даден комитет в голямо
село или малък град е разполагал с около 50-60 души
“на пръв позив“. При обща мобилизация броят на
въстаниците  е нараствал “в пъти” и това се
потвърждава във времето на Априлското въста-
ние. Както виждаме, числата в общи линии съвпа-
дат с търсените чрез Тошков хиляди пушки. Ако
сметнем, че един ротен командир е командвал
около сто души, намерението за подготовка на
около 200 офицери дава приблизителното число от
около 15 - 20 хиляди “юнаци“... Най-важният извод
обаче е, че към 1872 г. Левски е организирал, и то
само за две години, цяла малка армия! Посочените
12 или 14 хиляди бойци, организирани в условията на
пълна конспирация, при дефицит на финансови
средства и т.н., повече от ясно показват организа-
торските и военни качества на Левски и неговите
съратници. Нека припомним, че първоначалният
състав на Българското опълчение, създадено с цяла-
та финансова и материална военна мощ на
Руската империя, през 1877 г.  брои 7 200 бойци...

Колкото и еретично да звучи въпросът “ако”, при
планираната подготовка в продължение на поне
още една-две години тази армия би нараснала мно-
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гократно!  Впрочем, в един много по-ограничен в
сравнение със замисъла Левски район по време на
Априлското въстание участват не по-малко от
десет хиляди въоръжени българи. Всичко това
трябва да се осмисли, когато говорим и разсъждава-
ме за Апостола на свободата - човекът, Воинът на
България, изградил както идейните и организацион-
ните, така и военните основи на българското осво-
бождение.

Твърде разпространена в миналото, а и днес, е
невярната представа, че Левски е преди всичко
гениалният организатор на революционното дви-
жение, убеденият проповедник на Свободата,
човекът на делото, трезвият практик, неулови-
мият конспиратор ... Всичко това е вярно, но само
по себе си е политика! Въпреки обезценяването на
самото понятие, въобще на думата “политик” във
всекидневното говорене. И така е не само в
България, но не това е важно в случая. Дори и модер-
ните изследователи на Левски нерядко лансират
позицията, че истинският “модерен политик” е
Любен Каравелов, докато Дякон Левски е по-скоро
негов съмишленик и реализатор на вече дадени от
други водачи идеи. Същото можем да забележим и
по отношение на Иван Касабов, да не говорим за
Раковски, в началото на апостолската мисия на
Левски. Както ще се убедим сами, проследявайки
живота на Апостола, неговият огромен потенциал
на политик изобщо не бива да бъде подценяван! И
тук огненото сърце на бунтаря  и  “работохолизма”
на организатора се съчетават с харизмата на
идеолога, словото на революционния проповедник и
хладния разум на политическия анализатор.
Затънали в митологията на спомените и клишета-
та на академичната наука, ние все още не сме
открили истинския Левски... 

Уви, Левски е нямал условия и време, за да изложи
своите възгледи в обемисти трактати и вестни-
карски статии - именно условия и време, а не лип-
сващата му според някои модерни изследователи
теоретичната подготовка и “високо” образование...
И все пак, не Раковски, не Касабов, не Каравелов, не
Ботев, а именно той стига до радикалната идея
центърът на национално-освободителната револю-
ция да бъде съграден в самата България! Не да бъде
“преместен”, а изграден из основи. Именно неговия
интелект проумява, че комитетите не са просто
“революционни кръжоци” и “логистични ядра” за
подкрепа на чети от “хъшове”, а живата тъкан на
революцията. Нещо повече, комитетската мрежа
трябва да се превърне в онази конспиративна
“държава в държавата”, която може да постигне
Свободата! Повечето от неговите съвременници,
“войводи” и “учени глави”,  така и не са в състояние
да осмислят мащабите на неговата идея за
Вътрешната революционна организация. Не толко-
ва биографите на Апостола, колкото поетичната
интуиция на Вазов провижда гениалната му и непо-

колебима убеденост, че в освободителната борба
трябва да участва цялото общество, включително
“...богатий с парите, учений с умът...”, изобщо 
“...всяка възраст, класа, пол, занятие...”

Николай Генчев с основание е написал: “Левски е
можел да изпълни своята апостолска мисия само
ако успее по новому и в съответствие с историче-
ската обстановка да пресистематизира идейните
и политическите доктрини на освободителното
движение. И той се нагърбва чрез мисли и дела, опъ-
лчвайки се срещу старите авторитети и устано-
вените канони, да извърши тази гигантска рабо-
та...” Изграждайки комитетската “мрежа” в
Мизия, Тракия и Македония, Левски по същество
създава ... партия! Не е случайно, че още тогава се е
говорело и пишело за българска “революционна пар-
тия” - и от български вестникари, и от западни
консули в Османската империя. С риск да скандали-
зираме читателя, трябва да признаем, че учредява-
нето на “частните революционни комитети”, огла-
вявани от “БРЦК в Българско” / “Привременното
правителство в България”, е по същество онова,
което днес е дефинирано с грозноватия израз “пар-
тийно строителство“. Компрометиране на поня-
тията обаче не е по вина на Левски, който действи-
телно създава “революционна партия“. В същност
след Освобождението именно тя е основата на
почти целия ни политически живот. 

Левски произлиза от т.нар. средна класа, макар и
от разорено вдовишко семейство. Почти цялата му
среда се състои от представители на занаятчий-
ските, търговските и предприемаческите кръгове,
интелигенцията от учители, свещеници, художни-
ци, представители на модерните тогава професии
(лекари, аптекари, телеграфисти и пр.).
Обикалянето му по градове и села, още когато “слу-
гува” на вуйчо си Василий, го среща отрано с
възможно най-широките слоеве на своя народ, с
неговите мъки и радости, лични и обществени
вълнения, успехи и най-вече неволи... Това дава на
Левски, разбира се наред с вродения му и развит
през годините интелект, решително предимство
пред “учените глави”, прословутите “стари” и нови
войводи, “кабинетните” революционери. Не на
последно място е неговата свръхчувствителност
към всяка форма на несправедливост, към всички
възможни неправди - по отношение на отделния
човек, българското общество, а и цялото човече-
ство. Затова Левски изпитва жал и е солидарен
както с несгодите на “милия си род”, така и с онези
на обикновените мюсюлмани, на другите балкански
народи, на страдащите от царския режим подани-
ци на Руската империя. 

Левски посвещава живота си на високата цел да
бъдем свободни и равни “... с останалите европейски
народи”. Той обаче не е заслепен от гръмките думи
и либерални послания, напротив - българският рево-
люционен водач е достатъчно критичен към
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недъзите на западната немска, френска и “ингилиз-
ка” цивилизация... Онова, което го провокира най-
много, е разминаването между думи и дела, европей-
ската подкрепа за Османска Турция, лицемерието,
с което западните “Велики сили” се отнасят към
“българския въпрос“. В някои изказвания на Левски
могат да се открият и елементи на стопански
протекционизъм, какъвто в свободна България виж-
даме при управлението на Стефан Стамболов.
Левски упреква султанското правителство, че дава
привилегии на западните капитали и компании,
което е във вреда и на българите, а и на всички
останали хора в Османската империя.
Същевременно “деспотско-тиранската” държава
безцеремонно отказва да даде на българите закон-
ните им права в собственото им Отечество!

Много е писано и ще се пише за идеологическия
“профил” на Левски - убеден демократ, но и строг, на
моменти авторитарен ръководител, вярващ пра-
вославен монах, който обаче както никой друг
български водач е отявлен републиканец! Човек,
който успява да съчетае традиционните български
и християнски ценности с модерните европейски
идеи. Изследователите виждат негови “учители” в
лицето на “учените” Касабов и Каравелов, които
несъмнено имат своето значение за политическото
израстване на Левски. И рядко забелязват, че той е
получил своите първи уроци по свободолюбие и хума-
низъм от “елинския учител” Райно Попович, позна-
вач на античната демокрация, и най-вече от свои-
те учители в Стара Загора. Идеите за “свобода,
равенство, братство” са кредо на Тодор Шишков, а
и на други просветени представители на българско-
то учителство. 

Републиканските убеждения на Левски винаги са
изненадвали, а понякога и притеснявали неговите
биографи, изследователи, почитатели. Те се пре-
връщат в основа за различни спекулации, използва-
ни за политическа употреба - както от “леви”, така
и от “десни“... Привързаността на Апостола към
принципа на “вишегласието” (демокрацията) и
“народното управление” (републиката) не би тряб-
вало да бъдат тълкувани само като безкритично
“копиране” на европейските идеи - достатъчно е да
хвърлим поглед към негласните различия между
Каравелов и Левски за ролята на “цивилизована”
Европа, вкл. на републиканска Франция, в злощаст-
ната българска съдба. “Чистата република” на
Апостола, наричана в по-късни, непреки свидетел-
ства и “свята”, е повлияна и от раннохристиянска-
та апостолска традиция. Примерът на апостол
Павел и на Йоан Златоуст е залегнал дълбоко в
душата на Дякона. Затова той убеждава, че “...
няма да бъде така в Българско...”, че свободната
българска държава ще се управлява според справед-
ливи и “свети закони“. Именно това ще направи
възможно братското съжителство с мюсюлмани,
евреи и други народностни и верски групи. Тази

държава, както мечтае Левски, трябва да бъде
изградена като “...храм на истинната и правата
свобода...”, както пише той на известния одески
българин и, уви, днес полузабравен патриот
Николай М. Тошков в писмо от 6 октомври 1871 г.

Един от най-важните акценти в политическата
идеология и революционната стратегия на Левски е
този за независимостта на българската революция
от външни фактори. За разлика от “ранния”
Раковски и Каравелов, той решително отхвърля
поставянето или поне попадането на освободител-
ното движение под опеката на Сърбия и/или Русия,
на когото и да било! Това в никакъв случай не озна-
чава някаква “самодостатъчност” и отказ от
съюзници. Напротив, Апостола е радетел за подоб-
но сътрудничество, но на легална и принципна
основа, при пълно зачитане на суверенните българ-
ски права. Особено нетърпим е той към опитите за
проникване на сръбското влияние, защото е изпи-
тал отблизо отвратителния шовинизъм и граби-
телския апетит на “братската” уж държавица
към Македония и Поморавието, та чак до Искър и
Янтра... Гибелната заплаха за разпокъсването на
Отечеството от Сърбия, Гърция и Румъния, зало-
жена официално още през 1866 г., е вярно доловена
от Раковски, както и от отец Натанаил Охридски,
с когото Левски е имал преки контакти още тогава.
Българският Апостол напълно оправдано е подозри-
телен към сръбските обещания, често свързани с
кроежите на Русия, и това е основната причина за
растящата му резервираност към Панайот
Хитов, Димитър Общи и дори към някои ходове и
позиции на Любен Каравелов. 

Особени вълнения предизвиква отношението на
Левски към Русия и нейната политика към българи-
те като част от т.нар. Източен въпрос. За разлика
от много други наши възрожденци Апостола не си
прави никакви илюзии за същността на руските
имперски интереси. Затова има остри изказвания
към политиката на прословутия “Дядо Иван”,
донесла реки от нещастия на българския народ през
XIX век. Не е вярно обаче, че Левски изключва Русия
от кръга на българските съюзници в борбата с
Османска Турция. При абсолютния приоритет на
българския суверенитет Левски е казвал, че в името
на голямата цел би се съгласил на съюз и със самия
дявол... Факт е, че е имало руски кръгове, главно от
военните среди, които са виждали в българската
революция своеобразен съюзник в усилията им за
възвръщането на позициите на империята в черно-
морския регион и на Балканите. Впрочем, още
“българският архиерей” Софроний Врачански бе раз-
брал, че единствената “Велика сила”, която има
преки интереси в региона е именно Русия... И че
когато българските национални интереси се “пре-
сичат” с руските, това трябва да бъде приложено
на дело в името на освобождението. Сходни разби-
рания са имали “капитан” Георги Мамарчев и Георги
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Раковски, независимо от собствените им проблеми
с Русия и отношението й към онези, които имат
смелостта да се опълчат на нейните планове и
стратегически интереси... Затова не са толкова
изненадващи връзките на Апостола, принципиален
противник на руския царизъм, с хора като полков-
ник Иван Кишелски и “нашия комитет в Одеса”
начело с Николай М. Тошков. Чрез тях водачът на
българската революция се стреми да осигури оръ-
жие, подготвени офицери и т.н. Правилността на
този подход е потвърдена от Априлското въстание
и последвалата Руско-турска Освободителна война
през 1877 - 1878 г.

Основополагащата теза на Апостола за незави-
симостта на българското освободително движение
е дала основание на проф. Николай Генчев, един от
най-добрите познавачи на неговата личност и дело,
да направи следните изводи: “Левски отлично е раз-
бирал, че проблемът за българската свобода не
може да бъде разглеждан и решен извън сложните
международни отношения в Ориента. Но заедно с
това, за разлика от повечето наивни политици на
Българското Възраждане, Левски е схващал, че
решен без българите, този въпрос ще служи един-
ствено на интересите на голямата политика да
сметка на българските исторически права. И исто-
рията потвърди неговия анализ. Българският
въпрос беше така объркан, така оплетен в сложни-
те взаимоотношения и връзки на международните
противоречия, че през 1878 г. българите не получиха
нито гарантирана свобода, нито република, нито
пълно освобождение, нито нормални условия за
пълнокръвно стопанско и духовно развитие.
“Великите сили” разпокъсаха България и по този
начин предопределиха нейното несигурно и неспо-
койно развитие сред бурите на балканските
кръстопътища. Следователно не друг, а Васил
Левски се оказа прав, той, а не друг, предложи опти-
малния вариант на историческото решение на
българския въпрос, той беше прозрял в бъдещето, за
да предупреди българите за това, което идва да
изсипе нови нещастия върху техните страдалчес-
ки глави...”

Българската историческа наука трябва да пока-
же още по-задълбочено реалното място на Дякона в
редовете на поборниците на българското освобож-
дение и политическия елит на нацията още от 1861
г., да разкрие по-пълно развитието на изградената
от Левски комитетска “мрежа”, както и неговите
виждания за осъществяването на самото освободи-

телно въстание. Днес  все повече осъзнаваме, че
Априлското въстание е следствие от делата на
Апостола и неговите съратници. То се превърна,
въпреки по-ограничените си мащаби в сравнение със
замисъла на Апостола, в онази “... революция морал-
на и с оръжие...”, която доведе до освобождението
на България. По тази причина Левски би могъл да
бъде наричан Спасител и Освободител на своя
народ, човекът, който повече от всички свои пред-
шественици и съвременници направи възможно
Възкресението на българската държавност след
петвековното чуждо робство.

Личността на Васил Левски продължава и ще
продължава да привлича вниманието на нацията,
да събира в себе си онова идеално родолюбие и отда-
деност на една свята кауза, за която си заслужава
да се живее. И да се умре, на което са способни мал-
цина... И това е доказателство за безсмъртието на
идеите на великия революционер. Колкото повече
неумолимото време ни отдалечава от него, толко-
ва повече проумяваме истината, че “... времето е в
нас и ние сме във времето, то нас обръща и ние него
обръщаме...” Освен философското съдържание и уни-
версалност на тази мисъл на Дякона, да не забравя-
ме, че тя е има и конкретен адрес - онова, което е
ставало, става и ще става в самата България! За
Апостола - ни повече, ни по-малко - свободна
България трябва да бъде изградена и управлявана
така, че да се превърне в образец на свобода и спра-
ведливост. И, ако следваме идейното наследство на
Левски, може би някой ден ще проумеем неговия
невероятен исторически оптимизъм и вяра в
България и българите - въпреки трудностите и
огорченията... “Какво да искам повече, като гледам
Отечеството си, че е свободно? Нали това ми е
предначертанието днес за него. Не да видя себе си
на голям чин, но да умра братко!... И тогава рабо-
тата ни ще свети и Българско ще гърми най-бляс-
каво като едничка държава в цяла Европа...“

Докосването до епохалната и свята за нас лич-
ност на Васил Левски е още един повод за размисъл -
за миналото,  но и за бъдещето на България, на
цялото Отечество Българско във и извън днешните
скромни граници на Републиката. Република, която
е много далече от мечтата на Апостола за
България като “храм на истинната и правата сво-
бода...”  И чийто път е начертан преди повече от
един век от Васил Левски - Апостола, другото име
на Свободата.
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Да пазим завещаното от Левски

Академик Драгомир Шопов

Българска академия на науките и изкуствата

Той е във всеки от нас.
Свикнали сме с него едва ли не от рождената си

люлка, за да бъдем заедно цял живот.  Така е било с
онези, които са живели преди нас, така е с нас, така
ще бъде и с нашите деца и внуци. Дяконът винаги ще
остава все един и същ, ще бъде съвременник на всич-
ки български поколения, на всички дни и нощи под
небето на България, еднакво необходим, насъщно
нужен, докато ни има, докато има България.

Защо?
Знайно е защо! 
Защото беше посветил себе си на Отечеството -

до смърт да му служи и да работи по народната
воля. 

Защото нямаше друга по-важна работа на този
свят от народната работа, която стои над всичко. 

Защото беше осъзнал и оповестил пророческите
думи: “Времето е в нас и ние сме във времето. То нас
обръща и ние него обръщаме.”

Защото учеше другите, че за свободата човек
трябва да жертва всичко, “па и себе си”. 

Защото беше убеден, че “всичко се състои според
нас в нашите задружни сили. Против тях не може
противостоя и най-силната стихия.”

Защото, надмогнал тъмнината на робските дни,
тежкия мрак на невежеството и на страха, беше
позовал с висок глас: “Дързост, братя, и напред!”

И още много.
Толкова, че да стига за всеки, който милее за

България и иска да й служи вярно и честно. 
Той бе навсякъде в нея - по села и градища, по

пътеки и рътлини, в църкви, ханове и манастири...
Видян - невидян. Следен - неследен. Скрит - нескрит.
Истински - неистински. В летен пек, в луда зимна
виелица. Той и не той: Васил Кунчев, Дякон Игнатий,
Аслан Дервишоглу, Афъз ефенди, Мустафа
Дервишооглу...

Той имаше  стотици занаяти: търговец на
жито, на кожи и на добитък, въглищар, манастир-
ски просяк... 

Той бе навсякъде в България.
Необикновен човек, обвеян с легендарна светлина

образ, който в нашето съзнание побира в едно обик-
новеното с изключителното, реалното с измислено-
то, простото с великото...

Тефтерчето му чета.
То е било с него, когато е обикалял цяло българско,

за да създава революционни комитети. Приютен от
верни сподвижници в някоя тайна градска или селска
къщица, в някой хан, е записвал добросъвестно и
точно всичко, което, според него, е заслужавало вни-
мание. Записвал е срещи с различни хора и  разговори-
те с тях, записвал е интересни случки, припомнял си
е думите на обичана народна песен, отбелязвал е
празници, които трябва да се почитат, преписал е
няколко строфи от прочутото Ботево “На прощава-
не”...

Страничките на тефтерчето ни говорят с думи-
те на Апостола за организирани конспиративни
срещи, за явки и пароли, за набавяне на оръжие, за
разни болежки и за билките, които могат да помог-
нат за тяхното лечениe... 
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Всички редове, всички думи, поставени там, са
озарени от невероятната душевна чистота на
този изключителен българин. Само такъв като него
се чувства длъжен да отбележи за какво е похарчен
всеки народен лев. Едва ли някой може да остане рав-
нодушен, когато чете: “В Пловдив 3 дни изплатих на
ханът и дребни разноски 8 гроша”, “За поправяне на
обувките ми - 12 гроша”, “За по път маслини, хляб,
ябълки - 3 гроша”. Какво трогателно съвършенство и
безкористие на духа, каква възвишена енергия и
душевна дисциплина....

В тефтерчето има и празни страници - също
както в човешкия живот, когато не е станало нещо
значимо и достойно, за  да бъде отбелязано. Има и
задраскани редове -  ако човекът не е искал да бъдат
прочетени, защото не всичко може да се довери на
хартията. Но интересно: и празните страници, и
заличените редове са може би необходими за поелия
по дългите и опасни пътища на дълга. За да ни каже
даже с мълчанието си, че тези пътища продължа-
ват още по-трудни, още по-опасни, натоварени с
оловна мъка за нерадата съдба на народа... 

Мисля си, че може би празните страници и
задрасканите редове са помогнали на синеокия кар-
ловец в минути на самовглъбяване най-добре да се
съсредоточи в себе си, да обсъди постигнатото и
непостигнатото и да изрече уверено: “нямам
погрешки в нищо...”  

Нужно ни е тефтерчето на Левски. Защото в
днешното настървено и разделно българско време
все по-отчетливо чувстваме необходимостта от
повече нравствена чистота, от повече доблест и
самокритичност, от повече почтеност. 

Левски ще ни ги даде!
Все по-отчетливо чувстваме необходимостта

от повече вяра в собствените сили, от повече пат-
риотична извисеност не само в мислите, но и в дела-
та - против всяко пагубно чуждопоклонство, против
опитите на някои да обезценят чисто национално-
то, чисто българското в народа ни.

Левски ще ни даде тази вяра и този патрио-
тизъм.

Нали той беше изрекъл пророческото: “Ще имаме
едно знаме, на което ще пише: “Свята и чиста репуб-
лика”. 

Защо днес някои се опитват да пренебрегнат
тези думи, да ни отклонят от завета на Левски и да
ни тласнат към погрешен път? Какво могат те да
предложат на народа? Може би възстановяване на
монархията! Нима си мислят, че българите, които
милеят за своя род и родина, са забравили какви
неизмерими беди за България донесе една чужда на
нашия дух и на националната ни същност небългар-
ска династия? 

Нали Левски беше казал: “Българинът не ще бъде
вече роб, а свободен.” 

Защо днес някои, незнайно как или знайно как
натрупали огромни богатства на гърба на държава-

та и народа, се опитват да господстват  над него,
над бедните, да ги подчинят на своята финансова
власт и да ги направят роби на капитала? Защо
някои, които са готови да разпродадат България не
се замислят каква участ подготвят на народа,
който утре може да стане слуга на чужди господа-
ри? 

Нали Левски бе заявил: “Работим чисто български
и не искаме вече да се водим по никого извън българ-
ско.”

Защо днес някои наши политици гледат с широко
разтворени очи все към богатата чужбина, разчи-
тайки, че само оттам могат да дойдат по-добри
дни за България? Забравят ли те, че няма кой да ни
помогне, ако не преследва личен интерес и не търси
преди всичко и главно изгода за себе си?

Нали най-сетне Левски бе призовал: “За
Отечеството работим, байо, кажи ти моите и аз
твоите кривици, па да се поправим�.” 

Защо днес никой не е склонен да изслуша справед-
лив укор или критика, за да преодолее допуснатите
грешки и да работи по-добре и по-полезно за
България? Защо някои от политиците, водени уж от
добрата идея за национално съгласие, не могат да
преодолеят своите партийни обвързаности и с
постъпките си недвусмислено доказват, че такова
съгласие за тях съществува само на книга. А колко е
зле за България, когато се управлява от такива
именно политици. 

Да се опомним!
Все още има време!
Нека всички, които се чувстваме българи, да се

обърнем към великия карловец, но не за да го изпол-
зваме за користни цели, а за да се съобразяваме с
това, което ни е завещал.

Ние нямаме право да постъпваме по друг начин.
Нямаме право, защото Апостола на свободата не

би ни го простил.
Той беше изключително взискателен към другите

и най-вече към себе си.
Предан до всеотдайност на революцията и свобо-

дата, Левски бе спечелил доверието на хората,
които убедено вярваха в правотата на народното
дело. Те му вярваха, защото той съумя да намери
най-пряката пътека до народната душа, да надник-
не в нея с прозорливи очи, да си послужи с простички
думи, с които да обясни на жадните за човешки
живот и справедливост българи какво значат него-
вите идеи за равенство, за демократска република,
за братство с другите, без да се гледа на вяра и
народност. 

Левски извърши това, което никой преди него не
беше успял да направи за България и за нейната сво-
бода.

След Левски ние, българите, не можем да бъдем
други, освен свободни!                  
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Клетва пред Левски
Акад. Драгомир Шопов

Не остаря. И нищо не отнеха
от теб години, подлеци и врагове.
Все същите очи, пищов и дреха.
Все същите реки, пътеки, върхове...

Над мен небето февруарско светва.
Бесилото сред тази бяла светлина
изгаря във жарта на мойта клетва -
една пред теб и пред България. Една:

Да пазя свободата ти - победа
за моя род, във който ти си оцелял.
И все така очите ти ме гледат,
а то ми стига, за да знам, че съм живял.

„Залавянето на Васил Левски при Къкринското ханче”
Художник проф. Никола Кожухаров, 1952 г.
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Акад. Пламен Павлов обогати тази година
нашата историография с книгата  “ЛЕВСКИ - дру-
гото име на свободата”. За Апостола са написани
много книги - и всичките разкриват по различен
начин неговото огромно неповторимо дело, свърза-
но със съдбата на България и нейното духовно и
физическо освобождение. Книгата на Пламен Павлов
съдържа един необикновен всеобхватен поглед, в
който са обединени личността на Левски, пътя на
изграждане на неговата идеология и въздействието
на неговите морални, обаятелни и организационни
качества върху възрожденската атмосфера,
достигнала най-високия етап от борбата на
българския народ за национално освобождение. С
непатетично, но силно въздействащо повествова-
ние авторът предава силната любов на Левски към
свободата/ не случайно е избрано заглавието на
книгата/, неговото  преклонение пред
Отечеството, необикновения му дух, безстрашие и
воля за постигане на пределно ясно начертания от
него път за постигане на Освобождението.
Книгата е извънредно ценна с богатата докумен-
талистика съпровождаща  ранните години на
Левски, монашенския му период, участието в легия-
та на Раковски, срещите му със съмишленици, него-
вите писма и непосредствено ярко присъствие в
изграждане на революционната стратегия на
БРЦК, неизтощимата му  активност в организира-
нето на комитети в “Българско” и трагичния
завършек на живота му на бесилото. Авторът
умело предава психологичния портрет на Левски ,
разкривайки неговите качества като патриот,
идеолог, стратег и изпълнител, и огромния ефект
на дейността му върху цялостната организация на
освободителното движение. В книгата  проличава и
научно-критичния поглед на историка към досегаш-
ни митологеми и противоречиви тълкувания на
някои моменти от живота му.

“Другото име на свободата” е необходим източ-
ник на  неподправена  и богато документирана био-
графия на дякон Игнатий и свързаната с него
история на България в  един забележителен, велик и
драматичен етап от развитието є. Тя трябва да
се чете и препрочита от  всички българи, които
обичат своята родина и искат да є служат.  Не
можем да  достигнем величието на Апостола, но
поне можем да се гордеем, че е имало такъв бълга-
рин, живял за България, борил се за “чиста и свята
Република” и дал живота си за България.

Заключение на книгата от автора
Надали е необходимо да уверяваме читателя

колко е трудно да се пише за Васил Левски - за “...най-
добрия ни българин...”, както казват още неговите
съратници. И е още по-трудно, защото, ако цитира-
ме отново думите на друг сподвижник на Апостола,
“... нямаме втори Левски на света!” Оценка, която с
пълна сила е валидна и днес. И как по-непринудено и
по-вярно да бъде изразена признателността и пре-
клонението пред човека, който понасе себе си в
жертва на своя народ и неговото бъдеще? Много
преки и най-вече мемоарни сведения за монаха и воин
на революцията, съхранената, а и сътворената и
пресътворявана от поколенията българи народна
памет поставят много, и много въпроси... На голяма
част от тях българската историческа наука е дала
решение, отговорът на други остава предмет на
дискусии и спорове. Не може да бъде иначе, след като
паметта за Апостола надхвърля онази за всички
други наши национални герои, включително за исто-
рическите и/или митологичните фигури от най-
древното минало и до днес.

Книгата, която най-общо може да бъде определе-
на като историко-публицистична, няма претенции-
те да обхване необятната личност на Васил Левски,
нито да разтълкува в максимална степен неговите
идеи и дела. Това в една или друга степен е сторено
от най-добрите изследователи на българското
национално  Възраждане и националноосвободител-
ното движение. Нашата цел беше да разкажем основ-
ното, но и да поставим определени акценти върху
неговите ранни години и първите му стъпки по
трудния, изпълнен с рискове път на революционна-
та борба. Също така да очертаем реалното място
на Дякона в редовете на поборниците на българско-

Книги за Васил Левски, 
издадени през 2017 г.

“ЛЕВСКИ - другото име 
на свободата”
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то освобождение още от 1861 г. и политическия елит
на нацията, да насочим вниманието на читателя
към някои малко известни факти от развитието на
изградената от Левски комитетска “мрежа”, към
неговите виждания за осъществяването на самото
освободително въстание. Днес все повече осъзнава-

ме, че Априлското въстание е следствие от делата
на Апотола и неговите съратници. То се превърна,
въпреки далеч по-ограничените си мащаби в сравне-
ние със замисъла на Апостола, в онази “...революция
морална и с оръжие...”, която доведе до освобождение-
то на България. 

“Любовта и смъртта 
на първия след Бога”

Академик Румен Леонидов представя романа на
Неда Антонова “Първият след Бога” - роман за
обречената любов на  Васил Левски към една жена.
Това е задълбочено проучване на неизвестните стра-
ни от съдебния процес срещу него. Това е разказ за
българския Апостол, изправил се съвършено сам
срещу интересите на две империи - Османската
поробителка и бъдещата руска освободителка.
Откритията на Неда Антонова са логически и исто-
рически защитени. И са много майсторски въплъте-
ни в духа на тази много свята и много чиста книга.

Откъс от книгата  
Мисля, че песента беше другото оръжие на

Апостола. Хем златно, хем винаги подръка. Хората,
макар и тайно събрани някъде, обичаха да им пее.
Завършим ние комитетското събрание, домакинът,
в чиято къща сме се събрали, донесе вино, най-първо
налеят на Васил, а той допълни чашата с вода и
близне, колкото да не строши хатъра на другарите
си... Па като викне... Не глас, ами една такава божия
проповед... и сила, и светлина... Че и на селско хоро се
е хващал. Попаднахме веднъж в Трявна, търсехме
негов другар, марангозин и комитетски човек, знаели
се още от Тулчанско... Влизаме ние в града, а зад нас
влизат десетина заптии на коне. Аз - в расо,
Дяконът - във вехти потури и с охлузено калпаче...
Уж че бил колибар, тръгнал да се цанява ратай при
някой от чорбаджиите, пък къде другаде може да
стане сгледата, ако не на хорото... Подаде ми охлу-
зения си калпак, развя златен перчем и като се огле-
да за най-личните момци на хорото, между тях се
залови. Зяпаха го тревненци и му се радваха, зяпаха
го момини майки и си шушукаха, но накрая никой не
го одобри. Кой ще си даде земята и добитъка на
човек, дето играе така, сякаш е сигурен, че ако не
поведе хорото, слънцето ще угасне и земята ще се
потули в мрак... Не е за полски ратай такъв човек. За
друго е. Но не знаеха за какво. Гледаха го... - в очите
му трепкаше онази небесна светлина, дето са виж-
дали само по лицето на Разпнатия, - мълчаха и само
въздишаха...

Като се разделихме с него край Дунава, той
отишъл отвъд и първо намерил Димитър Ценович в
Букурещ, а после и Данаил Попов в Турну Мъгурели. И
на тях казал: “Знам какво трябва да направя за
България и тръгвам да го направя”. И онези там

също знаели, но никой от тях не се наемал да
тръгне. Зарадвали му се, макар и с едно скрито сниз-
хождение, но все пак, когато след няколко месеца
наистина тръгнал, дали му препоръчително писмо
до някои по-будни българи, за да се легитимира в
очите им като човек, зад който стои емиграцията.
Никой обаче не се сетил да попита този мъж, като
тръгва да прави тайна държава в границите на
явната - щото днес вече знаем, че стана точно
така, - дали има в джоба си поне трийсет гроша, че
да плати на каика да го прекара през Дунава. Само
един Ценович - смятали го за банкер на комитета.
Само той:

“Колко пари ти трябват, Дяконе?”
“Трийсет лири ще стигнат”.
“Че какво можеш направи с трий сет лири?!”
“Аз не съм тръгнал да подкупвам министри, та

да ми трябват хиляди. Щом има за хляба и за под-
кърпване на обущата... Другото е време.”

И Ценович, както ми е разказвал подир, бръкнал,
та извадил шепа монети без да ги жали, ги изсипал в
джоба на Дякона. И го прегърнал. Жал му било за
тази руса младост... за тази светла глава, тъй нера-
зумно подмамена от ориста си...

Същата пролет Васил дойде в Търново и тръгнах-
ме да строим комитети... Най-напред отидохме в
селото Мусина да направим онова, дето Дякона го
беше научил от Ценович и Касабов: с читалища, вече-
ринки и други сладостни за душата седенки да при-



l

31

Книги за Васил Левски, издадени през 2017 г.

ЛЕТОПИСИ, брой 2, 2017

криваме комитетските работи. Отиваме ние, свик-
ваме нещо като общоселско събрание и разказваме
що е туй народно читалище и какви работи му се
следва да върши. Приказката върви, хората изричат
кой каквото го боли и по едно време става момчурляк
един, дето после разбрахме, че се бил издигнал до
слуга в хана на хаджи Николи и него ден се беше
върнал на село да погледне към тукашния живот от
висотата на споходилата го сполука. Та вика момъ-
кът:

“Отче, и вие, господине - туй на Дякона, - тез
дене, като бях в града Търново, чух думи, изречени на
висок глас, но без никакво уважение... “Те и българите
са един народ...” Туй чух. Ний сме свикнали да бъдем
наричани всякак, та не се твърде зачудих, само
питам: това, че ни нарекоха “народ”, някоя нова
ругатня ли е, придошла примерно откъм Европата,
или си е изникнала в нашенско?”.

Тук Левски дълбоко пое въздух, което при него е
знак, че му е засегната вътрешна рана, и поиска да
се надигне, но аз натиснах коляното му и станах да
се изразя.

“Народът, млади ми братко, е едно Божие творе-
ние, пратено на земята в помощ на човека, за негова
доживотна закрила. Затуй всеки иска да се числи към
някой народ, а пък народът трепери за всяко едно
човешко лице поотделно.”

“А ще бъде ли придобивка за наша милост лично,
ако спомена тук-там, че имам вземане-даване с
посоченото същество?”

“Всеки от нас е част от него.”
“И чорбаджиите ли?”
“И чорбаджиите.”
“И те барабар с хората?”
“И те барабар с хората.”
“Ще рече, че народът е нещо по-праведно от

смъртта, щом след смъртта богатите отиват в
рая, а сиромашта - в ада, а пред народа всички изпа-
даме в равенство!”

“Всички!”
“Чухте ли, бре! Чухте ли! Да живей народът!” -

изкрещя момчето, свали феса и го натика в джоба си.
В стаята се изопна едно такова мълчание, та чак

старият даскал се сети изваден от дрямката си.
После всички се обърнаха да видят младежа, как за
минута и нещо беше пораснал с три-четири пръста.
Така им изглеждаше той без фес.

Тогаз стана Левски.
“Сполай ти, родолюбиви брате! И аз бих извикал

като теб. Защото народът е по-важен от отделния
човек. Ако да беше човекът по-важен, Бог щеше да
сътвори Адам и да го пусне сам да се скита в приро-
дата, неин цар и венец. Но Бог ги сътвори двама,
като им заръча да населят земята. И те го послуша-
ха. И затуй, родолюбиви ми брате, човекът е
смъртен, а народът е вечен... и пак затуй бъдещето
на всеки от нас не са децата му, дето ще го наджи-
веят, нито родителите му, при които ще иде...
Бъдещото на човека е неговият народ...”

После вечеринките се усладиха на населението и

скоро станаха зимното му занимание. Решат ли
хората да си градят читалище, в темелите на гра-
дежа си турят все клетата Райна и нейната княже-
ска участ, тъй изкусно описана от господина
Войникова. И в Ловеч така. По онуй време  Каравелов
и другите, след като бяха изпратили в града
Димитър Общи, когото Левски въобще не одобрява-
ше и не искаше за помощник, към него прибавиха и
Ангел Кънчев: млад, народен и военно образован мъж.
Стигнал той в Ловеч и се представил там в образа
на търговец. Денем търсел да купи семе от метли и
див горски мед, нужен за забъркване на целебни мех-
леми, а вечер засядал в читалището, де с вестник, де
с новия си приятел Иван Драсов, млад дюкянджия и
комитетски човек, натоварен да води кореспонден-
цията на Привременното правителство. Като ста-
нал що-годе познат на младите ловчанлии, Ангел бил
намерен за подходящ да представлява във вечеринка-
та някое си лице, дето трябвало да бъде въоръжено
със сабя. Но откъде сабя - освен дървена и боядисана
с катран - у тамошната рая?! Знайно било, че Яким
Шишков - тоз достолепний човеколюбец и действен
ратник на народността - имал в дома си нужния
предмет и го тачел като семейна ценност.
Речената сабя принадлежала на Якимовия баща, за
който се знае и от историята, че дванайсет години
е преживял като главен готвач в султанския дворец
Топ капъ и когато решил да се връща при челядта си,
самият Абдул Меджид се просълзил от мъка, па
отпасал от кръста си сребърна сабя и му я препасал
за спомен. Оттогаз никой в царството не смеел да
се противи било с реч, било с мисъл на стария
Шишков. Та таз именно сабя въртял в ръце Ангел
Кънчев по време на читалищното театро. На вече-
ринката бил поканен и каймакаминът на града
Исмаил бей - мъж умен и лукав. Седнал той на първия
ред, но щом зърнал въоръжения Ангел, мигом дал знак
и представлението секнало на половин дума. Дал
повторен знак и Ангел пристъпил към него, тъй
както си бил с вдигнатата за сеч шашка. Но кайма-
каминът дори не мигнал. Изправил се, свалил феса -
туй не е турски табиет за почитание, а гръцки,
щото Исмаил бей по рождение се казвал Митрус
Цонакис, - та свалил феса, направил темане пред
бляскавото оръжие и като измъкнал собствената си
сабя, подал я на Ангел и го отпратил да върви да сече,
а султанската турил на коленете си и през цялото
време на вечеринката я държал там, сякаш тя му
била тъй кръвно скъпа, като току-що добит първо-
роден син.

Само след няколко месеца Ангел посегна на себе си,
а Дяконът така и не го прежали: “От часа, когато си
положил клетва пред оръжието и кръста, твоят
живот вече не е твоя собственост. Ти си го обещал
на Отечеството и само то може да се разпорежда с
него! Съгреши Ангел, против клетвата съгреши, а
туй ще рече - против душата си. Ако се беше предал,
щяха да го влачат по затворите година-две, па да го
пуснат... И сега щеше да си е жив и влязъл в работа...
Евтино се похарчи братът наш...”.
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Делото на Левски в алтернативното 
мислене на левицата и десницата 

между двете световни войни
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Текстът прави обзор на посмъртната съдба на
Апостола в българското национално съзнание
между двете световни войни. В конкретика това
означава да се покаже как се формира и променя
представата за Левски през 20-те и 30-те години на
ХХ век, каква е ролята му в българската история и
душевността на нашия народ,  какъв е фокусът,
през който различните идеологии четат Апостола,
има ли мостове и приемственост между тях, кои

са мотивите, които моделират неговия образ и
начинът, по който те се променят. Това ще раз-
крие доколко поколенията се оказват прозорливи да
оценят опита на Левски, неговата личност и влог в
национално-освободителните борби.

Ключови думи: революция, поколения, публичен
образ, идеологии, история

Р Е З Ю М Е

This text gives an overview of the change in how the
Bulgarian nation perceived the Apostle’s demise betwe-
en the two world wars. More specifically, it shows how
the idea of Levski was created and changed in the 20s
and 30s of the 20th century, what his role was in the
Bulgarian history, as well as the spirit of Bulgarian
people and the different ideas to interpret the Apostle. In
addition, the text looks at the possible bridges and con-
tinuity between them, the motives that shape Levki’s

image and the fashion in which they changed over time.
The latter is aimed at revealing the readiness of diffe-
rent generations to gauge the Apostle’s experience, his
personality and contribution to the national liberation
struggles. 

Key words: revolution, generations, public image,
ideologies, history

The Levski`s cause in the different opinions
of the Bulgarian Left and Right between the

two world wars
Ivaylo Hristov

University of National and World Economy

S U M M A R Y

След Балканските войни и Първата световна
война се наблюдава поврат в общобългарския дебат
за живота и делото на Апостола. Той е обусловен от
новата историческа ситуация, в която се намират
тогава народът и страната.  Катастрофата през
1919 г. слага край на идеята за национално обедине-
ние. Пасивите от безконтролната власт на монар-
ха, игнорирането на алтернативното мислене сред
българската политическа класа, съчетани с изключи-

телна амбициозност и суетност на Фердинанд,
дават своите резултати. За пет години (1913-1918)
България преживява две национални катастрофи,
като дава 200 000 убити и 300 000 ранени, от които
70 000 трайно осакатени. Вдовици остават 90 000
българки, а 280 000 деца - сираци. Загубени са завинаги
65 хиляди квадратни километра българска терито-
рия и над 2 милиона българи, останали извън граници-
те на България. Избити са десетки хиляди мирни
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българи в Македония и Тракия от съюзническите вой-
ски и турската армия, а над 150 хиляди панически
бягат от родните си места, оставяйки имоти за
десетки милиарди лева и се преселват в България.
Над 2000 училища са затворени и са ликвидирани три
български печатници - в Солун, Одрин и Скопие.
България, от първа икономическа и военна сила в
Югоизточна Европа към 1912 г., след 1919 г. се пре-
връща в най-малката и икономическа слаба държава.
Народът е покрусен. Не остава непочернено семей-
ство в страната.  

На тази нова основа, постепенно в мисленето и
поведението на масовия българин трайно се наста-
нява недоволството - първата крачка към нарушава-
не на единството на националната общност. В
същото време, притежателите на “мръсните пари”,
натрупани от държавните доставки през годините
на войните, хвърлят цялата вина за катострофите
на него - народа. Ако не било отстъплението на
българските дивизии от фронта на Добро поле, бълга-
рите нямало да преживеят национална катастро-
фа!? На тази основа след 1919 година все по-ясно
става, че е невъзможно да се запазят старите осно-
ви на живота, построени върху толерантно, градив-
но мислене в границите на държавата. Сред полити-
ческия елит доминира примиренческо поведение,
отказ от поемане на вината за националните ката-
строфи и няма стремеж да се потърсят причините
и факторите за трагедията. Нито един от тога-
вашните политически лидери не се разкайва публич-
но, за допуснатите грешки. 

В тази обстановка личността на Васил Левски
засиява в нова светлина. Ореолът около името му
става още по-безспорен, защото историята, както
твърди Николай Генчев, недвусмислено е потвърдила
реализма и правотата на неговите възгледи:
“Осрамени се оказаха и пред народа, и пред история-
та политическите опоненти на Апостола. Да се
решава българският въпрос, като се залага на една
велика сила, дори на коалиция от велики сили, това,
срещу което най-силно възразяваше Васил Левски, се
оказа фатално за българската история. Вече не на
книга, не чрез словесни препирни, а чрез исторически
баланс на едно съдбовно за България развитие беше
доказано, че само самостоятелно и неангажирано
развитие, че само общество на гарантирани полити-
чески права и социални свободи, само пълнокръвно
духовно възмогване може да изведе българите из роб-
ския хаос на тяхната история и психология.”(5)
Унизителното поражение във войните компромен-
тира монархическия институт и доказва правота-
та на републиканските и демократическите идеи на
Левски и останалите национални революционери от
ХIХ век. 

Това твърдение се потвърждава от по-нататъ-
шното развитие през тези години на левскизнание-
то. В обстановката след Първата световна
война общобългарският дебат  около живота
и делото на Апостола получава нова динами-
ка. Тя е свързана вече и със системно обръща-

не на сериозната историческа наука към лич-
ността и делото на Васил Левски.
Фундаментално значение там има появилият се през
1929 г. монументален труд на Димитър Т.
Страшимиров “Васил Левски. Живот, дела и извори”.
В него, по инициатива на Народния комитет “Васил
Левски”, авторът събира епистоларното и докумен-
талното наследство на Апостола, кореспонденция-
та и спомените на живите все още негови съвремен-
ници. В предговора към изданието Димитър
Страшимиров отбелязва: “За Левски се писаха много
книги. Много повече, отколкото за всяка друга
величина от миналото. Всички тези книги обаче
почиват де повече, де по-малко върху смътно запазе-
ни спомени от онова време. Аз разделих моята рабо-
та на две части: извори и биография. Биографията
ще почива върху тези писмени документи, които
давам сега... Извинявам се, че документите бях при-
нуден да дам като първи том на биографията на
Васил Левски, колкото това и да изглежда като
стъпка против формалния ред на традицията. Не
правя това от любов към новаторството - една
позната болест у нас. Технически се налагаше извори-
те да се отпечатат преди биографията, за да бъдат
в нея правилно цитирани по отдел и страница. Иначе
те, изворите, щяха да си останат без особена и по-
близка връзка с изложението”.(11) За съжаление,
житейското време не позволява на Димитър
Страшимиров да направи втората част на замисле-
ното от него изследване - животоописанието на
Апостола, но и без нея, изследването му е епохален
паметник на българската историография. 

Интересът  на Димитър Страшимиров към
“темата Левски” не спира само до публикуване на
документите. Между двете световни войни той
пише и издава студиите си “Комитетско десетиле-
тие” (1926 г.) и “Левски пред къкринската голгота.
История и критика” (1927 г.). Там той развива офици-
алното обвинение срещу поп Кръстьо, отправено от
Захари Стоянов. Същността на тезата му е, че поп
Кръстьо е бил във връзка с властите и им е съдей-
ствал за разкриването на Апостола.  Димитър
Страшимиров е убеден във виновността на поп
Кръстьо и влизайки в сериозна полемика с неговите
защитници, се заема да докаже, че този свещеник е
злоупотребил с комитетски пари и е извършил преда-
телство. За авторите, които се стремят да оправ-
даят поп Кръстьо, Димитър Страшимиров пише:
“Те казват, че в случая с поп Кръстя, липсвали поло-
жителни доказателства, които да ни убедеят, дали
той е предал Левски. Аз не се съмнявам, че са искрени
в убежденията си, че липсват доказателства. Но убе-
ден съм също, че макар според тях, и да липсват явни
доказателства за една присъда, те приемат, все пак,
че не липсват достатъчно улики за подозрение. При
това ще трябва да приемат, че улики със същата
сила и същата тежест не падат върху никое други
лице освен на поп Кръстьо.” (12) И по-нататък:  “Така
че грешното становище - според липсата на явни
доказателства да отричат и явните улики носи,
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двоен елемент от безсилие: 1) една крайност да
оправдаваш, както е крайност да осъдиш без доказа-
телства; и 2) една готовност да смълчиш и една
снизходителност да прощаваш без оправдание.”(14)

Според Димитър Страшимиров предателството
на попа води началото си от деня на арестуването
му, а връзката между председателството на
Ловчанския комитет и обсебените пари е вън от
съмнение. Авторът е отделил специално място на
“Дописката” на поп Кръстьо до в. “Марица” и дости-
га до извода, че “с опита му да се оправдае пред вест-
ниците, които го бедат, че е предател, тъкмо
потвръждава онова, което е искал да отрече” и “от
всичко това излиза една смесица от отричане и само-
признание.”(14) Димитър Страшимиров изрично
набляга на онзи текст от писмото на Левски до лов-
чанци от 12 декември 1872 г., където се вижда, че той
предчувства “предателство истинно” или “преда-
телство, без да ще - от страх”. Според Димитър
Страшимиров с този текст Левски обвинява тъкмо
поп Кръстьо в предателство. Относно подхвърлени-
те писма Апостола пише: “Писмено да ми дадете за
тия писма, които са писани от вас. Пророкувам
целта каква ви е била; и по вишегласие ли сте го
направили, или сам някой и кое? Ако на това се
отречете и /в/ секи каже от вас - “не знам” - то аз
знам и ще ви го покажа да го видите кой е”. Тоест,
подчертава изследователят: “Обвинението против
п. Кръстья като предател е най-старо от всички
становища по време и изтича от самия Левски.”

В заключение Димитър Страшимиров обобщава
нишките на предателството така: “Според мен,
турската власт в Ловеч през онова време е трояко
осведомена от поп Кръстьо: 1. Тя знае, че Левски е на
път на пристигне в града; 2. Известена е, че Левски е
в града и 3. Не се съмнява, че през уречената нощ,
Левски ще нощува в Къкрина. Цялата обстановка,
всички обстоятелства сочат това. За това тройно
осведомление предателят трябва да притежава
следните две качества: 1. Да е най-близко осведомен
за комитетските работи в Ловеч; и 2. Да е самичък
заинтересуван да даде исканите сведения”. Димитър
Страшимиров е категоричен, че тези качества при-
тежава само поп Кръстьо. Така, завършва
Страшимиров, той се “изпречва на пътя на великия
Апостол, тъй се възправя пред него, накрай и
Къкринската голгота”.

В хода на общобългарския дебат за живота и дело-
то на Апостола Александър Бурмов е следващият,
след Димитър Страшимиров, сериозен български
учен - историк, който прави важни приноси за изяс-
няване специално на голямата тема за ролята на
Васил Левски във Вътрешната революционна органи-
зация. Неговият траен интерес към личността на
Апостола начева с незагубилата и днес своето значе-
ние статия “Последните дни на Васил Левски”.(2) С
публицистичен плам, Александър Бурмов разкрива
смисъла на неговата голгота, силата на духа му, над-
минаващ границите на обикновеното: “Страдащ от
раните си, видял разгрома на своето дело, което

осмисляше живота му, преживял ужаса на едно подло
предателство, Апостолът на българската свобода
не сведе глава, не се отчая, не възропта. Той прие
своето наказание като очаквано, като неминуемо.
Това не беше фанатизъм, а светла вяра в бъдещето.”
(2)

Александър Бурмов подхваща и въпросът за изпра-
щането на Димитър Общи като равноапостол, един
повратен момент от живота на комитетската
организация. Неговата теза по този въпрос има след-
ния облик: “Прочие началото на редица събития,
които имаха за печален край смъртта на Левски,
трябва да поставим към средата на 1871 г., когато
за помощник на Апостола дойде Димитър Общи...
Когато един авантюрист и честолюбец почне да
върши глупости, той отива докрай. Нищо не е  в сила
да го спре. Така и тука Общи отиде докрай. Той
постави на карта съществуването на революцион-
ната организация и я провали. В ожесточената борба
между дисциплината и безогледните действия,
последните излязоха победители. Но тази им победа
струваше твърде скъпо: тя заведе Апостола на
въжето и разруши организацията из основи.”

В следващите години проучванията на
Александър Бурмов намират израз в студиите му
“Васил Левски и началната история на БРЦК“(9) “Към
историята на Ловчанския революционен комитет”
(6), “Поправки и добавки към издадените от Д.
Страшимиров документи за В. Левски.”(3) Тези ранни
усилия на Александър Бурмов са обобщени след това в
монографията му “БРЦК” излязла през 1940 г., където
ролята на Левски като първостроител на
Вътрешната революционна организация, е предста-
вена най-мащабно. Там Бурмов очертава за пръв път
пределно ясно новите моменти - приноса на
Апостола в организацията на национално-освободи-
телното движение. Две години по-късно излиза и кни-
гата на Никола Кондарев “Величайшият революцио-
нер Васил Левски”, където той си поставя за цел да
направи “една биография, отговаряща на неговия пре-
красен  революционен живот и дейност”. Като цяло,
в навечерието и след започването на Втората све-
товна война името на Левски зазвучава все по-силно,
тъй като основните политически играчи ще се позо-
ват отново на него, отстоявайки своите актуални
виждания, свързани с поведението на България при
условията на новата световна война. 

В периода между двете световни войни
окончателно се оформят и позициите на
политическата левица и на десницата в
спора за личността и историческото наслед-
ство на Васил Левски. Катастрофалното сътре-
сение, което преживява светът през Първата све-
товна война, крахът на “светът от вчера” и на бур-
жоазната “бел епок”, както и надеждите за създава-
нето на едно ново, по-справедливо и хуманно обще-
ство, води до олевяване на масите и засилване на
метежните настроения. Публичен изразител на
тази тенденция в страната са лидерите и членове-
те на БРСДП (т.с.), преименувана в комунистическа
през 1919 г.
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Тази новопоявила се тенденция в българското
политическо ежедневие се отличава със следните осо-
бености. На първо място комунистите отричат
тотално съществуващата политическа и икономи-
ческа система, основана върху принципите на част-
ната собственост, прокламирани в текстовете на
Търновската конституция. Собствеността е обяве-
на за “гробокопач” на всички ценности и източник на
всевъзможни злини в обществото. На второ място -
започва усилена болшевизация на БКП, по примера на
Съветска Русия се налага доктрината за установя-
ване на пролетарска диктатура и в България, след
провеждането на въоръжено въстание. Възприема се
тезата на Ленин, че революция може да се осъществи
преди буржоазията да е изградила капитализма, при
това само в една страна, и то от слабо развитите.
Селяните са възприемани от комунистите вече
като съюзник на пролетариата, защото само побе-
дата на пролетарската партия можела да им осигу-
ри благоденствие. 

Обективната среда на този трети структурен
пласт в българския характер след войните предпола-
га изграждане облика на “социалистическия тип
човек”, освободен от рецидивите на “буржоазното
мислене” характерно за епохата на капитализма.
Налице е възход и доминацията на социално оцвете-
на ценностна система, прегърнала идеите на интер-
национализма и на световното работническо движе-
ние. “Тук по същество става дума за пръв опит на
българите да се предложи процес на напълно съзна-
телна, тотална подмяна на всички традиционни
добродетели, наследени от собственото минало, в
българския народен характер. Те да се изхвърлят от
употреба, като се заменят с един привнесен от вън
- чужд характеров образец. Въпреки че в началото на
20-те години, той все още няма свое реално съще-
ствуваща битие никъде по света”.(7) Подобна насока
в българската характерология лансира нова, радикал-
на ценностна алтернатива за нацията ни, която в
началото има  книжовни проявления, но с течение на
годините все повече ще се засилва нейното влияние. 

Къде е в тази фундаментална политическа
и духовно ценностна трансформация стои
образът на Левски? През 20-те и 30-те години на
ХХ век комунистическият печат в България изграж-
да последователно своя видимо обновена концепция
за живота, идеите и делата на Васил Левски. В нея
макар и да звучат някои от благоевските тези от
края на ХIХ, съществуват и нови аспекти. Започва
акцентиране най-вече върху революционния потен-
циал на Апостола и класовата характеристика на
неговите идейни възгледи. И по-конкретно върху
въпроса: на кои обществени сили се явява представи-
тел и изразител Васил Левски? Началото е поставено
от статията на Вълко Червенков “Жив е Левски!
Долу ръцете, светотатци”. Авторът изрично под-
чертава, че Апостола се е издигнал “до най-голям,

най-любим, най-последователен и цялостен български
революционер”, който до дъното на душата си мрази
“народните изедници”. Неслучайно особено популяр-
ност по това време придобива стихотворението на
Димитър Полянов “Наш е Левски”. Чрез него недву-
смислено е прокарана заявката на левицата по отно-
шение личността и делото на Апостола:

Наш е Левски, наш Предтеча
на Месия чакан нов, 
не със думи, а със меча, 
посвещаващ в дълг суров;

наш е Левски, наш, затуй че 
ний на поста негов бдим, 
как да мреме той ни учи 
с примера незабравим;

наш е Левски, наш, защото 
ний сме трудовий народ 
и ний носим тържеството 
на свободния живот!

Занемете, о, търгаши- 
Левски е наш, само наш, 
но бесилката е ваша 
и предателят е ваш! 

Същността на този прочит върху живота и дела-
та на Левски присъства най-вече в текстовете, писа-
ни от Георги Бакалов между двете световни войни. В
продължение на две десетилетия той всъщност
изгражда новата визия на българската левица за
живота и заслугите на Апостола. Нейните основи са
положени още през 1924 г. в студията “Нашите рево-
люционери”. Там Бакалов лансира тезата, че “проле-
тариатът почита в Апостола, тоя неукротим вой-
ник на свободата, своя предтеча.”(1) В текстовете си
от 30-те години1 (4) Георги Бакалов доразвива тази
гледна точка от позициите на класовия и социалния
анализ. Според него: “Левски е апостол на демократи-
ческата революция с дребнособственическия [селски]
контингент на нейните ратници”. Отбелязвайки
противоречието между желанието на Апостола да
има корона над лъвската глава върху революционния
печат, редом с лозунга “Смърт или република”, Георги
Бакалов рязко възразява срещу присвояването на
Левски от “днешната наша буржоазия”. На риторич-
ния въпрос “На чия страна би била днешната буржо-
азия, ако тя живееше във времето на Левски”, той
отговаря, че тя със сигурност би била в редиците на
чорбаджиите, в редиците на убийците на Апостола.
По думите на Георги Бакалов Левски е “гениален про-
летарий”  и “само безнадежният идиот може да
твърди, че Апостолът би се подвоумил да намери
достойното си място в редовете на своя народ, а
народът днес, това е пролетариатът”.

1В периода между 1932 и 1938 г. в „Знание“ излизат следните текстове на Георги Бакалов, посветени на национално-освободи-
телните борби: „Българското националноосвободително движение“, „Заветите на възраждането“, „Бунт против Левски“, „Христо
Ботев“, „Васил Левски“ и др.
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В оценката си за Левски, Георги Бакалов се докосва
до мотива за станалото вече актуално сравнение
сред левицата между Левски и Ботев. Георги Бакалов
посвещева отделен очерк на отношенията между
двамата. В увода му той отбелязва: “Еднакво сладко
тупкат сърцата на ония техни потомци, които
милеят за тяхното дело, като си спомнят за единия
или другия. Те нямат съперници в паметта на иде-
щите след тях поколения по обаяние, възторг от лич-
ностите им и любов към тях - в българския пантеон
на безсмъртие тям е отредено първо място.” След
това авторът проследява пътя, по който двамата
са стигнали до революционната идея като един-
ствен начин за освобождението на България: “Ботев
- повече по път умозрителен, теоретически, който
се оформя под влиянието на идеологията на руския
революционен демоклатизъм; Левски - по тежкия
път на личния опит, на самоуката практика. Но раз-
личните пътища на двамата се сливат към момен-
та на тяхната среща”. Въпреки че левите интелек-
туалци между двете световни войни вече са направи-
ли една видима крачка по-близо до Левски, и тук при-
съства виждането за Апостола предимно като
“практически гений”, а не като “теоретик”, на нацио-
налната революция. Независимо че Георги Бакалов му
признава новаторството на идеята за подготовка
на въстанието, чрез широка система от комитети,
обхващаши цялата страна: “Тая наглед тъй проста
идея, както впрочем всички гениални идеи, издигна
борбата за освобождението на по-висок етап, поста-
ви я на единствените  релси, които можеха да го
изведедат към победа”. В този контекст Георги
Бакалов обобщава: “Никой не е смятал Левски, чието
образование е много куцало, за теоретик. Но това не
значи, че той не е имал свои, оригинални идеи, с което
е обогатил съкровищницата на революционната
идеология.” Като цяло обаче, в разглеждания очерк е
налице тезата за “равенството” между “двамата
най-велики българи преди Освобждението” - Левски и
Ботев! За Георги Бакалов Ботев е “революционер-
демократ”, пропит с идеите на утопичния социа-
лизъм, и ако се смята за негов предтеча, то това е в
символичен и условен смисъл.  В последна сметка
Георги Бакалов определя Левски и Ботев като “водачи
на аграрно/буржоазната демократична революция в
България”. Теза, която поставя за пръв път Васил
Левски под знамето на определена класа и партийна
идеология.  

Противопоставянето Левски-Ботев между двете
световни войни следва тласъка, даден от Захари
Стоянов, Димитър Благоев и д-р Кръстев. През 1929
година то достига до карикатурни форми в брошура-
та на Макдъф2 “Чий е Ботев. Нравственият лик на
тази зловеща личност”. В нея авторът изправя едни
срещу друг “големия, смелия, силния, религиозиня и
човечен Васил Левски”, на “пройдохата, авантюри-
ста, атеиста Христо Ботев”. Без да да се свени да

използва най-злостни думи, клувети и измислици, той
го определя като фигура, написала една от най-черни-
те страници в българската история. За Макдъф, у
Ботев няма капчица родолюбие. Той бил човек с пре-
стъпни наклонности, с интерес главно към парите,
вземал рушвети, оженил се за внучката на владиката
Панарет, само за да “пипне” зестрата й от 60 000
франка. Написал стихотворение за Левски, но не от
болка по него, а от комерсиални подбуди и пр. По-
нататък скандалният автор - Макдъф, който няма
куража да излезе със собственото си име в общобъ-
лгарския дебат, свързан с живота и делото на
Апостола,  напада Ботев, че е преминал Дунава, защо-
то е смятал, че въстанието е победило. Оставало
само “да застане начело, за да приеме от името на
целокупната нация признанието от страна на
Европа”. В резултат на тези амбиции Ботев погубва
четата си на Вола, воден от своя “безграничен
егоизъм”. “Жалко е само това, продължава въпрос-
ният одиозен  Макдъф, че българският народ е позво-
ли щото един театрален режисьор, което преведено
на прост език значи професионален лъжец par excel-
lence, да заеме мястото на най-велик национален
герой.”

Петър Динеков, тогава млад учен и преподавател в
Софийския университет публикува във в. “Заря” (от 22
март 1930 г.) убийствена рецензия за позорния текст
на Макдъф - “Гавра с личността на Христо Ботев
(Една книга на злобата и лицемерието)”. Той я опреде-
ля като “най-глупавата и долна книга, която някога е
излязла на български език”, за да заключи: “Езикът на
този самозабравил се “християнин” най-добре хвърля
светлина върху неговата “добродетелна” личност. От
начало до край улични ругатни и хули, сплетни с пре-
дизвикателство и клевети, които издъно възмущават
честния човек и го карат да се пита: няма ли кой да
залепи заслужена плесница на тоя озлобен господин?
Но... достатъчно му е нашето презрение. Само едно
трябва да се съжалява: че Ботев напразно е изхабил
стрелите си на времето. Хората от рода на макдъ-
фовците, които дори нямат доблест да излязат с
името си, са непоправими!”

Въпреки, че авторството на въпросния
пасквил остава тайна за общественото мне-
ние, няма никакво съмнение, че това е персона,
която гравитира около крайно десните и рет-
роградни среди в България, оформили също
свой нов облик между двете световни войни.
Случаят е ясен: личността и делото на Ботев
е трябвало да се демитологизират, заради
неговата ярка, лява социално-политическа
идейна ориентация. И така да се отвори път,
за още по-яростното експлоатиране делото
на Левски, за каузата на десните сили. Защото
отношението на политическата десница към
Левски между двете световни войни в значи-
телна степен е обусловено от възприемането

2Истниското му име е Петър Наумов, а брошурата е по поръчка на висши иерарси от Светия синод, с цел веднъж завинаги да
се „развенчае“ Хр.Ботев. Въпреки щедрия хонорар авторът не посмява да се подпише с името си, а избира за псевдоним Макдъф
– един от най-благодордните герои  в трагедията на Шекспир „Макбет“.
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на авторитарните и националистическите
политики, характерни за 30-те и 40-те години.
В сравнение с печата на левицата, вестниците и
авторите, гравитиращи около десницата открояват
националния и религиозният елемент в идейното
наследство и практическата дейност на Апостола.
Чертите на неговата личност и политическите му
възгледи се четат през призмата на национализма.
Това е характерно най-вече за печата, клонящ към
крайната националистическа десница, представяна
от “Съюзът на българските национални легиони”
(1931) и “Ратничество за напредък на българищината”
(1936). В клетвата на легионерите например се казва:
“Ние, българските легионери, ви зовем към пробужда-
не, към борба, към дела, за идеите на Георги Сава
Раковски, Левски, Ботев. Да развеем нашите национал-
ни знамена, на които е написан свещеният завет на
нашата история: Отечество! Хляб! Свобода! Бог и
България на клетва ни зоват и тази клетва тук да
дадем, за нея живеем, за нея да умрем!”(10) Активно
привличане на възрожденските идеали и името на
Левски е налице в редица публикации, реализирани по
страниците на сп. “Нация и политика”. През 1937 г.
няколко броя от това периодично издание са посвете-
ни на Апостола, където името му е използвано с цел
явна подкрепа на националистичната програма. 

Както и да се преценява, подобна интерпре-
тация изопачава идеологията на Апостола,
който споделя  доктрината на патриотизма,
в нейните най-искрени и светли измерения,
които са характерни за мисленето на всеки
цивилизован човек.   

В това отношение Левски надмогва своите
съвременници. И в практическата дейност на
Апостола, в неговите писма и бележки, и в Джобното
тефтерче, прозира разбирането, че той е чужд и
враждебен на всякакви националистически увлечения,
и то в епохата на разгърнат балкански национализъм
у съседите. В писмото си до Ганчо Милев от Карлово
от 10 май 1871 г., Левски казва: “Не ще бъде в наша
България, както е в Турско сега... Всичките народи в
нея щат живеят под едни чисти и свети закони,
както е дадено от Бога да живее човека; и за тур-
чинът, и за евреинът и пр., каквито са, за всичките
еднаква ще е, само ако припознаят законите равно с
българина. Това ще е в нашата България”.  Апостола не
се поддава на сръбските и гръцките националистиче-
ски интриги, не търси аргументи да доказва домини-
ращата роля на българите - най-многобройната
народност на Балканите към последната четвърт на
ХIХ век. “Левски не са захласва пред силния, страстен
национализъм на Раковски, под влиянието на който
неговият пръв учител по революция и българщина
създава фантастични теории и хипотези. Той не робу-
ва на паисиевското пристрастяване в миналото,
където българите са смели и люти на бран, благородни
и гостоприемни, а гърците - лукави и хитри, сърбите

- страхливи и подли. Левски преодолява и този първи-
чен импулс, естествен за времето на Ранното
възраждане” (5) 

Неслучайно първа точка от програмата и уста-
ва на ВРО определя целта така: “да се освободи
България чрез революция, морална и с оръжие.”
Революция означава всеобщо въстание.  Втора точка
определя средствата за постигане на целта - “пропа-
ганда, печат, оръжие, огън, смърт...” и пр.
Останалите осем от общо десетте точки на програ-
мата на организацията са посветени на междуетни-
ческите отношения в българските земи и междуна-
ционалните отношения на Балканския полуостров.
Тези осем точки показват, че за Васил Левски и Любен
Каравелов едни от важните моменти в подготовката
и избухването на национално-освободителната рево-
люция е да не се допусне разпалване на етническа
вражда и взаимно изтребление межуду различните
народности (на първо място - между българи и турци),
живеещи по българските земи, а също и национални
вражди и войни между народите, населяващи
Балканския полуостров.(8) Тези две точки от общо
десет, ясно показват патриотизма на Васил Левски,
Любен Каравелов и БРЦК.  

Идеологията, развита в програмата на ВРО недву-
смислено разкрива Левски и БРЦК като български пат-
риоти. Революционерите от БРЦК искат подготовка-
та и провеждането на национално-освободителната
революция да не разпалва междуетнически вражди в
българските земи и войни между балканските държа-
ви. Ето защо патриотизмът при Левски е
възпитание най-вече в любов към родината и
нацията, без да се насажда предубеждение,
омраза и негативизъм към другите етноси.
Точно обратното, в идейния свят на Левски е открое-
но уважението към другите етноси, народности и
нации, той агитира и пропагандира в полза на етни-
ческото разбирателство и се противопоставя реши-
телно на умишлено насажданата вражда спрямо обик-
новените турци. 

В това отношение практиката на апостолите в
Априлското въстание и техният Гюргевски центра-
лен революционен комитет е отстъпление от идеоло-
гията и практиката на Васил Левски.  Оказва се обаче,
че тази стратегия е успешна, тъй като европейско-
то обществено мнение застава на българска страна,
а благородните идеи на Левски се оказват трудно при-
ложими при конкретиката на  условията, в които
живеят българите през 70-те години на ХIХ век3.  

Анализът на мисленето, проявено в общобъ-
лгарския дебат свързан с живота и делото на
Васил Левски през 20-те и 30-те години на мина-
лия век позволява да се изведат на преден план
следните акценти:

Първо - в периода между войните личност-
та и високият авторитет на Апостола придо-
бива вече огромна и безспорна легитимираща

3Неслучайно Съдбата на балканските страни е резултат най-вече от волята на Великите сили. Освобождението на България е
следствие от Руско-турската война от 1877-1878 г. и е одобрено на Берлинския конгрес. Трудно можем да си представим Първото
сръбско въстание без Руско-турската война от 1806-1812, а последвалата независимост на Сърбия е немислима без договорите в
Одрин (1829 г.) и Берлин (1878 г.). Същото важи и за независимостта на Гърция, резултат от сделка между Великите сили.
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сила. Оттук и борбата за присвояването на
неговото име като “автентичен представи-
тел” на определена класа, партия или движе-
ние. Често пъти те принадлежат на диамет-
рално противоположните полюси, оформили
се в структурата на междувоенното българ-
ско общество.

Второ - унизителното поражение на
България в Балканските войни и Първата све-
товна война, поради всесилитето - цар
Фердинанд,  доказва правотата на републикан-
ските и демократични идеи на Апостола, като
основа за устройството на едно общество,
лишено от своя наследствена династия и
авторитетна родова аристокрация.
Независимо че през ХIХ век монархията няма
сериозна алтернатива,  републиканската
идея, чийто мощен застъпник е Левски, прони-
зва българското национално движение, пре-
връщайки се в солидна опора за издигането на
Апостола начело на героичния ни пантеон.
Антимонархическите настроения между вой-
ните логично търсят своето упование вече и в
идейното наследство на Апостола.

Трето - социалистическият печат, в
сравнение с този на десницата, дава много по-
подробен и нюансиран анализ върху същност-
та и спецификата, характерни за идеология-
та на Васил Левски. За левицата той е пример
за всеотдайност към революционната програ-
ма и тактика. Оценките є са вдъхновени от
критериите на съвременността и от факта,
че именно Апостола стои начело на професио-
нална революционна организация. 

Четвърто,  от 20-те години нататък

Апостола е обект вече на едно всеобщо прекло-
нение. Той е приемлив образ за всички - и за
левите, и за десните сили сред обществото,
които търсят в неговото дело най-различни
аргументи за обосноваване актуалността на
собствените си възгледи и практически амби-
ции. Поради това в сборника, издаден по повод
на неговата стогодишнина авторите пишат:
“За Левски е говорено и писано досега много.
Ликът му къде не е окачен! Името му днес е
легенда”. Големият проблем на този етап от
общобългарския дебат за живота и делото на
Апостола е, че в стремежа да се намерят “свои-
те”, “нашите” - тоест,  “класовите” акценти,
започва подценяване на главното: общобългар-
ското значение на апостоловите идеи! Онова,
което е казано от него и е свързано с вечните
въжделения на всеки нормален българин. Без
той да е непременно “десен” или “ляв” по своя-
та идеология. А подобна тенденция по друг
начин започва да ограничава картината,
свързана с реалното измерение на образа на
Апостола, като велика историческа личност.
В определена степен, от обединител на нацио-
налното съзнание, неговият медийно-тексто-
ви образ започва тенденциозно да се използва
като разделително духовно средство между
българите. Един недостатък в националната
характерова матрица, срещу който Апостола
приживе беше водил сериозна борба за преодо-
ляване. Мъртвите обаче, колкото и велики да
са били те, не могат да влияят върху това, как
живите ще обяснят или експлоатират тяхно-
то дело!

КНИГОПИС | REFERENCES

1. Бакалов, Георги. Нашите революционери (Раковски, Левски, Ботев). София, 1924., с. 22.
2. Бурмов, Александър. Последните дни на Васил Левски. - Сп. “Отец Паисий”, 1936, кн. 1: с. 31-55
3. Български мисъл. 1938, кн. 7-8. 2014: 15, 18.
4. Бакалов, Георги. Избрани произведения. София, 2007, с. 61-130.
5. Генчев, Николай. Васил Левски. Военно издателство. София 1987: 176.
6. Ловеч и Ловченско, кн. VII, 1938.
7. Митев, Тредафил. Българознание. Теория и история на българския народностен характер. Македонски научен институт.

София, 2015:  382.
8. Найденов, Георги,  Ивайло Христов. Патриотизмът на Левски и национализмът на Априлци. Достъпно на http://www.bgl-

biz.com/new-civilization/levski-and-april-1876#.WWIFL7puLIU
9. Родина, 1938, кн. 1.
10. Симеонов, Христо. Българсикте национални легиони. Минало и настояще. София., 1992, с. 33.
11. Страшимиров, Д. Т. Васил Левски. Живот, дела, извори. Т. 1 Извори. Издателство “Изток-Запад”. София., 2014: 9, 11.
12. Страшимиров, Д. Т. Левски пред къкринската голгота. Издателство Сибия. София, 1995: 19-20, 35, 38

Доц. д-р Ивайло Христов
Катедра „Медии и обществени комуникации”
Университет по национално и световно стопанство – София
Тел.: 0886 435 998
E-mail: ivaylo.d@abv.bg

Assoc. Prof. Ivaylo Hristov
Department of Media and Public Communications
Tel.: +359 886 435 998
E-mail: ivaylo.d@abv.bg

*



l

39

НАУКА - ИКОНОМИКА

ЛЕТОПИСИ, брой 2, 2017

Промяна на глобалния геополитически ред

Академик Георги Маринов

Българската академия на науките и изкуствата

Р Е З Ю М Е

В статията се анализира геополитиката в кон-
текста на глобалното развитие за последните 100
години - т.нар. “the big balloon” и неговата номеро-
логия. Изяснява се същността на този модел създа-
ден с цел установяване на дирижиран и устойчив
световен ред, световно правителство и система за
тотален контрол на световната финансова систе-
ма чрез създаване на мрежа от явни и скрити
мозъчни центрове- think-tanks. Подчертава се  , че
действащата глобална  финансово-банкова хегемо-
ния  е в основата на периодичните  дълбоки кризи -
икономически, политически и особено финансови,

представени като “блато”, “блатна икономика”.
Критично са  разгледани  обсъжданите  мерки и
възможности за “пресушаване на блатото” по
думите на Доналд Тръмп , т.е. излизане от този
световен ред. Представена е  перспективата за
радикално преодоляване на световната социална
несправедливост с провеждане на разтърсваща
социална революция. 

Ключови думи: глобална геополитика, “голе-
мият балон”,  Базел I,II и III,  скритите think-tanks,
“Блато”, бъдеще на световния ред 

Changes of the Global Geopolitical Order

Georgi Marinov, PhD.

Academician of the Bulgarian Academy of Sciences and Arts

A B S T R A C T

The article analyzes geopolitics in the context of glo-
bal development for the last 100 years - so called "The big
balloon" and its numerology. It clarifies the essence of
this model designed to establish a managed and sustai-
nable world order, global government and a system of
total control of the global financial system by creating a
network of visible and hidden brain centers - think-
tanks. It is underlined that the current global financial-
banking hegemony is at the base of the periodic deep cri-
ses - economic, political and especially financial - repre-

sented as "swamp"or "swamp economy". Critically exa-
mined and discussed are opportunities for "draining the
swamp" in the words of Donald Trump, i.e. leaving this
world order. The prospect of radically overcoming the
world social injustice is being presented by conducting a
shocking social revolution.

Keywords: global geopolitics, “the big balon”, Basel
I, II and III, the hidden think-tanks, "Swamp", future of
the world order

Увод

В края на 2016 и началото на 2017 г. настъпиха
редица събития, които дадоха основание на поли-
тици, изследователи, експерти и журналисти да
“глаголстват” доста фриволно на темата за идва-
щия пореден “нов геополитически и геоикономиче-
ски ред”. Нещо повече, заговори се за крах на неоли-
бералната идеология и за разклащането на матри-
цата на капиталистическата система.

Събитията са известни: победата на Доналд
Тръмп на президентските избори в САЩ, почти
тревожно - критичната обстановка в ЕС и изненад-
ващи резултати на президентски, парламентарни
и местни избори, настъплението на националисти-
ческата вълна, излизането на Китай като първа
икономическа сила в света, укрепването на пози-
циите на Русия, въпреки санкциите и колективна-
та масирана атака срещу нея и други, не по-малко
важни явления. Те дадоха именно повод да се
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твърди, че съвременният неолиберален капита-
лизъм е сериозно подложен на глобален, регионален и
национален натиск от различни фактори в посока
на радикални промени както в идеологически, така
и в практически план. В резултат, геополитическа-
та и геоикономическа ситуация в глобален мащаб
се очертаха процеси и явления, които се свързват с
много неизвестни и въпросителни без разумен
отговор. Случайно ли е това или става въпрос за
някаква закономерност в историческото развитие,
която дори и случайните събития, процеси или
тенденции и нови явления ги подрежда в приемлив
логичен пъзел. 

“Drain the Swamp” 
/“пресушаване на блатото”/

Да пресушим блатото е предизборен лозунг
на Д. Тръмп, на който отначало не се обърна много
внимание. А всъщност си заслужава! Защото или
трябва да се приеме като предизборна екстрава-
гантност или като нечувано за западната неолибе-
рална идеология предизвикателство срещу статук-
вото. По различни поводи и връзки новият амери-
кански президент разшифрова какво разбира под
“пресушаване на блатото” - именно деструктури-
зиране на статуквото, от което се предполага, че
и той е, макар и частично. В по-друга категория,
чисто бизнес-олигархична, но не споена с властта!
Оказва се, че ще се бори срещу:

• американския модел на глобализъм
• неограничения неолиберализъм
• агресивността на ТНК
• агресивната външна политика на САЩ
И всичко тези аспекти той нарича хегемония

или “сегашното блато”. Поставяйки равенство
между САЩ = глобализъм = хегемония, той проти-
вопоставя “неолибералното блато” на страната
САЩ.  Макар   изкристализирана докрай като пара-
дигма тази постановка на Д. Тръмп хвърли първо в
недоумение и след това в дълбока тревога  досегаш-
ното политическо статукво на САЩ. Защото аме-
риканската хегемония е  геополитическа и геоико-
номическа идеология на САЩ! И вечна стратегия за
развитие на страната!

В каква степен новият президент е срещу “бла-
тото” това е вече друг въпрос, на който ще бъде
даден отговор и то скоро! Редно е да се отбележи, че
понятието  се използва в научното пространство
като “блатен капитализъм”, “блатна икономика” и
е свързан с фундаментите на “Вашингтонския кон-
сенсус”.Друга, пространствена тема, изискваща
много страници фактология и анализи.

В нашата статия ще се опитаме да хвърлим
светлина върху казуса възможно ли е изобщо “пресу-
шаване на блатото”? Затова трябва да се разгледа
развитието на света, на световната геополитика
през последните сто години.

Началото - една война и една революция

Според  номерологичната теория, в рамките на
последните сто години в  света се развива  модел на
глобално развитие, сътворен преди сто години и
обхващащ основните сфери и области на света.
Моделът е известен и като  “голямия балон”.  С
архитектите на този “балон- модел” е свързана
номерологичната и задкулисна епоха на човечество-
то през последните сто години. Преди това обаче е
редно да се уточни по същество едно понятие.
Когато се говори специално за конспиративна тео-
рия, според моето мнение, се имат пред вид крайно
радикални тайни форми на действия за постигане
на реални или за прокламиране на химерни
(неосъществими) цели. Конспиративно поставени
цели най-често се отхвърлят, се приемат или при-
веждат в реалности от стихийно завихрящи се
политико-обществени сили, задвижвани както от
вътрешни, така и от външни фактори. Затова е
по-редно да се говори за “задкулисие” в управлението
на глобалния свят през последните сто години,
което преследва постигането преди всичко на
дългосрочни, считани за реални стратегиче-
ски цели чрез  провеждане на глобална геополити-
ка. 

Моделът определя главните насоки и параметри
на това развитие, като периодично (на 20-25 годи-
ни) се преформатират отделни негови конструк-
ции, но без да се нарушава неговата цялостна функ-
ционална монолитност и същност. Така се форми-
ра един дирижиран и относително устойчив свето-
вен ред, но със значими периодични флуктуации,
когато моделът под действието на екстремни
фактори излиза извън контрола на неговите твор-
ци. Тогава се случват различни неща, които само
творецът - “задкулисието” на управлението на
света разбира. Затова, именно задкулисният
управленски потенциал прави корекциите.
Моделът  на “големия балон” няма нищо общо с
“балоните”, плод на деривативните схеми, довели
до глобалната криза в началото на 21 век. Те са след-
ствие, реултат или корекция на модела. 

Как действа “големия балон”? 

В началото на двадесети век,  през 1913 г. се
създава Националната частна банка на САЩ - ФЕД
(Федерален резерв на САЩ). Звучи доста интригува-
що: едновременно национална и частна банка! Че е
частна разбираемо, защото нейни членове са осем
частни регионални банки на САЩ и стратегическа-
та задача е да се създаде и контролира световната
финансова система  под егидата на САЩ. Но е
неприлично тази функция да се поеме от някаква
частна американска банка, но ако е на държавата
САЩ, това е друго? Така ФЕД става първото и
основно ядро на т.нар. Световна финансова систе-
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ма с една единствена цел: да организира, направля-
ва, координира и тотално контролира международ-
ните финанси и световната икономика. Но пред-
стои надграждане с нови структури, иначе няма да
има система и възможности за усъвършенстване!
Преди това две малки подробности! 

Първо, през 1917 г. (също стогодишен юбилей)
избухва Великата Октомврийска социалистическа
революция (ВОСР). Предполага се, че по този повод
ще бъде маркирана частична или пълна историче-
ска амнезия. Напразно, защото се оказва, че ВОСР
има и то не малко директна връзка с другия юбилей.

Второ. След десет години, през 1923 г. по ини-
циатива на тогавашния американски президент
Удроу  Уилсън,  финансови магнати като Рокфелер,
Ротшилд, Морган и др. видни представители на
изпълнителната и финансова власт в САЩ, създа-
ват т.нар. Съвет по външни отношения (СВО) -
първият мозъчен център от системата на скри-
тия модел за управление на света. Неговата
дългосрочна цел е създаване на световно правител-
ство, система за частен контрол на световна
финансова система, премахване на националните
икономически бариери и т.н. Разбира се под контро-
ла на САЩ. Архитектът на ФЕД, Паул Уорбор не
крие истинската цел: “Световно правителство ще
има, въпросът е как ще се създаде - чрез войни или
преговори”. Гениално прозрение! Апробацията на
целта е направена - току що е завършила Първата
световна война. Финансовите архитекти инкаси-
рат първите стотици млрд. долари  чиста печалба
за сметка на разрушенията и над 20 млн. жертви.
Естествено най-много в Европа. Европейското про-
странство е избрано както за военни, така и за гео-
политически проекти, като например
Европейският съюз по-късно. Сключен е през 1919 г.
Версайският договор между победители и победени.
Определени са първите дългови задължения на побе-
дените под формата на репарации, принудителни
или искани заеми (които са дългове за връщане във
времето) за десетки милиарди долари. Ако някой си
въобразява, че дълговата спирала е от 2008 г.,
жестоко се заблуждава. Тя води своето начало имен-
но от това време и изкуствено е програмирана за
дълъг и безкраен период от време. Като периодично
се усъвършенства - примерно на около 20-25 години!
Дълговете на държави и банки стават ефек-
тивно средство за поддържане в подчинение
чрез предоставяне на стотици милиарди
заеми от богоизбрани световни банкови
институции и въвеждането на специални
схеми за най-закъсалите, като например
въвеждане на Валутния борд. Особено след раз-
падането на колониалната система в началото на
50- те години. България от 1997 г. е в тази схема!
Нужно е обаче едно допълнително пояснение!

Когато става въпрос за световно правителство
тогавашните архитекти на модела естествено не

са си го представяли като Единно световно прави-
телство, избрано по някакъв легитимен междуна-
роден механизъм (например ООН), а като сложна
система за управление на света под егидата и
контрола на САЩ. И тъй  като такава система е
невъзможно да бъде легализирана най-вече поради
различните и несъвпадащи интереси на водещите
държави (и тогава и сега)  се планира и създава кон-
струкцията на “скрития модел” за управление на
света. Пак под контрола на САЩ! Как? 

Първо, чрез мрежа от скрити и явни “мозъчни
центрове”, които разработват идеите за геополи-
тическото и геоикономическо структуриране на
света. 

Второ, чрез мрежата от легитимни по между-
народното публично и частно право субекти като
ФЕД, комплекса от Световната банка, МВФ и други
банки като дислоцираната в Базел Международна
банка за разплащания, в която членуват национал-
ните банки на водещи  държави (над 70), които са
диригентите на световната финансова система. 

Трето, чрез  ТНК, които с помощта на първите
субекти осъществяват глобална капиталова инва-
зия и тотален контрол върху движението на меж-
дународния капитал.  

Има и едно четвърто, създаването на ООН
(1945 г.). ООН е формално част от легитимния
модел за управление на света, но всичко зависи от
съотношение на силите в него и особено в Съвета за
безопасност. Нароените от нея международни
организации като Световната търговска организа-
ция - СТО (преди това ГАТТ) и други такива органи-
зации са част от легитимния механизъм за прокар-
ване на стратегически решения на мозъчните
центрове на световната финансова система.
Заради десетилетия обструкции от страна на
САЩ и ЕС да не премахват изкуственото дотиране
и субсидиране на техните аграрни производства и
износ, се поддържат изкуствено висока конкурен-
тоспособност на международните пазари и  се  бло-
кират инициативите на голяма група страни,
износители предимно на аграрни стоки със стра-
тегии за изграждане на регионални (ЕС, НАФТА) и
междурегионални пазари (Трансатлантическото
търговско споразумение). 

И така системата на “големия балон” действа и
то изключително успешно.  След Първата световна
война започва подготовката за втората.
Забогателите от първата война световни финан-
сови фамилии като Рокфелер, Ротшилд, Морган, Х.
Тръст и други, не без активната помощ на мозъ-
чния център - СВО, организират първото съще-
ствено геополитическо преразпределение на
света. Падат империите: руската, пруската,
османската и впоследствие британската. Те са
тромави схеми за управление на света и на големи
региони и трудно се контролират от набиращия
мощ международен капитал.  Основни конкуренти
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са първите две фамилии. Ротшилд поема инициати-
вите за икономическо възраждане на Европа и Азия
чрез финансовите механизми на САЩ1.  Съветска
Русия се индустриализира невероятно бързо, благо-
дарение на капиталите на Х. Тръст и Ротшилд. По
такъв начин, чрез изградения мощен ВПК СССР е
подготвен за следващата война. Противникът на
СССР, Германия също е подготвян чрез английски-
те и американски монополи, особено в областта на
стоманодобива и химическата индустрия.
Отказът на Хитлер да плаща дълговете си (първо
лихвите), отключва бързо подготовката за
Втората световна война. Докато СССР си плаща и
то в злато, вкл. по време на войната (известният
ленд - лиз).  Войната носи нови стотици млрд.
чиста печалба на архитектите на “големия балон”,
но е и сериозно основание за ново геополитическо
преструктуриране на света след нейния триумфа-
лен финал. Както и става! Но се появява новият
субект - суперсила, не икономическа, но ядрена,
СССР!

По време на “големия балон” се случват и други
много важни неща. 

Първото е формалното ликвидиране на колони-
алната система. Задействан е механизмът бивши-
те колонии да “съществуват” съгласно доктрина-
та “моркова или тоягата”. Започва ерата на съвре-
менния неоколониализъм, който се обогатява освен
с икономическа и социална,  и с  пословична техно-
логична зависимост. Светлите прогнози за иконо-
мическо и социално възраждане на бившите колони-
ални страни се оказаха пълна химера. Нещо повече,
тези които дръзнаха да достигнат икономически и
социални висоти, главно от арабския ареал (Сирия,
Либия, Ирак, Ливан) съвсем наскоро бяха върнати
към своите племенни огнища, родова организация
на съществуване и единствения за тях закон -
Корана. Естествено в условия на кървави и нести-
хващи граждански войни. Селективният подход е
очевиден, защото други подобни субекти като ОАЕ,
Катар, Саудитска Арабия и др. тънат в социален и
икономически разкош! 

Второто събитие, останало в тайна доскоро,
е образуването на известната вече “Билдербергска
група” (1954), креация на СВО, в работата на която
освен представители на Ротшилд и Рокфелер, уча-
стват около 100 видни европейски, американски и

други политици, финансисти и банкери.
Билдерберската група решава казуса за Западна
Европа, т.нар. европейския проект - създаването
на ЕИО (1957 г.), сегашния Европейски съюз. Тя след-
ва логично решения на други събития - Лондонската
конференция (1953 г.) за дълговете. Един от любо-
питните факти е, че Германия поема ангажимен-
та да възстанови връщането на дълговета на
“фюрера”, плюс новите, свързани с Плана “Маршал”
срещу политическо обещание - Германия да се
обедини. Как това да стане през  1953 г. при нали-
чието на СССР и ГДР, все още не е ясно, но че започ-
ва работа по стратегическото бъдещо унищожава-
не на СССР и соцсистемата е факт! До Трета све-
товна война не се стига, но  разпадането  на СССР
и на социалистическата системата  през 90- те
години се осъществява. 

През 1956 г.  “случайно” започва да функционира
т.нар. Парижки клуб, неформален “съд-фантом”,
който има изключително важната задача да свежда
до минимум риска от едностранни инициативи на
държави да не обявяват мораториуми, т.е. да не
връщат своите заеми, отпуснати при “специални”
условия от МВФ, Световната и други  световни
банки. Защо се появява тази неформална структу-
ра, която няма нито адрес, нито телефони?
Защото дълговият глобален балон започва да се раз-
дува все повече. Неговата задача е да “преструкту-
рира” държавни дългове, но само по инициатива на
МВФ или на самата държава, разбира се принуди-
телно. След него също “случайно” се появи и
Лондонския клуб - аналогична странна структу-
ра за преструктуриране на корпоративни дългове
към световните търговски банки. Каква грижа за
парите на световния олигархичен капитал?

Трето. През 1972-73 г. настъпва крахът на
Валутната система от  Бретън - Уудс (създадена
през 1944 г.), след като САЩ едностранно прекра-
тиха “златния стандарт”2. Започва ерата, по
точно хаоса на плаващи и фиксирани валути  и
появата през 2000 г. на новата регионална валута
със световни претенции - еврото, позакъснял еле-
мент на проекта ЕИО и Европейския съюз. 

Световната икономическа и финансова криза
(2008 г. и след това), за която са изписани стотици
и книги и десетки хиляди страници, постави отно-
во “номерологичния” въпрос какво следва, след като

1Проф. Сергей Афанасиев (публична лекция в УНСС на 11.05.2016 г.) изнесе прелюбопитен факт. Ротшилд предоставя нужния
финансов ресурс на американското правителство, но поисква в залог като ипотека земите на коренните индианци (т.нар. „домовые
крепосты”), които в това време живеят на територия, която представлява почти 25% от територията на САЩ. Тогава се решава
набързо съдбата на индианците в САЩ, които са натъпкани в индиански гета, заемащи не повече от 1-2 % от земята на обетованата
страна. След отказа на Германия (Хитлер) да връща огромните заеми тази земя става собственост на Ротшилд! Лекторът приема
за логична номерологита на събитията през последните сто години. 20-25 години са условно приблизително и ориентировъчен пери-
од от  време, в началото или в края на който се случва нещо съществено в стогодишния модел.

2През 1971 г. САЩ отказаха да осребрят доларовите авоари на Франция, а през 1973 г. е подписан договор между САЩ и
Саудитска Арабия за заплащане на арабски петрол само в долари.  Започна ерата  на„петродоларите“, която продълж ава и досега,
но с тенденция да се промени!  Петродоларите са съществен елемент (25 години след началото на 50-те години) в геополитиката
на „големия балон” и неговата промяна  би отслабила геостратегически САЩ, лишавайки ги от безотговорната опция да печатат
безконтролно долари и да са световният длъжник на света.
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в края на 80-те и началото на 90-те години започна
серия от всякакъв вид кризи (борсови, финансови,
дотком (технологични), петролни, продоволствени,
суровинни и пр. ) в различни страни и региони, дока-
то се стигне до 2008 г. със спукването на  неслучай-
но създадените  деривативни балони в САЩ и в
други водещи страни. Кризата премина в циклична,
а много страни като България са далеч от шанса да
излязат от стагнацията. Във връзка с нея се заго-
вори, че трябва да се случи нещо ново- тези, хипо-
тези и предположения за нови валути, валутни
системи, регионални валутни пазари, световни
пари и какво ли не още. На един форум на Г-20
изведнъж започна по-конкретно да се говори по
тази тема. Това насочва към две предположения.
От една страна, че бъдещи световни дела ще се
решават вече не единствено в рамките на Г-7 или Г-
8 (с участието на Русия, ако седемте водещи, а по-
точно САЩ имат благоволението да я поканят), а
в много по-широк формат. А от друга, стана оче-
видно за анализаторите, че досегашния глобален
играч - САЩ не е в състояние да носи повече отго-
ворност (каквато всъщност няма) за световната
икономическа и финансово-банкова система, незави-
симо в какви схеми на скрития или открития модел
участва. Че 1973 г. (едностранното ликвидиране на
Бретън Уудската система) няма да се случи! И все
по - често се появяваха мистичните думи: Базел - 1,
Базел - 2, и напоследък Базел - 3. Че Базел е прекрасен
град в Швейцария, знаят много, но че в този град
функционира най-мощната международна банка -
Банка за международни плащания, много по-малко.
А че тя се оказва център - генератор на “големите
балони” преди кризата, още по-малко! И още нещо!

Стана очевидно, че световната финансово-бан-
кова система, създадена в логиката на “големия
балон” в продължение на сто години, се е превърнала
в система от “банкестери” (от гангстери) и “зомби
банки” (1). Те са в основата на деривативните
схеми и големите финансови балони, предизвикали
глобалната криза. Около 150 банки и финансови
институции контролират почти 50% от светов-
ното богатство. Свързани с тях над 1300 ТНК
държат повече от 80% от световната търговия.
Според иконометричен модел на Швейцарската
федерална  политехника в единна сложна световна
мрежа  в различни  зависимости са обхванати около
40 млн. банки, финансови институции  и корпорации
. Ядрото на тази мрежа са именно “банкстерите” и
“зомби банките”, без изключение  свързани с амери-
канските и лондонски финансови кръгове: Bank of
America, City Group, Morgan Stenly, Goldmansachs,
Bear Stearns, Morrise Linnch, Lehman Brathers, USB
AG, Barclays Pl., Deutsche Bank, Credit Suisse,
Commerzbank  и т.н. Те са “помпите” на големия
финансов балон, който се спука по време на криза-
та. Самите те, изпаднали в ликвидна бездна, бяха
набързо “оздравени” с финанси на своите държави. И
се заговори за “Капитала” на К.Маркс!    

Надеждите  за промени

На срещата на високо равнище на Г-20 през 2009
г. има текст (т. №19 на комюникето), който гласи:
“ние се договорихме да подкрепим едно общо разпре-
деление на СПТ (специални права на тираж), което
ще позволи в световната икономика да се инжекти-
рат 250 млрд. дол., което ще увеличи световната
ликвидност” (2). Някои анализатори са оценили
това заявление като нова “валутна революция”?  За
какво иде реч? СПТ са измислени преди половин век и
се тиражират от МВФ като специфична валута,
която през отделни периоди е използвала различни
разчетни парични единици. Следователно става
въпрос за “реанимация” на нещо познато на експер-
тите, но което трябва да стане световно значимо
като реална единна и то с функции на резервна
валута.  Реанимацията е обаче доста подозрител-
на. Емитентът всъщност си остава МВФ (който
държи СПТ), който както знаем е под пълния конт-
рол на ФЕД, т.е. на САЩ. Или на скрития модел за
управление на света? Ако се печати такова внуши-
телно количество “нова валута”, спокойно може да
се повтори историята с безконтролното печатане
на досегашната световна резервна валута - амери-
канския долар. Или става дума за трескаво търсене
с какво да се замести бламираният долар като све-
товна резервна валута. Усилията като че ли са
насочени към “безхартиени пари” т.нар. електрон-
ни пари, които в близките десетилетия не могат
да се внедрят, защото може би само една единстве-
на на този етап - националната  банкова система
на САЩ има някаква готовност да банкира с тях.
Неизвестностите с електронните пари са
достатъчно много за да не се оценяват като близка
реална перспективи.  Или т.нар. пари “гизел”- нещо
като отрицателна лихва на спестяванията, за да
се принудят вложителите да ги вкарат в икономи-
ката. В България левът практически вече е “гизел”
от тази гледна точка, но инвестициите в икономи-
ката изобщо не се активизират! Безхартиените
пари са просто едно ново оръжие на сегашните
доминиращи играчи в глобалната финансова систе-
ма да не се допусне възраждане и утвърждаване на
други национални валути като световни и резерв-
ни.

Но така ли иначе, на форуми на Г-20 и на други
явно или прикрито започват да се лансират различ-
ни предложения за “усъвършенстване” на сегашна-
та световна финансово-валутна система. От това
следва, че досегашните големи играчи ( САЩ, Англия
и ЕС) не са склонни да отиват към радикална про-
мяна на “столетницата”, а пък новите играчи
като Китай, Русия, Индия и др. нямат достатъчно
потенциал и позиции да променят радикално
системата. Но могат да внесат съществени
промени в нея! Въпросът е какви? И това се пред-
полага, че може стане във формата, рамката или
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схемата на позициите на БМР (Банка за междуна-
родни разплащания) в Базел. Или Базел 3 трябва да
бъдат някакви нови или реанимирани правила за
функционирането на световната финансово-банко-
ва система, консенсусна за всички.  Защо се обединя-
ват около Базел-3. Защото се очаква, новите прави-
ла и принцип да са базата за последващи договаря-
ния за новия световен ред, поне през следващите
20-25 години. Това вече обяснява по-малко явните,
но повече тайни дипломатичните совалки между
САЩ и Русия! Не Украйна или Сирия са обект на
“дебат”. Втората страна вече е разделена на
“Берлин”, а първата предстои да стане такава!

Мерките на МБР целят да не се допусне мащаб-
на криза като през 2008 г. За радикална трансфор-
мация на световната финансова система и дума не
може да става! Но за това пък се очертават от
експертите редица опасности. И те са свързани с
продължаване на ефектите от Базел 1 и Базел 2!
Това също са правила, които Банката за междуна-
родни разплащания преди кризата и малко след нея
създава и настоятелно препоръчва за спазване (3).
Базелската банка е специфичен “финансов Think-
thank” център3 и негови решения са равностойни
на решенията, които се взимат от  мозъчни цент-
рове и институции като ФЕД, МВФ или
Правителството на САЩ. Тук също няма някаква
особена конкуренция, защото в управлението и
работата както на банката, така и на тези цент-
рове случайно или не участват едни и същи персони
или близки до мощните финансови кръгове. Член е
също МВФ! Същото важи са всички мозъчни цент-
рове на скрития модел за управление на света (4).

Ще остане ли сегашния период 2017-2018 до 2020
г.  преломна година в човешката история? Едва ли?
По-скоро не! Ще има ли някаква драстична промя-
на. По-скоро не! Защо?

1. Трудно укротяваната глобална икономическа
и финансова криза, която преминава ту в латент-
но състояние, ту в активно действие.
Икономическият и финансов свят, вкл. успешно
преодолелите първата вълна на глобалната финан-
сова криза след 2008 г. страни като САЩ, Русия и
Китай, големите и повечето средно развитите
страни от ЕС и други в света са в режим на очаква-
не на нови “финансови и икономически сътресения”.
Едни са в икономическа стагнация, други в дълбока
дългова криза, трети в дефлация като България и
влизаща допълнително в дългова спирала.
Неолибералният капитализъм безспорно е в дълбо-
ка криза!

2. Предстои ли Трета световна война по  логика-

та на номерологичната теория? Изведени редица
аргументи, които макар и да не отразяват целия
сложен фактологически материал в подкрепа на
подобна теза, се дават основания, подкрепящи
хипотезата, че днешният свят се намира в
ситуация, която много наподобява пред-
военното време на Първата и Втора световна
войни.(5). Една от най-драматичните компликации
на САЩ идват именно от намаляващата финансо-
ва мощ на САЩ (6) и невъзможността да контроли-
ра само в свой интерес световната банково-финан-
сова система, от отслабващите позиции на долара
като световна резервна валута, силно свитият й
реален сектор, огромни стойностни обеми долари и
държавни облигации на САЩ, които са под контро-
ла на други, набиращи световна мощ субекти
(Китай ).  Светът неминуемо влиза в нов многопо-
люсен модел на развитие. От друга страна няма
засега индикации, че САЩ се отказват от “предпи-
санията”, произтичащи от теорията за “организи-
рания хаос” и имплантирани в техните гоеполити-
чески доктрини. Няма и индианци, и индиански
територии! Но регионалните пожари и конфликти
станаха прекалено много. 

3. БВП (създаден в реалния сектор) на света през
2015 г. се оценява на около 73,2 трлн. щатски долара
(7). Това са пари, еквивалентни по стойност на
обема на произведените стоки и услуги. По данни на
новата световна “банкова звезда” Bank of
International Settlements (Банка за международни
разплащания)  “деривативните пари”, които са
своеобразна застрахователна полица на един кре-
дит или дългово задължение, които се прехвърлят
от една към друга финансова структура, възлизат
на повече от 700 трлн. дол (8) “Застрахователната
полица” (дериватът) също се продава и препродава
като стока. Изчислено е, че един банков кредит се е
препродавал в съотношение 1:15 докато стигне до
краен инвеститор. Така се стига до безумен левъ-
ридж (кредитоотдаване). Има и други финансови
инструменти - държавни облигации, борсови книжа
и др., които трудно подлежат на  точно стойност-
но оценяване. Затова експертните оценки, сочещи,
че в глобалната финансова система циркулират
виртуални пари в размер на повече от 1000 трлн.
долари  най-вероятно са близки до истината. Точно
петнадесет пъти над сумарния световен БВП! 

4. Какво ще става в САЩ? И това не е свързано с
елементарни политически и журналистически
отговори. Тръмп ще търси не промяна в глобал-
ното статукво на САЩ, а в разместване на пла-
стовете в американското и глобално политическо-

3Основана в Базел, Швейцария, през 1930 г., БМР е наричана „най-елитният, потаен и мощен наднационалнен клуб в света."
(Charls Higham  - „Да търгуваш с врага“). През 1930 г., БМР е обвинена открито в пронацистки пристрастия, тема, която е комен-
тирана в един филм на Би Би Си (Timewatch), озаглавен „Банкиране с Хитлер“ излъчван през 1998. През 1944 г. американското пра-
вителство подкрепи резолюция на конференцията в Бретън-Уудс, призоваваща за ликвидация на Банката за международни разпла-
щания, след чешките обвинения, че БМР е била замесена в изпиране на злато, откраднато от нацистите от окупирана Европа. Тази
резолюция не е подкрепена поради обструкцията на световните финансови магнати. Естествено, че БМР в Базел не е нужна на
САЩ като конкурент на ФЕД и МВФ.  Според проф. Сергей Афанасиев (публична лекция в УНСС на 11.05.2016 г.)
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финансово статукво, до което той не бе допуснат
досега! Защо не се допуска? Защото ако добави към
властовата и силна финансова власт, той става
неуправляем и опасен за сегашното статукво.
Битка ще има! И то в американски исторически
стил? Или ще трябва да се “преживее” неговото
“време”, ще изчезне от политическата сцена или ще
създаде “трети политически властови център”
“for ever” (завинаги) в американския естеблишмънт.
А това няма да е малка промяна в историята на
САЩ. Предстои му яростна борба със сегашните
финансови властенини - Рокфелеровци,
Ротшилдовци, Моргановци и други финансови фами-
лии, владеещи и управляващи глобалния свят.

Заключение 

Световната финансова система е като нарко-
ман - за да живее има нужда от наркотици (дери-
ватните финансови инструменти), за да оздравее
трябва да се лиши от  наркотиците. “Докторът”  е
наясно с диагнозата. Ако наркотикът (финансо-
вият инженеринг) по някакъв начин изчезне или се
намали драстично пациентът умира. Или финансо-
вата система, която прилича на бомба, натъпкана
с 15 пъти повече с динамит ще се взриви, т.е. ще
колабира. Ако продължава да се увеличава “взривно-
то вещество” ще последва унищожителен взрив или
разпадане на сегашната  световна финансова
система. Последствията ще бъдат като при цуна-
ми. Или и в двата варианта глобалната финансова
ситема е обречена! Има ли спасение. Да, временно!
Контролирано “взривяване” на отделни сег-
менти на системата. Как? КАКТО ДОСЕГА.
Като се разиграят нови базелски правила от основ-
ните субекти - играчи в глобалната финансова
система. Засега планирано взривяване се отлага. По
много сложни, невидими за обикновения човек задку-
лисни механизми, между Hartland-и  World Island-a е

постигнат консенсус! За нов “голям балон”!
Предстои битка между Вашингтонския
(финансовият подход) и Пекинския консен-
сус (инвестиционният подход)? 

Какво може да бъде радикалното “спасение”? 
Възможна трета световна война - нежелан за

човечеството сценарий. Но не е за изключване.
Както казахме тя се води фактически под формата
на мащабна хибридна война.

НОВА РАЗТЪРСВАЩА СОЦИАЛНА РЕВОЛЮ-
ЦИЯ, която да постави начало на нов исто-
рически геополитически цикъл или на нов
“голям балон”. Напълно реален сценарий като се
има пред вид “озверялото” напоследък по-голяма
част от човечеството, причината за която е
допуснатата от глобалното управлениие светов-
на социална несправедливост с дълбоки и
непреодолими поляризации. Седем души владеят
над 50% от световното стопанство. Такава
несправедливост не може да се търпи вечно. Тя
трябва да се преобразува в някаква форма на
трансформиране на енергията на социалната
несправедливост.Така че някои неосъществили се
теоретически постулати на марксизма могат  да
се сбъднат в сегашно или близко време? 

Ситуацията в началото на 21 век много напом-
ня ситуацита в началото на 20 век! Да припомним:
“Големият балон” преди сто години започна не само
с образуванетоо на ФЕД и с подписването на
Версайския договр, но и с една социална революция -
ВОСР?  И така: “голям балон” - “голям финан-
сов балон” - “голям взрив” - “голяма социална
революция”! Просто историческа логика. Макар,
че тя не винаги е вярна. 

За да има коренна промяна са нужни общочовеш-
кият морал, етиката  и духовноста да възтърже-
ствуват отново. Човечеството винаги е разполага-
ло с тези мощни оръжия за изграждане на справед-
лив свят. Просто те са в забвение! 
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Р Е З Ю М Е

В статията се представя анализ на актуални
аспекти на антидискриминационната политика на
Европейския съюз в областта на уврежданията.
Изследват се на ниво държави-членки на
Общността и на национално ниво възприятията и
нагласите за дискриминация на хората с уврежда-
ния в обществото, на пазара на труда и в областта
на социалната закрила и достъпа до стоки и услуги.
Анализират се възможности за насърчаване на раз-
личността на работното място, повишаване на
информираността на хората с увреждания за права-
та им в ситуация на дискриминация и на ефектив-
ността на антидискриминационната политика в
областта на уврежданията. Откроява се приносът

им за интерпретиране на възникващи социални кон-
фликти и решаването им от позициите на антидис-
криминационната политика. На основата на при-
етия аналитичен подход се извеждат приоритетни
направления за развитие на антидискриминацион-
ната политика на Европейския съюз в областта на
уврежданията, представящи гледни точки за фор-
миране на ефективна антидискриминационна поли-
тика и свързана с нея система на защита.

Ключови думи: увреждане, дискриминация при
увреждане, права на хората с увреждания, защита
от дискриминация, антидискриминационна полити-
ка в областта на уврежданията 
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Правото на равенство и защита от дискрими-
нация на всички хора, както и насърчаването на
многообразието, толерантността и недискрими-
нацията са основни принципи на социалната поли-
тика на Европейския съюз и имат съществено
значение за развитието на европейската демокра-
тична общност. Антидискриминационната поли-
тика в областта на уврежданията като част от
социалната политика на Европейския съюз е отво-
рена към проблемите на хората с увреждания,
отчита техния принос, насърчава активното при-
общаване и пълноценното им участие в общество-
то в съответствие с правата на човека и на хора-
та с увреждания. 

1. Антидискриминационен  контекст на
политиката на Европейския съюз в област-
та на уврежданията        

Политиката на Европейския съюз в сферата на
уврежданията в общ и в антидискриминационен
аспект се основава приоритетно на социалния
модел на уврежданията. В тази насока
Комитетът по интеграция на хората с уврежда-
ния към Европейската комисия определя уврежда-
нето като динамичното взаимодействие между
човека и заобикалящата го среда, както и със соци-
ални елементи от нея, които пораждат дискрими-
нация [4]. В очертания контекст се обобщава, че
ограниченията могат да се премахнат само при
адаптиране на средата към всички хора, като по
този начин се възприеме и използва подход, който
се базира на правата на хората с увреждания и про-
тивопоставяне на дискриминацията им.
Независимо от предприетите законодателни ини-
циативи, политики и практики в антидискримина-
ционен аспект, хората с увреждания са възпрепят-
ствани в определена степен да участват пълно-
правно в социалния и икономическия живот поради
предразсъдъци към тях, бариери в заобикалящата
ги среда и бедност. Дискриминацията на основата
на увреждане и възраст се определя от 53% от
гражданите на държавите-членки като широко
разпространена в Европейския съюз. Базирайки се
на законодателството в сферата на правата на
човека и на хората с увреждания, Европейският
съюз насърчава равното третиране на хора със
специални потребности посредством двуаспектен
подход, включващ законодателство и стратегии
срещу дискриминацията и насърчаване на равните
възможности в други политики. Освен това внима-
нието се фокусира върху негативното въздействие
върху хора с увреждания и на дискриминация на
основа на възраст, пол и сексуална ориентация
(ефект на пресичащата се дискриминация).

2. Актуални проблеми на дискриминация-
та на хората с увреждания в Европейския
съюз 

2.1. Възприятия за разпространение на
дискриминацията на хората с уврежда-
ния

Позитивните обществени възприятия и нагла-
си за хората с увреждания са едни от факторите за
формиране на образа им като част от многообра-
зието в обществото и за утвърждаване на толе-
рантността и недискриминацията в сферата на
уврежданията. 

В изследване на Евробарометър
“Дискриминацията в Европейския съюз през 2015
година” се разкрива, че относителният дял на
възприятията на хората за разпространение на
дискриминацията на основата на физическо увреж-
дане във всички държави-членки е 50% и е втори по
големина след този на възприятията за дискрими-
нация на основата на етнически произход [3]. С по-
голяма динамика се откроява ситуация при респон-
дентите от България, чиито възприятия за дис-
криминация по признак “физическо увреждане” се
променят съществено в сравнение с предходни
периоди, като нарастват на 54% и са на втора
позиция след възприятията за дискриминация на
основата на възраст. Анализът на възприятията
за дискриминация на основата на увреждане в евро-
пейски и в национален план разкрива определена
динамика по отношение на нарастване на относи-
телния дял на гражданите, които интерпретират
това негативно социално явление в обществото
като усилващо се. Очертаната негативна тенден-
ция в национални условия е изключително тревож-
на, като се имат предвид ясно визираните европей-
ски политики, стратегически документи и нали-
чието на редица инициативи. Това в определена
степен разкрива и недостатъчната ефективност
на провежданите политики за борба с дискримина-
цията в сферата на уврежданията, преди всичко на
национално ниво, по отношение на информираност
на гражданите и обществото по въпроси на хората
с увреждания, социалното им включване, създаване-
то на достъпна физическа и информационна среда и
пазар на труда, максимално оползотворяване на
потенциала и ресурсите им, своевременното разре-
шаване на техни проблеми и изграждане на пози-
тивния им образ в обществото в контекста на
концепцията за многообразието, толерантност-
та и недискриминирането. 

2.2. Нагласи към дискриминацията на хора
с увреждания    

Личните нагласи към дискриминация на хора с
увреждания, като фактор с определен потенциал за
създаване на предразсъдъци и генериране на дискри-
минация, са един от важните обекти на периодич-
ните изследвания за дискриминацията в
Европейския съюз. В изследване на Евробарометър
за дискриминацията в Европейския съюз от 2015
година представените относителни дялове на
анкетираните европейски и български граждани с
позитивни и недискриминиращи лични нагласи към
заемащите висока изборна политическа длъжност
хора с физически увреждания намаляват в сравне-
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ние с предходното изследване и отразяват неблаго-
приятна тенденция [3]. Тя е съпроводена с нарас-
тване на относителните дялове на отнасящите се
с неразбиране, безразличие и липса на интерес към
този проблем респонденти от България, които
представляват общо над една трета от анкетира-
ните (34%), докато при участвалите в изследване-
то граждани от държавите-членки този общ дял е
значително по-нисък - 20%. Периодът, в който се
провеждат изследванията на Евробарометър за
дискриминацията в Европейския съюз, се откроява
със съществени социални, политически, икономиче-
ски и демографски промени на европейско, регионал-
но и национално равнище, високи нива на безрабо-
тица и бедност, засилени миграционни потоци към
европейските страни и противопоставяне на кул-
тури и религии, които в своята съвкупност водят
до трансформации в обществените настроения и
динамизиране и нарастване на относителния дял
на нагласите  за дискриминация по определени при-
знаци (етнически произход, сексуална ориентация,
полова идентичност, възраст над 55 години и др.).
Този социален контекст в определена степен оказва
въздействие и върху личните нагласи по отношение
на многообразие, толерантност и недискримина-
ция в сферата на уврежданията и допринася за фор-
мирането на неблагоприятна тенденция.

2.3. Възприятия за дискриминация на
хората с увреждания на пазара на труда        
Дискриминацията на хората с увреждания на

пазара на труда е един от актуалните проблеми в
европейското общество. В тази насока с актуал-
ността си се откроява въпросът за възприятията
за неравнопоставеност на хората с и без уврежда-
ния при наемане на работа. В контекста на дина-
мичните социални, икономически и политически
условия са и установените в изследването на
Евробарометър за дискриминацията в Европейския
съюз от 2015 година промени във възприятията и
позициите на гражданите от всички държави-член-
ки и на българските граждани за дискриминация на
хората с увреждания на пазара на труда [3]. В
сравнение с резултатите от изследвания от пред-
ходни периоди се откроява тенденция на нараства-
не на относителните дялове на възприятията за
дискриминация на хората с увреждания на пазара
на труда на европейско ниво с 6%, а на национално
равнище с 9% [2]. Тя отразява негативен и трево-
жен в антидискриминационен аспект процес, тъй
като е установена промяна и в позиционирането на
тези възприятия по отношение на такива, свърза-
ни с дискриминация по други признаци. На ниво
държави-членки 46% от респондентите изразяват
становище, че възприемат увреждането като фак-
тор за дискриминация на пазара на труда. Този
относителен дял е равен по стойност на възприя-
тията за дискриминация по признака цвят на
кожата или етнически произход (46%) и в количе-

ствен аспект е на трета позиция спрямо възприя-
тията за дискриминация на основата на възраст
над 55 години (56%) и външен вид, начин на обличане
и представяне (52%), при които също се регистрира
нарастване. За разлика от респондентите от
държавите-членки около половината от анкетира-
ните български граждани (49%) възприемат увреж-
дането като фактор за дискриминация на пазара
на труда. По стойност на относителния дял тези
възприятия са отново на втора позиция  след дяло-
вете на възприятията за дискриминация на осно-
вата на възраст над 55 години (59%). Това разкрива,
че заедно с установеното нарастване на възприя-
тията на българските граждани за дискриминация
на пазара на труда на основата на увреждане про-
дължава да се поддържа тенденцията от предход-
ни изследвания и увреждането отново е един съще-
ствените фактори за дискриминация при наемане
на работа, независимо от еднаквото равнище на
уменията и професионална квалификация на конку-
рентите за заемане на работно място. Подобно
позициониране може да се интерпретира не само
като резултат от съществуващи у част от хора-
та в обществото негативни нагласи, предраз-
съдъци и нетолерантност към хората с уврежда-
ния, но и като сериозен фактор за тяхното дина-
мизиране и нарастване в определени социални, поли-
тически, икономически и демографски условия,
неприемане на приноса на уврежданията за много-
образието в обществото и проява на дискримина-
ция на основата на увреждане, която в редица слу-
чаи се конфигурира с дискриминация по други при-
знаци и генерира съществен риск за социалното
функциониране и интеграция на хората с уврежда-
ния. Това изисква внимателно анализиране на поли-
тиките в сферата на уврежданията на европейско
и на национално равнище и върху тази основа пред-
приемане на действия за тяхното усъвършенства-
не и развитие в една важна за интеграцията и
активното включване на хората с увреждания
сфера, каквато е пазарът на труда и заетостта.
Необходимо е да се работи за формирането на образ
на хората с увреждания като активни и отговорни
граждани, които в зависимост от функционалните
си ограничения, могат да бъдат равнопоставени на
своите конкуренти без увреждания по отношения
на умения и квалификация, да са активни на пазара
на труда и в трудовата си заетост и да имат при-
нос за развитието на икономиката и обществото.

2.4. Насърчаване на различността на
работното място      
Насърчаването на различността на работното

място е една от мерките за развитие на много-
образието в сферата на трудовата заетост и в
обществото, включително и по отношение на
уврежданията в съответствие с идеите на социал-
ния модел на уврежданията и антидискримина-
ционната перспектива в европейската социална
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политика. В изследвания се представят позиции на
граждани от държавите-членки по отношение на
мерки за насърчаване на различността на работно-
то място, включваща и уврежданията като нейн
елемент. Преобладаващата част от респонденти-
те от държавите-членки и анкетираните българ-
ски граждани (в рамките на 76% - 80%) подкрепят
обучението на работещи и работодатели по въпро-
си на различността като фактор и условие за
създаване на включваща, толерантна и недискри-
минираща работна среда (виж Фигура 1) [3]. С
такъв относителен дял са представени участва-
щите в изследването граждани на държавите-член-
ки и български граждани, които защитават пози-
цията за осъществяване на наблюдение на процеду-
рите при наемане на работа с цел да се осигурят
необходимите условия за кандидатите от групи в
риск от дискриминация (включително и хора с
увреждания) по отношение на равнопоставеност
на останалите при притежаване на еднакви уме-
ния и квалификация. 

Фигура 1. Подкрепа на мерки за насърчаване 
на различността на работното място (2015 година)  

Провеждането на наблюдение на състава на
работната сила с цел перманентно оценяване на
представителството на хора от групи в риск от
дискриминация (включително и хора с увреждания)
се подкрепя от 69% от респондентите в държави-
те-членки и от 71% от анкетираните български
граждани. 

Резултатите от изследванията разкриват, че
най-силно подкрепяните от европейските и българ-
ските респонденти мерки за насърчаването на раз-
личността на работното място са свързани с про-

веждането на обучение на работещи и работодате-
ли по въпроси на многообразието, включително и в
сферата на уврежданията, както и осъществява-
нето на наблюдение на процедурите при наемане на
работа, за да се осигурят условия на равнопоставе-
ност на кандидати от групи в риск от дискримина-
ция по отношение на конкурентите им, притежа-
ващи същите умения и професионална квалифика-
ция. Посочените мерки се открояват с антидис-
криминационния си характер поради ориентация-
та им към осигуряването на работна среда без дис-
криминация и утвърждаваща толерантността и
равнопоставеността. Очакванията на респонден-
тите на европейско и на национално ниво имат
своята аргументация, тъй като липсата на обуче-
ние за многообразие на работното място и ефек-
тивното му управление са едни от съществените
фактори за генериране на дискриминация и на пове-
дение и действия, изразяващи се в незаконни прак-
тики на заетост [5]. Паралелно с това се отдава
значение и на мярката за наблюдение и оценка на
състава на работната сила за представителство-
то на хора от групи в риск от дискриминация, сред
които са и хората с различни видове увреждания. Тя
е с потенциал да допринесе не само за елиминиране
на бариери от дискриминационно естество пред
утвърждаването и развитието на многообразието
на работно място в сферата на уврежданията, но
и за увеличаване на перспективите за трудова
заетост на хората със специални потребности и
за промяна на обществените нагласи спрямо тях,
за да бъдат те приемани и включвани в трудова
заетост и на работните си места като равнопо-
ставени на своите колеги със същите умения и про-
фесионална квалификация. 

Оценявайки положението на хората с
увреждания, Европейският съюз поставя
в обхвата на своите приоритети уве-
личаването на заетостта им. Хората с
увреждания са една от уязвимите групи,
които се сблъскват с ниски равнища на
трудова заетост, силна зависимост от
социални помощи и висок риск от бед-
ност [6]. В тази насока от съществено
значение е увеличаването на дела на
активните политики и мерки за насърча-
ване на социалното включване на хората
със специални потребности.

Антидискри минационното законодателството и
политика в общ план и по отношение на хората с
увреждания са важна част от подхода на
Европейският съюз за социално включване и трудо-
ва заетост. В този контекст е необходимо увреж-
дането да се интерпретира в по-широк контекст,
като вниманието се фокусира върху съхранената
работоспособност на човека с увреждане, а не върху
неработоспособността му. Това означава, че тряб-
ва да се търси баланс между гъвкавост и сигур-
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ност, като заедно с това се насърчава независи-
мият живот на хората с увреждания.
Резултатите от изследването и анализът им раз-
криват необходимост от още по-стриктно прила-
гане на принципите на равнопоставеност и недо-
пускане на дискриминация, които представляват
един от фундаментите по отношение на права и
ценности, залегнали в основата на Европейския
съюз. В тази насока водеща политическа цел в
съвременните условия е да се гарантира ефектив-
ното прилагане на европейската политика за борба
с дискриминацията във всички области, включител-
но и в сферата на увреждания, във всички държави-
членки.   

2.5. Дискриминация на хората с уврежда-
ния в областта на социалната закрила и оси-
гуряването на достъп до стоки и услуги

В актуалния социален, политически и антидис-
криминационен контекст един от съществените
проблеми е установяването на възприятията на
хората за възможна дискриминация по признака
увреждане в областта на социалната закрила и оси-
гуряването на достъп до стоки и услуги и вижда-
нията им за въвеждане на нови мерки с цел да се
повиши нивото на защита на изложени на риск от
дискриминация групи, включително и на хората с
увреждания като част от тях [3]. Необходимост
от въвеждане на такива мерки по отношение на
хората с увреждания се изразява от 62% от респон-
дентите от държавите-членки, като този дял
надвишава с 1,63 пъти общия дял на тези, според
които такива действия не са нужни (27%) и няма-
щите мнение по този въпрос (11%).
Относителният дял на анкетираните български
граждани (58%), придържащи се към позицията за
реализиране на промени в политиката за защита
на изложените на риск от дискриминация групи и
за осигуряване на достъп до необходими стоки и
услуги, сред които е и групата на хората с увреж-
дания, е по-нисък в сравнение с този на респонден-
тите от държавите-членки на Европейския съюз.
Но заедно с това трябва да се отбележи, че за раз-
лика от участвалите в изследването европейски
граждани значително по-висок е общият дял на
българските респонденти, които отхвърлят
необходимостта от реализирането на такива
мерки и не изразяват мнение по този въпрос (42%).
В тази насока индикатор за сериозен дефицит на
информация и потенциален източник на дискрими-
нация е наличието на 1/4 от респондентите на
национално ниво, които не изразяват мнение за
необходимостта от въвеждане на нови мерки за
повишаване на равнището на защита и за осигуря-
ване на  достъп до стоки и услуги на групи в риск от
дискриминация, включително и на общността на
хората с увреждания. Това е възможно да се интер-
претира в няколко аспекта - неосведоменост по
проблемите на дискриминацията в дадената

област; липса на интерес или нежелание за придоби-
ване на такава информация; наличие на предраз-
съдъци и нетолерантно отношение, поради които
респондентът не желае да сподели мнението си.
Представените три аспекта е възможно да се раз-
глеждат и като потенциален източник на дискри-
минация на основата на увреждане.

2.6. Информираност на хората с уврежда-
ния за правата им в ситуация на жертви на
дискриминация 

Постигането на по-високо ниво на информира-
ност на хората в областта на правата на човека
при необходимост от защита срещу дискримина-
ция е един от съществените елементи от полити-
ката и действията за предотвратяване и проти-
вопоставяне на дискриминацията на основата на
увреждане. В тази насока в изследванията на
Евробарометър за дискриминация в Европейския
съюз от 2015 година се установява, че относител-
ният дял на познаващите правата си при попадане
в ситуация на жертви на дискриминация, включи-
телно и на основата на увреждане, граждани от
държавите-членки е 45% (виж Фигура 2).
Обезпокоителни са данните за гражданите в
България в същия сектор, като едва 31% от тях
заявяват, че познават правата си в случай на
жертва на дискриминация [3]. Ниските стойности
и минималният напредък от 8% за Общността и
2% за нашата страна, в сравнение с предходни
периоди, разкриват наличието на дефицити в
познаването на правата на човека в случаи на
жертва на дискриминация, включително и на осно-
вата на увреждане, проблеми в информирането на
хората и обществото по въпроси на правата на
човека и на хората с увреждания, а също така и
необходимост от повишаване на ефективността
на провежданите антидискриминационни полити-
ки и практики в сферата на уврежданията на ниво
Европейски съюз [2, 3]. 

Фигура 2. Познаване на правата в ситуация 
на жертва на дискриминация (2012 - 2015 година) 

Почти непроменен остава високият относите-
лен дял на гражданите от държавите-членки, непо-
знаващи правата си като жертви на дискримина-
ция (47%). Това разкрива съществуването на значи-
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телен информационен дефицит в разглежданата
област, което е възможно да бъде резултат от
тяхната незаинтересуваност и ниска правна кул-
тура или от недостатъчната ефективност на
информационните кампании в областта на права-
та на човека при защита срещу дискриминация,
включително и на основата на увреждане. С нега-
тивна насоченост се характеризира и ситуацията
на национално ниво, при което делът на незапозна-
тите с правата си в случаи на жертви на дискри-
минация нараства на 59% за сметка на намаляване
на дела на колебаещите се и неразполагащите с
информация, като това не се отразява съществено
на дела на познаващите правата си в случай на дис-
криминация, включително и по разглеждания при-
знак. 

Представеният количествен и качествен анализ
разкрива значителна разлика в нивото на информи-
раност относно права на човека в случай на дискри-
минация на основата на увреждане, както и в
аспект на затруднения при отстояването им,
между респондентите от държавите-членки в
Европейския съюз и от България. Съществуването
на такива дефицити и бариери в една от важните
сфери като уврежданията е повод за анализиране,
както на конструираните и прилаганите антидис-
криминационни политики в дадената област, така
и за провеждането на интензивни информационни
кампании по проблеми на многообразието в обще-
ството, толерантността и недискриминацията
на хората с увреждания и подобряването на благо-
състоянието им.

2.7. Ефективност на антидискримина-
ционната политика в областта на уврежда-
нията   

Ефективността на антидискриминационната
политика е един от определящите фактори за
борба с дискриминация, включително и в сферата
на уврежданията, за утвърждаване на толерант-
ността, равнопоставеността и многообразието в
обществото и за улесняване на интеграцията на
хората с увреждания. Като се отчита актуал-
ността и важността на този въпрос, в изследване
на Евробарометър от 2015 година се представя
информация, че 63% от анкетираните европейски
граждани определят тези действия като ефектив-
ни и умерено ефективни, а като неефективни,
свързани с неполагане на необходимите усилия и
липса на мнение те се възприемат от общо 37%
(виж Фигура 3) [3]. На национално ниво се установя-
ва, че само 31% от респондентите оценяват уси-
лията в анализираното направление като ефектив-
ни и умерено ефективни, което в количествен план
е два пъти по-малко в сравнение с гражданите от
Европейския съюз. Като неефективни, свързани с
неполагане на необходимите усилия и отсъствие на
мнение политиките в дадената област се опреде-
лят от общо 69%, което представлява приблизи-

телно два пъти по-малък дял в сравнение с този на
гражданите от държавите-членки (виж Фигура 3).
Установените през 2015 година възприятия на
гражданите от държавите-членки за ефективност
на политиките за борба с дискриминацията,
включително и на основата на увреждане, се харак-
теризират с нарастване на относителния дял в
сравнение с предходния период, което в антидис-
криминационен аспект изразява позитивна тен-
денция [2; 3]. Но на национално ниво се откроява
съществено намаляване на относителния дял на
възприятията на гражданите за ефективност на
политиките за борба с дискриминацията, включи-
телно и по признака увреждане, в сравнение с резул-
татите на Европейски съюз. 

Фигура 3. Ефективност на политиките за борба 
с дискриминацията (2012 - 2015 година) 

Паралелно с това се установява съществено уве-
личаване на относителния дял на българските
граждани, възприемащи политиките в дадената
област като неефективни и характеризиращи се с
неполагане на необходимите усилия за справяне с
дискриминацията по различни признаци, включи-
телно и на основата на увреждане. Анализът в
представените направления разкрива не само висо-
ко ниво на уязвимост на хората с увреждания по
отношение на дискриминация, но и необходимост
от повишаване на ефективността на политиките
и на свързаните с тях информационни кампании в
сферата на правата на хората с увреждания и про-
тивопоставянето на дискриминацията на основа-
та на увреждане.

Нашето виждане е, че основен фактор за оценя-
ване на антидискриминационната политика в сфе-
рата на уврежданията като неефективна е нали-
чието на проблеми в нейната реализация на местно
ниво и недостатъчното внимание, което се обръща
на антидискриминационните измерения в обуче-
нието и професионалната дейност на социалните
работници.           

3. Приоритетни направления за развитие
на антидискриминационната политика на
Европейския съюз в областта на уврежда-
нията

Анализът на антидискриминационната полити-



l

52

S. Nunev. Current aspects of anti-discrimination policy...

ЛЕТОПИСИ, брой 2, 2017

ка на Европейския съюз в определени направления в
областта на уврежданията позволява да се
откроят следните приоритетни направления по
отношение на повишаване на нейната ефектив-
ност и ускоряване на нейното развитие в новата
социална и политическа реалност през второто
десетилетие на двадесет и първи век [1]:
• критичен преглед на антидискриминационната

политика в областта на уврежданията на евро-
пейско и национално равнище и реализиране на
мерки за нейното усъвършенстване и привеждане
в по-голяма степен на съответствие с антидис-
криминационните директиви, Стратегията на
Европейския съюз за хората с увреждания за
периода 2010-2020 година и подписаната от
Европейския съюз Конвенция на ООН за правата
на лицата с увреждания;     

• предприемане на по-ефективни действия в поли-
тически и нормативен аспект за осигуряване на
хората с увреждания на достъп до градска и архи-
тектурна среда, обществен транспорт, инфор-
мационни и комуникационни технологии и услуги
в рамките на държавите-членки и на Европейския
съюз; 

• активно използване на възможностите на специ-
фични инструменти, като научни изследвания,
политики, законодателство и стандарти, за оси-
гуряване на по-голяма достъпност до услуги и
продукти в държавите-членки и в Европейския
съюз; 

• активизиране на дейността за приемане на
“Закон за достъпност” (публикуван за обсъждане
от Европейската комисия през декември 2015
година), чрез който се фокусира ясно върху кон-
кретен диапазон от продукти и услуги за пости-
гане на реална промяна за хората с увреждания и
се подпомагат усилията държавите-членки на
национално ниво да реализират правото на
достъпност като човешко право; 

• насърчаване на по-широкото прилагане в държа-
вите-членки и в Европейския съюз на зачита-
щият човешкото многообразие подход “Дизайн за
всички” (Design for all), който осигурява равни
възможности за всички и реализирането на право-
то на независим живот без физически и социални
бариери чрез разработване на универсално
достъпни и използваеми продукти и услуги и
създаване на околна среда с подходяща функцио-
налност за подкрепа с фокус върху по-интегрира-
на Европа за всички;    

• усъвършенстване на антидискриминационната
политика в държавите-членки и в Европейския
съюз по отношение на набелязване на мерки и
предприемане на инициативи за: премахване на
съществуващите препятствия, пред които са
изправени хората с увреждания като индивиди,
потребители, учащи се, участници в икономиче-
ския и социалния живот, и осигуряване на повече

възможности за равноправно участие в тях
заедно с хората без увреждания; упражняване на
правото на свободно придвижване, на избор на
място и начин на живот и предоставяне на пълен
достъп до културни, развлекателни и спортни
дейности; насърчаване и подпомагане на държа-
вите-членки за реализиране на прехода от базира-
ни в специализирани институции грижи към соци-
ални услуги по местоживеене и в общността
(деинституционализация); предоставяне на пове-
че възможности на хората с увреждания да
упражняват правото си на политическо участие
и насърчаването им да гласуват и да участват в
политическия живот, включително и да могат да
заемат изборни длъжности на всяко ниво на
управление в държавите-членки и органите на
Европейския съюз;        

• създаване на по-добри условия за равно третира-
не на хората с увреждания чрез подход, който
позволява интегриране на важни компоненти на
антидискриминационна политика, законодател-
ство и оползотворяване на повече възможности
за съчетаване на мерки срещу дискриминацията,
за равни възможности и активното им приобща-
ване в други политики;

• развитие на антидискриминационната политика
в аспект на противопоставяне на дискримина-
цията на хора с увреждания при наемане на рабо-
та и на пазара на труда, създаване на повече, по-
достъпни и качествени работни места за хора с
увреждания, като заедно с това се подпомага
обучението в процеса на работа и се отчитат
условията на труд и възможностите за профе-
сионалното развитие. Насърчаване и повишаване
на приобщаването на хора с увреждания към
пазара на труда и подпомагане по този начин
постигането на целта на Стратегията “Европа
2020” за интелигентен, устойчив и приобщаващ
растеж;  

• усъвършенстване на антидискриминационната
политика в областта на уврежданията на ниво
държави-членки и Европейски съюз и реализиране
на мерки, позволяващи на хората с увреждания да
участват активно и пълноценно в обществото и
да подобрят качеството си на живот: преодоля-
ване на образователната сегрегация на децата
със специални образователни потребности и сти-
мулиране на развитието и утвърждаването на
приобщаващото образование и обучение за учени-
ци и студенти с увреждания; поставяне на
акцент върху достъпното, приобщаващото и
качественото образование и обучението през
целия живот на хората с увреждания;

• развитие на антидискриминационната политика
по отношение на осигуряване на ефективна соци-
ална закрила на хората с увреждания в съответ-
ствие с целите на отворения метод на координа-
ция в следните направления: улесняване и акти-
визиране на обмена на политики в дадената
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област между държавите-членки; насърчаване на
разработването и реализацията на програми за
социални иновации; предоставяне на повече
възможности и достъп на хората с увреждания
до съответстващи на специалните им потребно-
сти социални услуги, програми за ограничаване на
бедността и за жилищно настаняване с адапти-
рана среда; осигуряване на равнопоставен достъп
до висококачествена рехабилитация и други спе-
цифични услуги; 

• осъществяване на мониторинг на антидискрими-
национната политика в областта на уврежда-
нията и свързаните с нея дейности на ниво
държави-членки и в рамките на Европейския съюз
относно ефективност, спазване на правата на
хората с увреждания и защитата им срещу дис-
криминация, включително и по други признаци,
освен увреждане.          

Заключение 

Използването на комплексен научен подход за
установяване на факторите, пораждащи дискри-
минация на основата на увреждане, има съще-
ствен принос за интерпретирането и решаване-
то на свързаните с нея проблеми в контекста на
съвременната динамична социална, политическа
и икономическа ситуация, демографски процеси,
структурни неравенства, специфика на култур-
ната среда, сензитивност към потребностите
на хора с увреждания и овластяването им в про-
тивопоставянето на това негативно социално
явление за утвърждаване на многообразието, рав-
нопоставеността, толерантността и недискри-
минацията.
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A B S T R A C T :

Настоящата статия представя съвременни
данни за затлъстяването, изнесени на годишната
сесия на Европейската Академия по Науките за
Храненето, Милано, 20-21 януари 2017 и Европейската
коалици срещу затлъстяването, Варшава, 6 март

2017 (14,15). Освен това се спираме на българския при-
нос при изследваните проблеми (13, 14).

Ключови думи: затлъстяване, хранене, индекс
на телесна маса

In the foregoing article is presented contemporary
data on the diagnostics, epidemiology, treatment (nutri-
tion and physical activity) of obesity. The published
information is based on the latest updated in the field
announced during the Annual Meeting of the European

Academy of Nutritional Sciences (EANS), Milan, 20-21
Jan 2017 and European Coalition Against Obesity,
Warsaw, 6 March 2017

Key words: obesity, nutrition, body mass index

I. Диагноза
Днес за определяне на нормалното тегло, най-

актуален е възприетият от СЗО критерий -
Индекс на телесната маса (Body mass index - BMI(4,
7)). Той се изчислява по формулата:

ИТМ =------------------------- 

Индексът на телесната маса (ИТМ) представ-
лява съотношението на телесната маса към
ръста. При ИТМ от 25 до 30 обикновено се прилага
само диетично-двигателен режим.  При стойност
от 30 до 40 добавяме медикаменти, двигателен
режим, а над 40 - е показана и хирургична намеса.
Така например 96.0 кг и височина 1.80 м,
ИТМ=96:1.82=29.6 т.е. лицето е с наднормено
тегло. Тази класификация илюстрира зависимост-
та между ИТМ, затлъстяването и свързаните с
него заболявания (фиг. 1).

Фигура 1. Степен на затлъстяване и риск 
от развитието на сърдечно-съдови заболявания

Напоследък се доказа, че за появата на сърдечно-
съдовите усложнения при затлъстяване, най-голя-
ма роля играе увеличената висцерална мастна
тъкан.Това са тлъстините около вътрешните ни
органи (т.нар. ябълковидно затлъстяване). Това се

Тегло в кг

Ръст в метри на квадрат
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установява със специални импеданс апарати, а
също така и с обикновен шивашки сантиметър!
(фиг. 2)

Фигура 2. Обиколка на талията и сърдечно-съдов риск

Болест ли е затлъстяването или козметичен
дефект? Времето на тези спорове е отдавна отми-
нало. Медицината е категорична по въпроса.
Затлъстяването е сериозно заболяване. Наднор -
меното отлагане на тлъстини е болестно състоя-
ние с много тежки последици. Пълнотата води до
намаляване на работоспособността и жизненост-
та, потиска психиката. Статистиките доказват,
че лицата с излишни килограми живеят по-малко и
са по-уязвими от други болести, отколкото тези с
нормална телесна маса (5, 6, 8). Затлъстяването е
благоприятна почва за появата на редица тежки
страдания, като диабет, хиперлипопротеинемии
(повишени масти и холестерол в кръвта), подагра,
високо артериално налягане, пясък и камъни в
бъбреците и жлъчката, атеросклероза.
Затлъстелите лица по-често прекарват миокарден
инфаркт или мозъчен инсулт, страдат от стено-
кардия (9, 10, 11).

II. Епидемиология
По-долу са представени в таблици и фигури епи-

демиологични данни за затлъстяването у нас и в
другите страни (1, 3, 7,13, 15).

Табл. 1. Разпространение на наднорменото тегло и
затлъстяването сред населението в някои страни

Страна Затлъстяване, % Надмормено 
тегло, %

България 24% 58%
Бразилия 17% 51%
Канада 18% 53%
Дания 14% 47%
Франция 15% 47%
Англия 25% 62%
Германия 24% 60%
Италия 10% 47%
Испания 23% 62%
Мексико 32% 71%
САЩ 36% 68%

На фиг. 3 са представени тенденциите 
за глобалното увеличаване честотата 

на затлъстяването (BMI>30)

На таблица 1 се представят съвременни сведе-
ния, подчертаващи затлъстяването като значим
медицински и социален проблем. Ниската физическа
активност и неправилното хранене са важни еле-
менти на етиопатогенезата на заболяването.
Според данни на Европейския конгрес по затлъстя-
ване в Прага през май месец тази година, България
е на пето място в Европа по честота и тежест на
детското залтъстяване, което налага особено
акцентиране на превантивните мерки в детската
възраст, като основа на профилактиката както на
затлъстяването, така и на захарния диабет тип 2
и сърдечно-съдовите заболявания.

Фиг. 4 

Фиг. 5 - Брой лица (в хиляди) с морбидно 
затлъстяване от 2015/2016 г.
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Фиг. 6 - Връзката между затлъстяване и смъртност

III. Най-важното за диетичното хранене
(2, 7, 12, 15)

Диетичното хранене е много важен елемент
както при лекуването, така и при предпазването
от почти всички заболявания. Това особено важи за
затлъстяването. Основно изискване е лечебното
хранене да е пълноценно и добре балансирано.
Лечебното хранене при затлъстяване трябва да
задоволява всички физиологични потребности на
организма, да стимулира неговите съпротивител-
ни сили. Това е от особено значение при растящия
детски организъм. Важна предпоставка е ефикас-
ността на хранителния лечебен режим е той да
бъде съобразен с възрастта и професията на бол-
ния, с това, при какви условия се прилага - амбула-
торни, болнични, санаториални, домашни и пр.
Кулинарната обработка на храната трябва да
отговаря на естетическите изисквания и вкуса на
болния.

Диетата трябва да бъде индивидуализирана, т.
е. съобразена със степента на затлъстяването, с
наличието на съпътствуващи заболявания и услож-
нения. По-долу даваме различни по енергийна стой-
ност диетични менюта. Посочваме и евентуални-
те заменки на диетичните ястия според сезона.
Храната на пълните хора трябва да съдържа всич-
ки хранителни съставки, количеството на които
динамично се изменя в зависимост от стадия на
болестния процес, от състоянието на отделните
органи и системи и на целия организъм.
Енергийната стойност на храната също динамич-

но се променя съответно на възрастта и на сте-
пента на затлъстяване.  Важно условие за ефек-
тивността на диетичния режим е редовното сле-
дене на теглото. Неспазването на това основно
правило е причина за много разочарования. Нашият
опит показва, че измерването на телесната маса
трябва да става веднъж или два пъти седмично,
важно е да се знае, че при овулация и непосредстве-
но преди менструация женският организъм
задържа течности и по това време теглилката
може да не покаже желания резултат, което има
отрицателно психологично въздейстие. Но при
тези случаи жените не трябва да се безпокоят, а да
продължават да са “верни” на започнатия режим.
Една седмица по-късно резултатът ще бъде задово-
лителен. 

Какъв трябва да бъде хранителният
режим на затлъстелите?

Основно правило е храната да бъде разнообразна
и пълноценна, т. е. да бъде съставена от всички
хранителни елементи. Лекуващият се не трябва да
усеща мъчителен глад. Затова се препоръчва често
хранене (4 - 5 - 6 пъти дневно) с малки порции храна.
Белтъчините трябва да са в нормално количество
(70 - 100 г дневно). Нужно е да се ограничат мазни-
ните до 40 - 50 г, а въглехидратите - до 150 г на ден.
Желателно е веднъж седмично да се консумират
само плодове и зеленчуци. Отслабването трябва да
става постепенно, до 3 кг месечно. 

Застрашените и страдащите от
затлъстяване трябва стриктно да спазват
следните правила:

1. Храненето да става 4 - 5 пъти дневно с обеми-
ста и засищаща, бедна на калории храна - зеленчуци,
несладки плодове, нетлъсто месо, мляко и млечни
произведения, яйца, нетлъста риба. 

2. Да се избягват апетитовъзбуждащите
ястия, острите подправки, солените и пикантни-
те храни, тестените произведения, сладкарските
изделия, алкохолните напитки.

3. Хлябът да се ограничава до около 50 - 100 г
дневно, като се консумира пълнозърнест или тип
"Зърнена мозайка" (с цели зърна и семена).

4. Да се избягва употребата на подсладени със

Табл. 2
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захар напитки - кола, швепс, боза и др. Напитките
“Лайт” не съдържат захар и се препоръчват.

5. След нахранване болният не трябва да се чув-
ствува преситен, но не бива и да усеща глад.
Чувството на глад пречи за нормализиране на
телесното тегло.

6. Да се избягва почивката след приемане на
храна. Да не се вечеря късно, непосредствено преди
лягане. Разходката след нахранване е много полез-
на.

7. Храненето да става бавно, като храната се
сдъвква добре. Не забравяйте, че “най-доброто
пюре е сдъвканото в устата”!

8. Да се измерва точно порцията съгласно дие-
тичните указания и да се консумира само това,
което е определено. В никакъв случай да не се допус-
ка храненето от общи блюда на трапезата.

9. Храненето да става в точно определени часо-
ве, като се започва със салата (маруля, къдрава
салата, домати, краставици). Преди хранене може
да се изпие чаша минерална вода.

10. Да се избягват храни, които водят до запек,
а да се консумират повече баластни вещества
(храни, богати на целулоза), които премахват запе-
ка. Хроничният запек пречи на желаното отслабва-
не.

IV. Роля на физическата активност при
лечение на затлъстяването (13, 15)

Физическите натоварвания са задължителни
при намаляване на теглото.Установено е, че кога-
то се отслабва с умерено намаление на храната и
увеличена двигателна активност, човек губи само
мастна тъкан. Мускулатурата и другите органи и
тъкани не страдат. Двигателната активност
намалява повишената секреция на инсулин при
затлъстяване. А това е много важна, от биохимич-
на гледна точка, предпоставка за успеха на лече-
нието. Физическите упражнения, спортът
туризмът, дозирани индивидуално, са подходящи за
всички възрасти. Влияят благотворно върху сърце-
то, кръвообращението, обмяната на веществата,
повишават общия тонус, дават добро настроение.
Правилно дозираното физическо натоварване освен
за намаляване на излишните тлъстини спомага и
за премахване на съпътстващите  затлъстяване-

то болестни състояния и подобрява глюкозния
толеранс, допринася за нормализиране на липидите
в кръвта, на холеетерола, на пикочната киселина,
намалява артериалното налягане при наличието
на хипертония.

V. Основни принципи на българския опит
за лечение на затлъстяването (13, 14)

Диета (съчетана с двигателен режим) - около
1400 ккал/дневно с оптимално количество белтъчи-
ни (25-28 енергийни %) и редукция на мазнини и
въглехидрати. Веднъж седмично - 800 ккал на база-
та на плодове, зеленчуци и сокове. Използваме
опита на т.нар. Балканска диета (здравословна,
антиоксидантна Балканска храна). 

Типичните за Балканския регион зеленчуци и
плодове - богати източници на биологично актив-
ни вещества - флавони, флавоноиди, каротиноиди,
ликопен, кверцетин, кепиферол, лутеолин, апиге-
нин, антоцианиди и др.

Българското кисело мляко се включва в раз-
личните режими за лечение и превенция на
затлъстяването, метаболитния синдром, атеро-
склерозата. През последните години отбелязахме
особено благоприятен ефект на Bifidus ActiRegularis
- Активиа натурална, 0.5% масленост. 

Апидиететика - диета, обогатена с пчелни
продукти (прополис, пчелен прашец, пчелно млечи-
це, перга и др.). Положително е въздействието на
прополиса върху стомашната лигавица. Дискутира
се негов ефект върху продукцията на грелин и обес-
татин. С пчелни продукти и български билки е
създадена серията хранителни добавки -
"Биокорект +" за затлъстяване, артериална
хипертония, дислипидемии, артроза и др.

Хореотерапията (лечебни танци) - ефекти-
вен метод за увеличаване на енергоразхода. 120 мин.
лечебни танци са в основата на този режим.

В основата на българския опит стои т.нар.
диспансеризация след лечение. Доказа се, че лица-
та явяващи се редовно на контролни прегледи запа-
зват и подобряват досегашните си резултати,
статистически значимо повече от останалите.
Подобен резултат получаваме и при пациентите
от общоевропейския диетологичен проекта
Диогенес.

18-25 години 26-39 години 40-59 години над 60 години

Мъже 684 ккал 680 ккал 658 ккал 639 ккал

Жени 575 ккал 562 ккал 550 ккал 537 ккал

По време на танците се постига следния енергоразход:
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The author of this article makes a critical negative
evaluation of history curricula on the basis of which the
history textbooks are written and the educational pro-
cess of history in the Bulgarian schools is conducted
after 1989. The main educational purpose of the history
education is to form awareness and feeling that
Students are primarily citizens of their homeland. The
availability and application of these programs in the
educational process in modern Bulgaria represents a
denial of the progressive and popular heritage of the
Bulgarian elitist-liberal historiography, literature and
journalism from the Liberation to 1944. This heritage is
expressed in the decade-long positive tradition of for-

ming a Bulgarian national consciousness and patriotic
feelings of students. Moreover it is in dissonance with
the aims of historical education in European, Balkans
and other countries around the world. The most impor-
tant purpose of this education is the formation of natio-
nal consciousness, the layering and the consolidation of
national historical memory and national identity. The
author argues that this should be the fundamental goal
of Bulgarian historical education.

Key words: historical education, national consci-
ousness, national historical memory, patriotic feeling,
national identity

Историческото образование в България 
и в други държави:
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“Епископ Константин Преславски”

Р Е З Ю М Е

Авторът на статията прави критична нега-
тивна оценка на учебните програми по
история, въз основа на които са написани учебни-
ците по история и се осъществява образователния
процес по история в българските училища след 1989
г. В тях главната образователна и възпитателна
цел на обучението  е да се формира у учениците
съзнание и чувство, че те са граждани на света, а
сетне граждани на своята Родина. Наличието и
приложението на тези програми в учебния процес
по история  в съвременна България е отказ от про-
гресивното и народополезно наследство на българ-
ската елитарно-либерална историография, литера-
тура и публицистика след Освобождението до 1944
г. Наследство, което намира израз в десетилетна-

та позитивна традиция да се формира българско
национално съзнание и патриотично чувство у уче-
ниците и е в дисонанс с историческото образование
във всички европейски, балкански и други континен-
тални държави по света. В тях най-важната цел на
това образование е формиране на национално обще-
ствено съзнание, напластяване и утвърждаване на
национална историческа памет, на национална
идентичност. Генералният извод на автора е:
такава трябва да бъде и фундаменталната цел на
българското историческо образование.

Ключови думи: историческо образование,
национално съзнание,  историческа памет, патрио-
тично чувство, национална идентичност 
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Във всяко съвременно общество образовател-
ният процес по история с нейните национални и
световни измерения е предопределен държавно-
институционално със задължителни норматив-
ни изисквания. Българското общество не прави
изключение от тази глобална реалност.

В официално приетата, утвърдена и действа-
ща от 1992 г. учебна програма по история в
българските средни общообразователни училища
се предвижда тя да предостави възможности за
модерно осмисляне на света, за възприемане на
националната ни история като част от светов-
ната, за формиране на схващането за едновре-
менното протичане на българския и световния
исторически процес, за приобщаване на българ-
ските ученици към универсалната човешка кул-
тура и цивилизация, за системно разбиране на
историята като жизнен феномен.

В този държавен документ, обаче по съще-
ство няма ясно и правилно поставена основна
цел на историческото образование в България
според същността и спецификата, функциите и
задачите на националната образователна и
възпитателна система. Тази слабост в посоче-
ния нормативен документ е преодоляна частич-
но в учебната програма по история за XI клас
(1996 г.). 

Новата официална учебна програма по исто-
рия, въведена през учебната 1992-1993 г. остава с
непроменено съдържание до април 2000 г. незави-
симо от смяната на управляващите политиче-
ски елити в Република България и на авторските
екипи на различните й модификации. Споделям
публикуваното мнение на доцент д-р Снежана
Димитрова за теоретичната немощ и методоло-
гическите дефицити на тази нова учебна програ-
ма по история, в която не са определени с профе-
сионална компетентност концептуалните
рамки на историческото образование в българ-
ското училище. Учебната програма е създадена
от инспекторите по история в
Министерството на образованието и науката,
които се дипломират като специалисти по
история в Историческия факултет на
Софийския университет в началото на 90-те
години на ХХ век и открито застават на пози-
циите на нововъзникналата идеологическа и
политическа конюнктура. Тя отразява безпо-
мощността на българската историографска
ситуация в конкретните условия на започналия
преход към качествено нова политическа, иконо-
мическа, социална и духовно-културна система.
Вдигането на желязната завеса не е съпроводено
с уравновесен и мъдър български дебат по отно-
шение на усвояваните от представителите на

историческата наука теоретични ориентации и
методи в западноевропейските научни изследва-
ния. Главно поради тази причина не се проясня-
ват съдържателните равнища на новия поняти-
ен апарат и липсва консенсус относно научната
им употреба. Затова при всеки прочит на про-
грамата прозира механичното жонглиране със
западноевропейските историографски и
абстрактно терминологични моди. Прозира и
друг съществен недостатък на учебната програ-
ма - радикалното скъсване с позитивното
наследство на българската елитарно-либерална
историография, а също и с абсолютното пренеб-
регване на някои положителни тенденции и
резултати в развитието на българската исто-
риография през втората половина на ХХ век. При
възприемането на новия  модел на формиране на
национална и гражданска идентичност след 1989
г., българските историци са изправени пред обе-
ктивната необходимост да не допускат в
научните си  изследвания и в преподаването на
националната ни история както прояви на
национален нихилизъм, така и крайностите на
национализма. От Освобождението насетне
българското общество е принудено
непрекъснато да търси едновременното
решаване на два свързани и жизнено важни
за него проблеми: формирането на нацио-
нална идентичност при неосъществено
национално обединение и на европейска
принадлежност при закъсняла модерниза-
ция. Оттук произтича не само невъзможност-
та механично да се заимстват западни модели
на преподаване на история, но и необходимост-
та да имаме реалистично отношение към собст-
веното ни историческо развитие. Националната
идентичност не може да се формира в контекс-
та на непрекъснатото съобразяване със сменя-
щите се геополитически констелации и на
извършената промяна в  собствената ни
държавно-политическа система. В този смисъл е
изключително полезно внушението на френския
автор Жерар Венсен, че учебникът по история, а
в още по-голяма степен и учебната програма по
история, би трябвало да са функция на нормално-
то състояние на историческата наука. (11,36)

Обучението на младото поколение по история
и популяризирането на историческото знание в
българското общество стават в рамките на обе-
ктивно съществуващи, със свои самобитни тра-
диции и неповторими различни съдби народи,
държави и нации, а не в един универсален свят без
граници. Затова основна цел на образователно-
възпитателния процес по история във всяка
държавно организирана и управлявана човешка
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общност, включително и в България, е формиране
на национално обществено съзнание, напла-
стяване и утвърждаване на национална исто-
рическа памет, на национална идентич-
ност, без да се подценяват универсално-общочо-
вешките традиционни и съвременни ценности в
историческото съзнание.

Историческото образование на българските
граждани започва в училището и продължава за
някои от тях като специализирано знание и про-
фесия, а за други като постоянен или епизодичен
интерес към историческото четиво. Пос -
тигането на основната цел на обучението и
възпитанието на учениците чрез преподаването
на историята като учебен предмет или чрез ней-
ното популяризиране с живото слово, печатните
издания, радиото, киното, телевизията и интер-
нет сред гражданството се накърнява обаче от
задържащото въздействие на трайни негативни
обективни и субективни фактори в обществено-
то ни развитие.

Не трябва да се забравя, че българският народ
осъществява своето национално освобождение и
непълно национално обединение по-късно в
сравнение с другите европейски и балкански наро-
ди. По-сетнешните му усилия да постигне изця-
ло националния си идеал завършват с погром и
катастрофи. Тъкмо затова през модерното
време на ХХ век националното съзнание на
българското общество не преживява състояние
на един непрекъснато развиващ се консолидацио-
нен процес.

При определяне на основната цел на истори-
ческото образование на младото поколение в Р
България би следвало да се има предвид още едно
важно обстоятелство. Изпреварващата народ-
ностна самоличност на българите в Европа е
съпроводена с тяхната закъсняла национална
легитимност. След Освобождението от османско
владичество огромната социална енергия на
българския народ с нейните държавно-творче-
ски, материално-съзидателни, духовно-интелек-
туални, научно-образователни, военнополитиче-
ски и други характеристики се допълва с постоя-
нен устрем за по-нататъшен национален възход
- дело на всички българи в пределите на отече-
ството и извън него. От края на XIX век до
фаталната 1913 г. национализмът в неговия
позитивен смисъл става безспорна ценностна
доминанта в целокупното българско обществено
съзнание. Триумфът на българската нация,
макар и в ограничено държавно териториално
пространство, на българското стопанско, про-
светно и военно чудо в контекста на тогавашно-
то европейско развитие започва да се помрачава

обаче от превратностите на историческата ни
съдба през следващите десетилетия.

Българският етноцентризъм е обективно
необходим и исторически оправдан, защото чрез
него оцеляваме през вековете на византийското
и особено на османското владичество. Той придо-
бива значителна демографска изява в модерната
епоха, но започва да губи опората на национално-
то самочувствие и достолепието на национално-
то себеуважение. Националното съзнание на
българите се лишава от някои свои оригинални
черти и непреходни стойности. Българската
национална идея е занемерена от лявата поли-
тическа мисъл, в определена степен е направена
абстрактно нереална и подражателна от десни-
те идейно-политически доктрини и напълно
отречена от ограничен кръг космополитни
среди. В официалната политика и в масовата
психика се появява национален нихилизъм. 

Поставен под диктата на чужди външни фак-
тори, българският исторически обусловен разу-
мен, умерен, благороден, възвишен и справедлив
национализъм постепенно избледнява в обще-
ственото съзнание. Този негативен процес в
народопсихологията се стимулира от политика-
та на българските правителства за съобразява-
не  с интересите и  изпълнение на  волята на
едни или други велики европейски държави. Едва
ли има друг народ в Европа така ограбван като
нация от споменатите велики сили чрез неспра-
ведливи международни договори-диктати и още-
тяван  с антинационалната политика на негови
собствени държавници, политици и диплома-
ти.(10,16,29,34,41,55) За отродяването на бълга-
рите от националните добродетели: чувства за
национално достойнство, чест и гордост, неза-
висимост и самобитност и прочее допринася
възпитанието им в дух на интернационализъм
при социалистическата тоталитарна полити-
ческа система и нейния авторитарен  еднопар-
тиен режим.

Ако продължилата почти половин век (1949-
1989 г.) авторитарна ерозия на българското
национално съзнание е съпроводена с укрепване-
то на икономическата и военната мощ на
държавата, то в условията на прехода към
посттоталитарна демокрация след 1989 г. нихи-
лизмът към българската национална общност,
сигурност и символика, към българската държа-
ва, към материалната и духовната й култура,
към историята, настоящето и бъдещето на
отечеството придобива тотален размах.
Започналото емоционално-еуфорично отричане
на миналото отмъщава жестоко на поколения-
та българи. Духът на отрицанието предизвиква
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синдрома на отчаянието на милиони български
граждани, а то неизбежно поражда тяхното без-
различие към съдбата на държавата и нацията.
Демографският, икономическият, военният и
моралният срив на българската държава в края
на ХХ век може да се окаже фатален за по-
нататъшното й развитие през ХХI век.

Във време на дълбок радикален и всеобхватен
преход на съвременната българска нация, тя се
нуждае от трезво научно  преосмисляне на
собственото си далечно и близко минало, на свое-
то сегашно битие. Беда за нашата нация е, че в
българското общество отдавна съществува
трайно умонастроение на традиционен национа-
лен нихилизъм, който се подсилва и от проявите
на първобитен политически демокра-
тизъм.(4,6,23,43) Затова ако искаме да проявим
сега и занапред воля на историческа бъднина, би
трябвало добре да опознаем себе си, своя народ,
собствената си култура и държавност.(13)

По силата на специфични исторически и
съвременни обстоятелства българският народ
по-трудно може да съхрани националните си
традиции и ценности. Тяхното създаване и
напластяване в неговия икономически, социален
и културен живот като буржоазна цивилизова-
ност със своеобразни белези не е резултат от
достатъчно естествена и нормална еволюция-
епоха както в Западна и в Централна Европа.
Освен това при сегашната всеобхватна плане-
тарна информационна система съществуват
необятни възможности за неограничено чуждо
духовно-културно влияние върху националното
съзнание и поведение на българите.
Предназначението на това влияние в повечето
случаи не е консолидирането на българската
нация и държава, а обслужване на  интересите на
управляващите кръгове в други страни. Тази
опасност е съзряна с изумителна далновидност
от авторитетния български историк професор
Петър Мутафчиев още в средата на 30-те годи-
ни на ХХ век. Според него вътрешната матери-
ална и духовна разруха на една нация, а съвремен-
ната българска нация болезнено изнемогва в
такава разруха, улеснява външните културни
влияния, които засилват ерозията на национал-
ните духовни ценности. Звучат пророчески него-
вите мисли, че без нравствено извисен български
духовен елит ние занапред ще блуждаем и хабим
силите на своя народ, “за да видим най-сетне
загубени сетните възможности да се спаси неза-
висимото му развитие”.(35)

Подобни разсъждения има и в научното и пуб-
лицистичното наследство на проф. Борис Йоцов,
оповестени в периодичния печат в края на 30-те

години на ХХ век. Според него българският народ
още в средата на ХIХ век продължава да следва
процеса на европейзация, но той не иска при това
приобщаване към Западния свят да пресуши
корените на своя самобитен народностен
живот. Не по-малко полезни за съвременната
българска национална общност са размислите на
българския учен психолог и философ Спиридон
Казанджиев, действителен член на БАН. През 30-
те години на ХХ век той изтъква колко опасно е
да се разпада духът и историческият интегри-
тет на нацията и държавата. Неговият научно
обоснован и категоричен извод е: индивидуално-
то историческо съзнание не може да бъде форми-
рано, развивано и утвърждавано с успех, ако
българското общество не притежава трайни и
вечни национални ценности в съзвучие с общочо-
вешките ценности. Ако такива ценности лип-
сват или са разрушени се стига до деперсонализа-
ция на историческото съзнание и до патологична
конструкция на социално отговорното поведе-
ние.(19,20)

В съвременните условия българският народ би
трябвало  да създава собствени национално-кул-
турни и духовно-нравствени ценности, въплъща-
ващи в себе си смисъла на неговото някогашно,
сегашно и бъдещо съществуване. Само по такъв
начин той ще продължи да сътворява своя нацио-
нална история, ще запази националната си
памет, ще утвърждава и проявява и занапред
своето национално историческо съзнание.(9,18)

Авторите на учебните програми и на учебни-
ците по история не би следвало да забравят за
едно печално наследство от по-далечното или по-
близкото ни минало - няколко милиона българи,
емигрирали в други държави, са без българска
историческа памет. При тежката  стопанска и
социална криза в постсоциалистическа България
около един милион и половина млади българи вече
са емигранти в развития икономически Западен
свят и те са обречени да бъдат с постепенно
затихващо българско историческо съзнание.
Останалите българи в своята държава са с
дестабилизирано и деформирано историческо
съзнание поради липсата на трайна национална
концепция в историческото образование на
няколко български поколения. 

Не случайно още в средата на 30-те години на
ХХ век български историци правят тревожната
констатация, че родната история не намира
“оня прием у интелигенцията ни, който би тряб-
вало да отговаря на повишен видим интерес”.
Поради ред условия и причини интересът към нея
“е слаб или доста повърхностен”. Изучаването на
миналото на българския народ е изтласкано на
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заден план и се превръща в неприятно задълже-
ние към занемарен учебен предмет.(45). Този
обезспокоителен сигнал на български историци -
учени и учители, е не само сериозен повод, но и
достатъчно основание за Министерството на
народното просвещение на Царство България в
следващите години да издаде специално окръжно
за нормалното преподаване и изучаване на родна-
та и общата история в българските училища. В
този нормативен документ се изтъква огромно-
то познавателно и възпитателно значение на
историята като учебен предмет и особено
значението на отечествената ни история за
формирането на национални и граждански добро-
детели у младите българи поколения. Предста -
вителите на институционалната научно-екс-
пертна професионална мисъл по история в МНП
са убедени, че обучението по история буди у
българските ученици благородни родолюбиви чув-
ства, развива разсъдъка, обогатява паметта,
калява волята, оформя светогледа им и ги моти-
вира да бъдат съзнателни изпълнители на свои-
те задължения към народ и държава. Тъкмо зато-
ва на учителите по история в реалните класове
на пълните и непълните гимназии се препоръчва
в преподавания от тях учебен предмет да се
отделя повече време и да се дават на учениците
по-задълбочени знания и култура по българска
история, а материалът по обща история "да се
мине в по-малко часове". Предявено е още едно
изискване. При обучението по обща история учи-
телите всякога да насочват вниманието на уче-
ниците и към родната история, щом съответ-
ните уроци позволяват да се прави подходящ
съпоставителен анализ. Твърде убедително е
официалното внушение към  учителите по исто-
рия да изпълняват своя професионален дълг
така, че учениците правилно да схванат и добре
да разбират съдбовното предназначение на
българския народ да живее от векове на граница-
та между Изток и Запад, между Европа и Азия,
между два различни свята, между две култури и
различни цивилизации. Тъкмо поради тази обе-
ктивна историческа и съвременна реалност той
трябва да бъде винаги с живо и будно национално
съзнание, да има собствена национална идеоло-
гия, тъй като без тях е невъзможно запазването
и утвърждаването ни като стабилна национал-
на държава. Всяка немара към националните
идеали и интереси, всяко неизпълнение на пат-
риотичния дълг към народа и държавата  влекат
след себе си тежки последици за бъдещето на
Родината ни.(37)

От тази позиция на ново, положително и сти-
мулиращо държавно-институционално отноше-

ние към преподаването на българската история
проф. д-р Михаил Герасков също преценява, че
българското училище има възможност да оказва
благоприятно въздействие върху "народностно-
то и държавно-гражданското съзнание на младо-
то поколение" и чрез изучаване на родната исто-
рия .Според него когато тя е достъпна за учени-
ците и правилно се разяснява на новите поколе-
ния от учителите, тогава този необходим и
полезен учебен предмет ще им позволи да "опо-
знават народа си в историческа дълбочина", да се
отнасят с уважение и почит към великите исто-
рически личности и герои на България, да изпит-
ват радост и вдъхновение от нейните успехи и
болка при народни бедствия и страдания.(38)

Следователно при липсата на постоянен и
траен институционален и обществен интерес
към българската история, при изчезналото
българско историческо съзнание на голяма част
от нашите сънародници зад граница (САЩ,
Канада, Австралия, в европейски страни и на
Балканите), при потенциалната или действи-
телната опасност да бъде приглушена национал-
ната идентичност на сегашния огромен емиг-
рантски поток в чужбина и при подценяването
на общонационалните цели и задачи в съвремен-
ното ни посттоталитарно общество, с при-
бързаното и без чувство за мяра разтваряне на
общообразователния процес по българска исто-
рия в европейската обща история - всичко това в
неговата съвкупност, може да доведе до добро-
волното ни национално саморазтваряне в евро-
пейския и в световния универсиум, т.е. до собст-
веното ни национално обезличаване.

За бъдещото развитие на България като
нация и държава е повече от необходимо всички
нейни учреждения, институции, партии, обще-
ствени структури и граждански движения,
които имат отношение към образователния и
възпитателния процес в нашето училище, да
осъществяват дейност за запазване на нацио-
налната историческа памет, за утвърждаване
на националната идея, за защита на национални-
те интереси, за отстояване на националната
кауза на българския народ в официалната поли-
тика и в масовото съзнание. Иначе ускореното и
прекомерното отваряне и отпращане на българ-
ските ученици към световната цивилизация и
чрез обучението им по история би ги направило
повече граждани на света и твърде малко граж-
дани на своето отечество. Ето защо учебната
литература по история за българските ученици
би трябвало да съдейства за формирането на
такива духовни ценности, емоционални нагласи и
поведенчески модели, които да ги превръщат в
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граждани на собствената им държава и на
света, без да отнемат и дискредитират жалони-
те и идентификационните маркери, ограничава-
щи тяхното национално простран-
ство.(12,22,31,47) По думите на авторитетния
български историк проф. д.ист.н Андрей Пантев
ние следва да се вкопчим в нашата историческа
традиция с една "национална културна идентич-
ност и имунитет", които ще ни вградят в евро-
пейската културно-политическа система, без да
ни обезличат.(42)

Освен това националната идентичност и
националното съзнание на българите, които се
постигат с преобладаващо място на родната ни
история в системата на образователно-възпи-
тателния процес, са най-важното условие и за
модернизирането на политическата организа-
ция и гражданските структури на съвременно-
то българско общество, за поддържане на обще-
ствената солидарност на българите и на тяхна-
та политическа лоялност към държавата.(9,56)

Анонимните автори на посочената учебна
програма по история, както и недостатъчно
известните автори на някои учебници по исто-
рия, включително по история на България, не се
съобразяват с някои продължително действащи
негативни тенденции  в преподаването на
националната ни история сред учениците бълга-
ри, които са малцинство в преобладаващата
турска етническа общност в някои големи регио-
ни на нашата държава, сред учениците  българи
мохамедани и сред учениците с турско етниче-
ско съзнание в пределите на страната -
Североизточна България, Югоизточна България и
Югозападна България. В сегашната преходна
постсоциалистическа ситуация с наличието на
етнополитически партии и етнорелигиозни фор-
мации в Р България т.е. до действителното
утвърждаване и прилагане на демократичните
принципи и норми в българския политически и
обществен живот липсват гаранции, че обуче-
нието по история на тези три категории учени-
ци в посочените региони няма да бъде подвласт-
но на наложена и преобладаваща локална етнопо-
литическа, етнорелигиозна, етноадминистра-
тивна и етноидеологическа неоконюнктура.

Лидерите и членовете на Движението за
права и свободи (ДПС) не възприемат научната
теза, а следователно и учебното съдържание в
съответните раздели на учебниците по българ-
ска история, че по-голямата част от български-
те турци не са етнически турци в класическия
смисъл на думата, тъй като много от тях не са
преселници от Мала Азия, а местен продукт на
ислямизацията на българското християнско

население по време на османското владичество.
ДПС е вдъхновител на обособяването, откъсва-
нето и дори противопоставянето на български-
те турци, а и на българите мюсюлмани, срещу
българската национална общност. Самото му
съществуване не позволява на българските
турци да членуват в други политически партии,
което всъщност е нарушаване на техните поли-
тически права и лишаване от собствено полити-
ческо мислене и социално поведение. ДПС като
етнополитическа и авторитарен тип партия по
същество е антиконституционна формация. То
е инициатор за турцизирането на българите
мохамедани и налагането на децата им да изуча-
ват турски език като "майчин". Политическата
дейност на ДПС е в пълен синхрон с политиката
на турските правителства и техните внушения
към българските турци, че те са етнически
турци т.е. част от населението на великата
майка-родина Турция, от турската нация и
държава.(15,55)

При такава специфична макрорегионална
етнополитическа атмосфера, духовно-културна
ситуация и своеобразна конкретна семейна среда
в югоизточните, североизточните и югозападни-
те краища на България за споменатите три
категории ученици, поради особеностите на
тяхното субективно етническо съзнание, при
неблагоприятната обстановка за учителите по
история ,без съмнение, преподаването по българ-
ска история ще бъде по-трудно осъществимо с
оглед постигане на основната цел и най-важната
функция на националната ни образователна и
възпитателна система.

Ето защо без национално-държавни образова-
телни стандарти и национална стратегия в
учебния процес по история тази нова конюнкту-
ра може много лесно да потисне отново, макар и
частично, българското национално историческо
съзнание. Не е трудно да се предположи, че за
българските турчета и туркинчета се изпол-
зват условно и т.нар. скрити учебни програми по
история на Турция чрез модерен, привлекателен,
мощен и от никого не ограничаван информацио-
нен, телевизионен и интернетен пробив в цяла
Югоизточна и Североизточна България.
Българската национална идея в посочените три
региона на нашето отечество, която би трябва-
ло да се утвърждава и посредством доминиращо
обучение на учениците по българска история, ще
бъде измествана от турската национална и
ислямска идеология чрез дейността на вътреш-
ните субективни фактори в учебния процес и от
предпочитанията на турското население в
България към предавания на чужди средства за
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масова информация и въздействие, каквито са
телевизията, радиото и интернет информация-
та на Република Турция.(7,14,40,53,54)

Някои от българските субективни фактори в
образователния процес по история сякаш не
забелязват, че европейските нации и САЩ с
няколко века изпреварващо развитие, имат
етнонационално и държавно консолидирани
общества и въпреки това в обучението по исто-
рия в САЩ, в Япония, в Германия, във Франция, в
Португалия, в Мексико и в други страни  най-
важна цел на учебния процес по история е възпи-
танието в национален дух, в дух на прекло-
нение към националните ценности и едва
тогава става отваряне на образователно-възпи-
тателния процес към световната история. На
същата цел, но в още по-голяма степен, е подчи-
нено обучението по история в Турция, Гърция,
Румъния и в останалите балкански държави.
(1,2,17,21,24,28,46,50,51,52)

Централно място в обществознанието на
учениците в САЩ е отредено на тяхното исто-
рическо образование, на което  се възлагат
интегриращи междупредметни функции. В
съставените проекти и програми за образова-
телни реформи в американското училище се под-
чертава необходимостта от приоритетното
изучаване на историята на САЩ. В представена-
та от Съвета по основно образование "неподле-
жаща на съкращение програма" се предлага две
години за изучаване на американска история,
една година за изучаване на европейска история и
по-задълбочено вникване в историята на поне
едно незападно общество. В доклада на Ърнест
Бойер за гимназиите пред фондация "Карнеги" се
предвижда да се изучава по една година история
на западната цивилизация, американска исто-
рия, американско държавно управление и един
учебен срок за незападните общества. За пре-
обладаващото мнозинство ученици в десети-два-
найсти клас в САЩ, които не постъпват в уни-
верситети, сред задължителните учебни предме-
ти в областта на социалното познание осново-
пологащо място е отредено на историята на
САЩ и на теорията за гражданското общество.
Следователно в нормативните програми се
включва с предимство историята на САЩ и на
американската държавност.(3,57)

В държавната образователна политика на
САЩ и в духовно-културната ценностна систе-
ма на американското общество почетно място
заема историята на САЩ. В образователния про-
цес по история в американските университети и
колежи, а те са около 4000 с 15 милиона студен-
ти, с най-голяма значимост са общите и специ-

алните курсове по история на САЩ. Широкият и
постоянният обществен интерес към американ-
ската национална история се поддържа с голям
брой научни изследвания в областта на история-
та изобщо и с огромно количество научна продук-
ция по проблеми на историята на САЩ. С това
се обяснява публично забележимата и демон-
стративно показваната привързаност и любов
на американските граждани към историята на
САЩ. Алексис дьо Токвил в своя труд
"Демокрацията в Америка" с основание изтъква,
че в САЩ родината се усеща навсякъде. Що се
отнася до преподаването на американската
национална история, то действително се осъще-
ствява в общоприета и официално рамкирана
интерпретация, която задължително изисква
старателно премълчаване на негативни факти и
явления в историята на САЩ и акцентиране на
постиженията на тази държава във всички обла-
сти на американския живот - икономика, наука,
технологии, култура, изкуство, жизнен стан-
дарт и пр. Войната на САЩ в Корея, Виетнам и
в други страни се използва за изтъкване на
изключителната военна мощ на САЩ и на героиз-
ма на американските войници, които се сража-
ват на чужда държавна територия за “сигур-
ността” и “жизнените интереси” на САЩ.(3)

В Японската държавна научна и образовател-
на политика се акцентира върху научните
изследвания по проблеми на националната исто-
рия на Япония и на нейното преподаване в систе-
мата на японското историческо образование. За
укрепване статуса на професионалната истори-
ческа наука и на националната история като
учебен предмет в японското общество голям
принос има държавата. Тя осигурява с предим-
ство финансова подкрепа на онези исторически
изследвания, които стимулират ефективното
развитие на националната история на Япония. С
основание може и трябва да се изтъкне ролята
на държавата като първостепенен институцио-
нален фактор, който създава всички необходими
условия за развитието на националната исто-
рия като авторитетна обществена наука и
като престижен, интересен и желан учебен пред-
мет в японските училища.(49) Този кратък логи-
чен извод е безспорен, защото без научни изслед-
вания в областта на националната история е
невъзможно тяхното редуциране и превръщане в
учебна информация за ученици и студенти.

Основната цел на образователната система в
Република Турция и в частност на обучението на
турските деца чрез изучаване на учебния пред-
мет история е да възпитава всеки турски  граж-
данин  в дух на уважение към реформите на
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Мустафа Кемал Ататюрк и турския национа-
лизъм. В учебните планове на техническите
лицеи в Турция от IX до XII клас се предвижда
изучаване на историята на турската република
и на реформите на Ататюрк - 10 часа, а за физи-
ка и химия по 8 часа.(1,30) В по-общ съпоставите-
лен план при изучаването на историята във
всички училищни степени на  Турция 70% от
историческото образование са посветени на
националната история.(1,57) При това национал-
ното самосъзнание на турското общество е кон-
солидирано и върху основата на религиозния кон-
сервативно-пасивен и претенциозно-властови
агресивен фанатизъм. Подобно е съотношението
между националната и общата история в учеб-
ния процес в училищата на  Гърция, Румъния,
Албания, а също и в училищата на държавите от
разпадналата се вече бивша Югославия.(27,49)

Без да се отива в крайност, българските
държавници, политици и историци в
сегашна България би следвало да възприе-
мат внушението на френския социолог
Франс Фанон, което звучи като импера-
тив: нацията да бъде реалност за всеки
гражданин, а националната история -
част от личния опит на всеки гражданин.
Към неговата мисъл трябва да се добави
още един императив: българската нацио-
нална история трябва да присъства в
индивидуалното съзнание и в историче-
ската памет на всички български гражда-
ни. Тази азбучна истина никога не бива да
се забравя, защото нациите, чиито нацио-
нализъм е разрушен, по думите на друг
политически мислител, ги очаква гибел.

Специално внимание върху преподаването на
националната история се обръща и от компе-
тентните експерти в Съвета на Европа. На
организираните от тях международни конферен-
ции и семинари през 90-те години на ХХ век е кон-
статиран нарастващ интерес към национална-
та история, която е най-съществената част от
процеса на изграждане на национална идентич-
ност. Инициативите на Съвета на Европа за
професионално и публично обсъждане на важните
въпроси за националната идентификация и учеб-
ното съдържание по история, за историята на
етническите общности и групи в контекста на
националната история на конкретните държа-
ви, за формирането на национално-патриотично
съзнание и гражданско чувство при изучаване на
националната история се осъществяват много
трудно в сложна обективна ситуация, особено
когато националната история е обвързана с
миналото и съвремието на други национални

държави. Тези и други комплицирани въпроси са
разисквани на проведения от Съвета на Европа
семинар в Грац, Австрия през 1994 г.с участието
на  представители на повечето страни от
Централна и Източна Европа. Основните изводи,
направени от присъстващите на семинара спе-
циалисти са, че една от най-съществените цели
на обучението в училище е засилване чувството
за национална принадлежност чрез изучаване на
националната история и затова тя следва да се
представя от национални и държавни пози-
ции.(39)

Много силен акцент върху фундаменталната
роля на отечествената история за формиране-
то на националната идентичност е поставен и
на семинара в Йорк, Великобритания през 1995 г.
На този международен научно-методически,
дидактически и педагогически форум дори от
главния специалист по учебните програми по
история в Англия в своето слово е подчертал
важността на националната история за под-
хранване и утвърждаване на чувството за общ-
ност и идентичност в английското общество,
чиито граждани винаги и навсякъде демонстри-
рат исторически обусловено и  изявено и в наше-
то съвремие национално съзнание, чувство и
достойнство. Критичното становище на анг-
лийския експерт към липсата на герои и примери
за подражание за младите поколения на
Великобритания в съвременните учебници по
история, т.е., недостатъчната позитивна пер-
сонализация на националния исторически процес,
е предизвикало  силен отзвук сред някои от пред-
ставителите на новите страни-членки на
Съвета на Европа. Те са изразили   голямата си
загриженост за изучаването на националната
история в техните държави, където общото
съзнание и чувство за собственото им минало
престава да бъде необходим елемент за стабил-
ността и бъдещето на обществото.(39)

В експертните среди и в учителските общно-
сти на страните от Съвета на Европа преобла-
дава мнението за националната история като
най-важна и значима част на учебните програми,
на учебниците и на обучението по история.
Отечествената история е най-доброто и сигур-
ното средство за създаване, поддържане и разви-
тие на националната идентичност и на нацио-
нално-държавния интегритет, когато се призна-
ва и уважава и етническата идентичност.
Историята на всеки народ и на всяка държава в
съвременните реалности следва да бъде нацио-
нална, а не националистическа. Българската
история трябва да отразява миналото и съвре-
менното състояние както на доминиращата
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българска национална общност, така и на етни-
ческите общности и групи в нашата страна в
контекста на балканската, европейската и све-
товната история. При това е абсолютно необхо-
димо и задължително прилагането на научен под-
ход в тълкуването на националното ни минало,
обективен подход, освободен от политически,
идеологически, националистически, религиозни и
всякакви други предубеждения. Всички ученици и
студенти имат право да изучават обективна,
т.е. нефалшифицирана, неизопачена, неманипули-
рана и немитологизирана българска история, а
държавата чрез МОН  е длъжна да осигури и рег-
ламентира такъв научен подход  и го приложи в
учебната документация и литература по исто-
рия, особено в учебните планове,програми и учеб-
ници по българска история.(32,39,44)

В днешния български живот все още липсват
действителните европейски ценности, а унасле-

дените положителни национални ценности
тотално се рушат или похабяват. Много е рис-
ковано и вредно да потърсим изворите на своята
идентичност в нашето хаотично и крадливо
настояще, което помрачава мечтите ни за едно
добро национално и европейско бъдеще.
Българската национална идентичност наистина
е европейска, защото хилядолетната материал-
на и духовна култура на българите като етниче-
ска и национална общност отдавна е в духовно-
културното пространство на Европа.
Следователно изворите на българската идентич-
ност трябва да търсим в културно-историче-
ското ни наследство и в нашите постоянни уси-
лия да го направим по-богато със съвременните
действителни национални духовни стойности и
с истинските ценности на европейската цивили-
зация и култура.
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Разплитане на последните тайни 
на българския календар

Ангел Ангелов (Щапаров Младши)1

ЕТ “Д-р Ангел Ангелов” - Дупница

Р Е З Ю М Е

През втората половина на XIX в. става ясно,че
древните Българи са имали свой особен календар.
Първи данни за него дава “Именникът на
Българските князе”, открит от руски учени през
1861 г. От тогава до днес са правени много опити
за правилното му реконструиране но всички стига-
ха до извода,че “Именникът” е неточен и сгрешен
документ. Старите схващания за Календара го
обявяваха за тюркски,ирански,аварски или китай-
ски но никой не казваше,че споменатите циклови
календари са всъщност будистки и никому не
минаваше през ум да провери дали Календарът все

пак не си е Български. Всички версии стигаха до
неточни,объкващи и противоречиви резул -
тати,докато не се появи методът на Веселин
Кандимиров и книгите на сериозни учени като
Петър Добрев и д-р Живко Войников (1). Черпейки
познания от тези три източника и разработвайки
своите научни идеи стигнах до качествено нова
версия на Българския календар, имаща подкрепата
на всички исторически извори. Тя позволява да
датираме всяко събитие с точност до 1 год.,а с
толкова точна версия Българската наука никога
досега не е разполагала.

Unraveling Last secrets 
of Bulgarian Calendar

Angel Angelov (Shtaparov Jr.)1

ST “Dr. Angel angelov” - Dupnitsa

A B S T R A C T

In the second half of the 19th century it became clear
that the ancient Bulgarians had their special calendar.
The first data about it is given by the “The Name List of
the Bulgarian Princes”, which was discovered by
Russian scientists in 1861. Many attempts have been
made since then to reconstruct it properly, but all have
come to the conclusion that the “The Name List” is an
inaccurate and wrong document. The old perceptions of
the Calendar declared it as Turkic, Iranian, Avarian, or
Chinese, but no one said that the mentioned Cyclades
calendars were actually Buddhist ones, and it never

occurred to them to see whether the Calendar was
Bulgarian in fact. All versions reached inaccurate, con-
fusing and contradictory results, until the method of
Veselin Kandimirov and the books of serious scientists
such as Peter Dobrev and Dr. Zhivko Voynikov appeared.
Drawing up knowledge from these three sources and
developing my scientific ideas, I came to a quality new
version of the Bulgarian Calendar and this new version
has the support of all historical sources. It allows us to
date each event for exactly 1 year, and Bulgarian science
has never had before such a precise version.

Първи данни за собствен календар у древните
Българи науката получава през 1866 г. с публикуване
руските преписи на “Именника”, които руския учен
Андрей Попов открива в 1861 г. при изследването на
руски летописи. Данните бяха потвърдени в среда-

та на ХХ век с намиране преписката на Тудор
Доксов и Чаталарския надпис, в които бяха откри-
ти български календарни термини и датировки,
направени чрез тях.

Оттогава много наши и чужди учени правят

1http://shtaparov.blog.bg/politika/2017/10/01/vajen-istoricheski-izvor-izopachen-ot-tiurkolozite-vnasia-po.1570194 (вкл. статиите за
Календара, написани преди и след нея).
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опити за реставриране и точно ситуиране
на термините в този календар, като за
едни той е тюркски а за други - ирански.
Подходите на двете основни школи, които
го проучват, са в общи линии различни, но
нито една не стига до окончателната
истина за Календара, понеже всички смя-
тат “Именника” за ненадежден сгрешен
документ, превеждан поне четири пъти на
различни езици преди да стигне до нас.
Преводите, през които е минал той, според
досегашните проучватели са следните:

1. От “пра”-български на гръцки (VIII в.).
2. От гръцки на старо-български (X-XI

в.).
3. От старо-български на руски (XIX в.).
4. От руски на съвременен български (ХХ в.).

“Именникът” обаче е основен извор за календара,
споменаващ 8 основни и 6 пояснителни календарни
термина, за разлика от каменните надписи, които
съдържат само по един.

Старите схващания за българския календар го
обявяваха за тюркски, ирански и дори за китайски,
сравнявайки го с известните източни циклови
календари, а термините в него бяха смятани за
животински имена от източен тип. Този подход не
даде приемливи резултати, обърка нещата безна-
деждно и прати учените да дирят следи от кален-
дара ни в Китай без да отчете, че китайският
календар е всъщност будистки, а първи будисти на
света са Саките (Скитите). Елементарен пример

показва връзката между Календара и годишните
сезони според будистите (2).

Невъзможността да бъде открито точно реше-
ние на проблема породи множество
причудливи хипотези и версии, които
нерядко си противоречаха.

Нито една, обаче, не можа да изле-
зе от догмите на първоначалния шаб-
лон и да допусне, че нещата са струк-
турирани по съвсем друг начин и не
животни, а езически богове се крият
зад особените термини в българския
календар.

Неотдавна един наш учен с инже-
нерна мисъл предложи качествено
нов начин за подреждане на странни-
те термини в Календара, включвайки
ги в таблица с 60 различни позиции
(3). Според автора Веселин
Кандимиров българите, подобно на
някои източни народи, ползвали не
само 12-годишни, но и 60-годишни
цикли в своето летоброене.

“Именникът” дава две ясни доказателства за нали-
чие на 60-годишен календарен цикъл у дедите ни:
1. 300 години (5 календарни цикъла) след възцарява-

нето на Авитохол идва отново неговата година -
Дилом твирем.

2. 60 години (1 календарен цикъл) след възцаряване-
то на Курт-Кубрат идва отново неговата година
- Шегор вечем.

Уникална особеност на варианта, предложен от
Кандимиров е това, че той приема спомагателните
календарни термини от “Именника” не като номе-
ра на месеци, а като определители на годините.
Според него всяка българска година е имала свой
собствен номер подобно на китайските, за които
някога било характерно същото. Според
Кандимиров основните термини в българския
календар са имена на животни, а всеки придружи-
телен термин обозначачава номера на годината,
към която е прикрепен. Опитите на автора да
направи сполучлива възстановка на календара
остават за съжаление безплодни, но не и без послед-
ствия.
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Проучванията веднага показаха, че системата
на Кандимиров има голям потенциал, но в неговия
труд са допуснати сериозни неточности. Докато
открия истината, обаче, се наложи да проведа
десетки опити с различни видове номериране на
годините. Целта ми бе да разбера дали предложения
от Кандимиров начин е най-правилния или има и
други, още по-правилни начини. До приемлив резул-
тат обаче не можах да стигна, докато не открих
една позабравена вече книга на големия ни учен
Петър Добрев.

Подобно на всеки трудолюбив учен и той допуска
някои неточности, които няма да обсъждам тук.
Важното в случая не са грешките, а рационалните
зърна в неговите работи и по-точно: изясняване
значението на някои спомагателни термини от
“пра”-българския календар с помощта на древните
езици Авестийски и Санскрит (4).

Почнах да правя проверка на предложените от
Петър Добрев цифрови термини, като ги наслагвах
в различни мои календарни версии по метода на
Кандимиров, докато не установих, че един вариант
дава поразително точни съвпадения с данните от
“Именника”, а разминаванията са минимални.

Отне ми дни да разбера, че някои цифри и годиш-
ни термини не са на правилното си място. Знаех,
че това се дължи на една проста причина: Петър
Добрев открива санскрито-авестийски аналози на
едни цифри, а на други не открива. По метода на
пробата и грешката, чрез много съпоставки и про-
верки успях да намеря техните правилни места,
докато получих невиждано точен вариант на
календара, строго съобразен с един от циклите на
“Розетата от Плиска”. Той доказва, че в “Именник
на Българските князе” почти всичко написано е
дословно вярно, ако отчетем, че нереални години на
живот или царуване като 300, 150, 60 и 61 са търже-
ствено придавани от жреците на даден велик вла-
детел за това, че той е бил обожествен и асоцииран
с един от Седемте основни богове върху
“Розетата”. Допускам, че без задочната издирва-
телска помощ на Петър Добрев и без метода на
Кандимиров нямаше да открия окончателното раз-
гадаване на календарните ни цифри, които опреде-
лено не са били повече от десет:

Те не приличат много на числата, които
народът използва в говоримия език, а възможните
обяснения са две:
1. Това са архаични индо-арийски названия на числа-

та, ползвани само от Царското ни племе.
2. Царското племе на българите е заело тези форми

на числата от някое роднинско племе, което оби-
тавало Памир преди много векове (например
Аварите). Владетелските родове ги ползвали, за
да не разкриват пред несведущи и злонамерени
хора своите планове за бъдещето и да държат в
пълна тайна всичките си знания.

Предполагаемият термин СЕКТЕМ се вижда в
едно старо разчитане на текстовете около
Мадарския конник, правено от Геза Фехер през 1928
г., когато надписите били по-запазени от сега.
Верността на разчитането днес се оспорва, поне-
же е правено с бинокъл, а подробното проучване от
50-те години не го потвърдило, но не го и отхвърли-
ло. Качеството на надписа през 1927-1928 г., обаче,
било много по-високо от онова през петдесетте
години и можем да считаме, че името на термина
не е било много различно от така представеното.

Какво означава всеки календарен термин е обект
на друго проучване, за каквото няма място тук. За
повече яснота реших да наричам календарните
цифри не “определители”, а “номера на годините”,
понеже това най-добре показва точната им функ-
ция. Древните българи наистина подреждали кален-
дарните си години в 60-годишни цикли. Всяка отдел-
на година в тези 60 носела свое специфично назва-
ние, образувано от името на годината плюс нейния
номер в таблицата на шейсетгодишния цикъл.
Шейсетте години в цикъла били разделени на шест
поредни десетици, а всяка година имала свой поре-
ден номер като започнем с едно и щом стигнем до
десет, започваме пак от едно. Това е представено в
приложената таблица, в която календарните ни
термини са подредени в редици по дванайсет. Тя е
изготвена по модела на Кандимиров, но е усъвършен-
ствана от мен с няколко важни добавки и поправки,
позволяващи да стигнем до окончателно разплитане
на загадката, без да допуснем нито едно разногласие
с “Именник”.

Реставрираната от мен календарна таблица на
българите може да се побере върху четвърт страни-
ца на ученическа тетрадка, но в нея са скрити всич-
ки тайни и загадки на “Именника”. Тя показва, че
дедите ни са имали математически точна хроноло-
гична система, която била много по-съвършена от
“византийската” и отчитала времето по авангард-
но напредничав начин, заимстван в системата на
днешното християнско летоброене.

Приложената календарна таблица на Българите
с 12 основни календарни термина позволява да бъдат
правени всякакви проверки, влючително математи-
чески, а откриването на нови писмени извори за
нашия календар само ще потвърждава моята право-
та. С тази семпла таблица може да датирате всяко
отминало събитие или царуване с точност до една
година: от Потопа до Рождеството и от Ирник до
Самуил. Повече подробности за нейното напасване с
научните данни, известни до момента, съм прило-
жил по-долу като ще добавя, че древният ни кален-
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дар очевидно е бил слънчев, а не лунен - качество,
което го различава от китайския (т.е. будисткия)
животински календар и го сближава с Юлианския.

Тази календарна таблица, в която всеки езически
бог си има свещени животни, позволява да направим
следната хронология на споменатите в “Именника”
владетели:

1. Авитохол - Дилом твирем, 300 г. (175-475 г.).
Това са 5 цели календарни цикъла от по 60 години,
които са му начислени “служебно” от жреците зара-
ди това, че заслугите му към държавата били
огромни, а той е обожествен след смъртта си. Така
царуването на Авитохол е разширено в двете посо-
ки - преди и след неговото реално царуване, но най-
вече преди него. Жреците не можели да му начис-
лят 300 години след V век, понеже са щели да зали-
чат всичките му наследници от V до VIII век и в
целия Именник щяло да остане само неговото име.
Затова 300-те години, макар и нереални, са ги
върнали назад - за да остане място и за следващите
владетели, а “началната” година на неговото цару-
ване (153, 165 и 175 у различните изследователи) е
условна, защото е получена от раздутото царуване
на Авитохол, а не от неговото реално начало.

Авангардни проучвания сочат,че Авитохол и
Атила са едно и също лице (5) което означава,че
неговото управление не може да излиза от граници-
те на V в. Според това той не е заел престола в
годината Дилом твирем (415 или 475 г.),а е роден
през тази година и по-точно в 415 г.,понеже
“Именникът” посочва само годините му на живот.
От това следва,че Атила е живял 38 г. (415-453 г.) и
няма как да е монголоид, понеже истинските Хуни
(Хони,Хиони) са били чисти европеиди (6).

2. Ирник II Куернак (чичо на Кубрат) - Дилом
твирем,150 год. (475-625 г.). Според различни мнения
той е царувал реално около 30 години (595-625 г.), но
както виждаме от “Именника”, жреците са му
добавили 2 календарни цикъла (120 години) по съоб-
раженията,които споменах за Авитохол.
Отбелязаните срещу неговото име 150 години на
живот не дават ясна представа кога е стъпил на
престола, но казват,че е починал в 625 г. Това е спо-
менатия от Йоан Никиуски владетел Куернак
(Хернах), чието име е с доказан сарматски произход
(7). Удължените години на неговия живот го
свързват с малкия Атилов син Ернах ,но само тол-
кова,колкото да бъдат подчертани техните еднак-
ви имена и родството между тях. Най-близката до
неговото управление година “Дилом твирем” е 595 г.

което позволява да допуснем,че той може да се е
възцарил тогава, а неговото управление да е било
удължено по-късно с два календарни цикъла (120 г.),
за да бъде подчертана неговата заслуга при
покръстването на рода Дуло в Константинопол
(617-619 г.).

3. Гостун - Дохс твирем, 2 год. (625-627 г.).
Според повечето автори той бил наместник на
аварския каган или на царувалия след него, но според
мен е бил наместник на бащата на Кубрат,който
по онова време воювал срещу тюрките на изток.

4. Органа (друг чичо на Кубрат и брат на
Ирник) - “Магур” шехтем, 2 год. (627-629 г.).
Периодът на неговото царуване прозира в луфта
между годината,през която приключва наместни-
чеството на Гостун и “Шегор вечем”, в която почва
царуването на Курт.

5. Курт Кубрат - Шегор вечем,36 год. (629-665
г.). Първият летописец на “Именника” явно е израв-
нил неговото царуване с годините му на живот- 60
г. Този удължен период не оказва влияние върху точ-
ността,с която са изредени царуванията на след-
ващите владетели в “Именника”, но деформира
достоверността на всички следващи хронологии,
поради което тук отбелязвам реалното, а не мито-
логичното царуване на Кубрат.

“Именникът” не е отчел реалните му години на
царуване, а е съобразен с митологичните,затова
годината на Боян в този велик документ е изместе-
на от ШЕГОР ТВИРЕМ на ШЕГОР ВЕЧЕМ - откло-
нение, което се поправя със “служебно” начислените
61 г. на Аспарух. Кубрат се възцарил точно в годи-
ната Шегор вечем (629 г.), което намира подкрепа в
изворите, но е ясно,че не е починал в 689 г., а доста
по-рано. Кога точно е станало това разбираме по
новия подход в изчисляването на удължени владе-
телски години, според който Първия летописец в
стремежа си да напасне раздутите години към
реалната хронология е записал истинските години
на възцаряване,но е сменил номерата на някои от
тях. Нереалистично удълженото царуване на
Кубрат говори,че годината на следващия владетел
Безмер със сигурност трябва да е била ШЕГОР,но
номерът є не е бил Вечем (8). Не е трудно да разбе-
рем коя е точната година,в която е починал
Кубрат - това ще да е онази година ШЕГОР,която
се намира в периода между 664-668 г.,когато визан-
тийския император “Констанс” (Константин) пре-
бивавал “на запад”, в Сиракуза на о-в Сицилия (8).
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Такава през този период е само 665 г., която съвсем
точно отбелязва кога е починал Кубрат и кога се е
възцарил Безмер.

6. Боян Безмер - Шегор твирем,3 год. (665-668
г.). След като знаем кога точно е починал
Кубрат,лесно датираме царуването на Боян (Бат
Баян),наречен от “Именника” Безмер. Годината му
без съмнение е ШЕГОР, но нейния номер е сменен от
първия летописец на “Именника” за да се реши про-
блема,който възниква от нереално раздутото цару-
ване на Кубрат.

7. Исперих - Верени алем, 27 год. (668-695 г.). Тук
отбелязвам реалното му царуване- 27 г.,докато в
“Именника” е записано митологичното- 61 г. Тази
цифра без съмнение отразява годините му на
живот,за да го сравни с Авитохол и Ирник.
Аспаруховата година в “Именника” е ВЕРЕНИ
АЛЕМ, но реалната е ВЕРЕНИ “СЕДЕМ”.
Календарната таблица показва,че 61+2 години след
митологичната година ВЕРЕНИ АЛЕМ на Аспарух
идва годината на Тервел ТЕКУЧИТЕМ ТВИРЕМ,а 27
г. след истинската година ВЕРЕНИ “СЕДЕМ” на
Аспарух идва също годината на Тервел.

Разликата тук е само хронологична- реалната
година на Тервел е 695-а, а митологичната (с доба-
вените от летописеца години на Аспарух): 729-а.
Ако не бяхме коригирали увеличените години на
Кубрат щяхме да открием,че Тервел трябва да се е
възцарил през следващия календарен ТЕКУЧИТЕМ
(755 г.) и да е царувал най-малко до 776 г. - един абсур-
ден и хронологично неверен резултат,който не се
нуждае от коментар. Затова тези две приспадания
помагат да открием не митологичния,а реалния
Тервелов ТЕКУЧИТЕМ.

8. Тервел, I-во царуване - Текучитем твирем,
21 год. (695-716 г.).

9. Кормесий I Требелан - Верени бехти, 1 год.
(716-717 г.). Сложен на трона след оттеглянето на
Тервел,той сключил мирен договор с император
Теодосий III в 716 г. и оставил надпис до Мадарския
конник,но скоро след това е свален заради опита си
да върне рода Дуло към езичеството. Този опит е
записан през 1792 г. в Историята на Йеросхимонах
Спиридон,който несъмнено е имал достъп до
неизвестни за нас източници (9).

10. Тервел, II-о царуване - Дван шехтем, 7 г.
(717-724 г.). Ето я тайната на посочените след него-
вото име 28 години: Тервел е царувал два пъти
(10),първия път за 21 години, а сборът на първото
(21 г.) и на второто му царуване (7 г.) прави общо 28
години,както е записано в “Именника” след негово-
то име.

11. Севар Мойсей - Тох алтом, 5 год. (720-725 г.).
Неговите години частично припокриват царуване-
то на Тервел, което говори,че в баща му се е опася-
вал от повторно връщане на езичеството. Това е
единственият труден за обяснение и подлежащ на
оспорване проблем, който отварят данните от

“Именника” в този случай,според който през перио-
да 720-724 г. България е управлявана от двама владе-
тели едновременно.

Този прецедент също не е изключение за страна-
та понеже са познати подобни примери от VI, XIII
и XIV век, а посочените в “Именника” 15 г. на цару-
ване явно са сгрешени при транскрипцията на
документа от руническо на Кирилско писмо. Севар
не е споменат от монаха Алберих и от Зигеберт в
техните известия за Кормесий от 727 г. (11), което
значи,че управлението на Севар по онова време вече
е било приключило.

12. Кормесий II Кормисош - Шегор твирем, 17
год. (725-742 г.). Името му е същото като онова на
Кормесий I Требелан,но той не е идентичен с
него,понеже е от друг владетелски род и може да
предположим,че е племенник по майчина линия на
Тервел. Не е изключено да е отстранил слабия владе-
тел Севар след смъртта на баща му Тервел понеже
в изворите,казващи че в 727 г. над Българите вече
царувал Кормесий, никъде не се говори за Севар.
Отстраняването може би е направено,за да се спре
започнатата от рода Дуло и особено от Тервел хри-
стиянизация,за която говори монахът Спиридон
(12).

14. Винех - Именшегор алем, 7 год. (742-749 г.).
Данни за него получаваме само от “Именника”.

15. Кормесий III - Шегор вечем, 11 год. (749-760
г.). Периодът на неговото царуване се вижда в
луфта между управлението на Винех и на Телец и е
подкрепен от известието на монаха Алберих,според
който през 750 г. в България вече има “трети владе-
тел с името Кормесий” (13). Не е споменат в
“Именника”, понеже е намразен от Българите и
убит.

16. Телец - Сомор алтом, 3 г. (760-763 г.).
17. Сабин (Савин) - Дилом тутом, 2 мес. (763 г.).

Не е споменат в “Именника” заради неговите преда-
телства, но е известен от византийски извори.

18. Паган - Дилом тутом, 2-3 мес. (763 г.) или 1 г.
(763-764 г.). Не е споменат в “Именника” заради сла-
бостта и незначителността на неговото управле-
ние.

19. Умор - Дилом тутом, 1 г. (763-764 г.).
Записаните срещу неговото име 40 дни изглежда не
маркират края на неговото царуване, а
времето,когато е дописан последния ред на
“Именника”. Този ценен документ не посочва името
на неговия приемник, което може да означава две
неща:

а) Царуването на Умор е продължило още някол-
ко месеца след тези 40 дни.

б) Изборът на следващ владетел се забавил зара-
ди бушуващата в страната политическа криза и
предателствата на провизантийската “партия”.

Умор е последния владетел, споменат в
“Именника”, а календарните данни показват, че
неговото царуване не може да е започнало в друга
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година освен в тази, през която е свален Телец.
Следващите събития, датирани от византийски
извори сочат, че той е бил на власт до 764 г., когато
е свален с преврат. От царувалите след него князе
съм изредил само четирима, за да покажа как се
навързва времето на Телец и на Умор с добре
известната хронология на владетелите от IX век.

20. Токт - няколко месеца (764 г.). Царуването
му е кратко и безлично, понеже е прекратено преж-
девременно и не му останало време да разгърне своя
управленчески потенциал.

21. Телериг - 13 г. (764-777 г.).
22. Кардам - 25 г. (777-802 г.).
23. Крум - 12 г. (802-814 г.). Възражда силата на

България и започва да ликвидира племенното разде-
ление в страната, за да засили нейната консолида-
ция и централизация.

Освен че уточнява окончателно хронологията
на владетелите от проблемния VIII век, тази кален-
дарна таблица позволява да направим още две
точни датировки - на Чаталарския надпис и на
покръстването, датирано в приписка на Тудор
Доксов към старо-българския превод на “Четири
слова против арианите” на Атанасий
Александрийски (293/298-373), подкрепена с надписа
от Балши. “Византийската” дата на Чаталарския
надпис е 15-и индикт (821-822 г.), но неговата
българска дата СИГОР ЕЛЕМ, както личи в табли-
цата, е точно 821 г. В надписа от Балши пише, че
българите са покръстени в 6374 година от
Сътворението на света (865-866 г.), но приписката
на Тудор Доксов датира това събитие с
Българската година ЕТХ БЕХТИ (СЛЪНЦЕ ПЕТО), за
която таблицата сочи, че отговаря точно на 866 г.,
понеже е 45 г. след годината СИГОР ЕЛЕМ (821-а) на
Чаталарския надпис и 103 г. след добре датираното
ДИЛОМ ТУТОМ (763 г.), в което се възцарява Умор.

Друга особеност е тази, че смъртта на Кубрат
не може да бъде поставяна извън периода 662-668 г.,
понеже византийски летописец съобщава, че той е
починал ”...по времето на Константин ("Констанс
II"), който беше на запад”. “Констанс II” е баща на
Погонат и прекарва последните години (662-668 г.)
на своето царуване в Сиракуза ("на запад"). Затова
годината, в която се възцарява Боян е 669-а, но
Кубрат е починал между януари и юли 668-а г., а
между тях двамата може да е имало още един или
двама неспоменати в “Именника” по-незначителни
владетели като Докум и Диценг, които царували
през 814 г. Уточнената хронология на тези дати-
ровки и царувания показва кога е сложено началото
на нашия 60-годишен календарен цикъл. 

Както личи от проучванията, то е поставено в
годината ЕТХ АЛЕМ (25 декември I г. Сл.Хр. - 24
декември II г. от Сл.Хр.), започнала в деня на
Рождеството на Исус Христос. Други евентуални
начала са 25 декември 359 г. Пр.Хр. (годината, в

която се възцарил Филип Македонски) и 779-778 г.
сиреч твърде близко до 776 г., когато по официално
приетата хронология са основани първите
Олимпийски игри.

Други кандидати за начало на “Календара” са 539-
538 г. Пр.Хр. (края на Вавилонския плен у евреите -
събитие, почитано от първите християни) и 1258-
1198-1138 г. Пр.Хр. (датировки на Троянската война
според антични източници).

Която и дата да е вярна, най-силно впечатление
прави съвпадението между неговото начало и
Рождеството на Христос. Формално погледнато,
точното начало на “Календара” е 2 г. Сл.Хр., но
някои съображения ме карат да мисля, че българ-
ската нова година не е започвала на 1-ви януари
както сега, а малко по-рано. Времето ,което се
включвало в една наша календарна година преди 1-ви
януари било пренебрежимо малко, затова повечето
датировки са приравнени към периода след тази
дата. Примерите с по-късно започналите царува-
ния на Тервел и Телец (Теку-читем вместо предиш-
ната Дилом-тутом, и Сомор-алтом вместо пред-
ходната Шегор-вечем), както и този с царуването
на Боян ме карат да мисля, че българската година е
започвала малко по-рано от деня, в който очакваме
това да се е случвало, а най-подходящи и логични
кандидати за нейно начало в такъв случай са
Зимното слънцестоене (22 декември) или Коледата
(25 декември), която освен велик за християните
ден е била велик празник за Българите езичници,
отбелязващи края на “старото” Слънце и раждане-
то на “ново”.

Ясен признак за това, че “пра"-българската годи-
на се сменяла малко преди 1-ви януари е уточнено-
то царуване на Умор, съпоставено с онова на Телец
и на владетелите между тях. От надеждни визан-
тийски извори знаем, че Телец е свален от престола
и убит почти веднага след битката при Анхиало
(30.06.763 г.) - събитие, което календарната ни таб-
лица датира в годината ДИЛОМ ТУТОМ. Тогава за
княз е назначен Сабин, който пада от власт 2 месе-
ца след това, буквално дни преди смяната на
“византийските” индикти, извършвана на 1 сеп-
тември. После на власт идва Паган, който пада
след 2-3 месеца същата есен, но годината на следва-
щия владетел Умор е същата ДИЛОМ ТУТОМ, в
която е свален от престола Телец.

Тъй или инак се оказва, че българският календар
позволява да бъде правена изключително прецизна
хронология на събития, станали преди хилядолетия
и получили колебливи датировки от науката.
Поразяващо впечатление прави още съвпадението
на неговото начало с началото и края на
Вавилонския плен у евреите, започнал по времето
на Навуходоносор II - същият вавилонски цар, който
е споменат в края на “Именника” заедно с двайсет-
те му години на царуване.
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Нова икономика и нова заетост

Академик проф. д-р Нако Стефанов

Българска академия на науките и изкуствата,
Нов Български Университет

Въведение 

Светът днес в предверието на третото десе-
тилетие на ХХI век се характеризира с нарастване
на неравновесния тип социално, икономическо,
политическо и технологическо движение, т.е. със
задълбочаване на нелинейната, турбулентната
динамика. 

На този фон бъдещето в средно и особено дългос-
рочна перспектива се очаква да е непредви-
димо и непрогнозируемо в глобален, региона-
лен, национален и даже локален мащаб.
Настъпва епоха на “сингулярност”, т.е.
формират се условия, при които досегашни-
те модели и представи не могат да бъдат
използвани и се започва нещо принципиално
ново.

Една ключова причина за това е кризата
на индустриалния технологически начин на
производство, т.е. на индустриализма и
“Индустриалната цивилизация”. Всичко
това означава, че се сблъскваме с края на
възможностите за екстензивно развитие
поради екологичните ограничения, налагани
от необходимостта от балансиране пара-
метрите на човешкото производство и потребле-
ние с ограничеността на редица невъзобновяеми
ресурси. 

Създадената дотук технологическа база и фор-
мирания на тази база енергиен потенциал на чове-
чеството по един  безалтернативен начин слагат
край на досегашните пътища на растеж от т.нар.
екстензивен тип. От друга страна, обаче, достиг-
натия  досега технокомплекс формира условия за
изграждане на нови технологически платформи,
значително по-приемливи от социална и екологичес-
ка гледна точка. Казано по друг начин създадени са
техно-технологически условия човечеството пос-
тепенно да навлезе в нова производствено-техноло-
гическа и социално-икономическа парадигма.   

Формите на труд и заетост по пътя 
към новата социално-икономическа 
и технологическа парадигма

За “когнитариата” като “социална 
телесност” на новите форми на труд

През последните години ново понятие, което се
опитва да улови променящата се “социална телес-

ност” на новите форми на труд, т.е. променящата
се същност най-малко на част от това, което
наричахме, а и все още наричаме “работническа
класа”, стана терминът “когнитариат“. Под ког-
нитариат се разбира “работниците на знанието”,
тези, чийто основен потенциал  е знанието - про-
грамисти, научни работници, инженери, лекари,
архитекти и т.н., всичко онези, чийто основен
труд е “инфо-труда”.

Цифровите технологии, обаче, откриха един
изцяло нов възглед за труда. На първо място те
модифицираха взаимоотношенията между концеп-
ция и изпълнение. Тенденцията е физическият труд
да се осъществява от автоматично контролирани
машини, докато иновативната дейност, която
създава по-голямата част от стойността се
изпълнява от “работниците на знанието”... 

За да се разбере смисъла на понятията когнити-
вен труд и когнитариат е необходимо да се анали-
зират не само промените, които са настъпили в
процеса на работа, но и това, което се случва в пси-
хическите измерения и измеренията на желанията
в пост-индустриално общество...

Благосъстоянието вече се измерва не с времето,
отдадено на развлечение. Има промяна на ценности
предвид изключителната социална тревожност
породена от важен факт. Либералната атака
срещу трудовите хора е толкова социално опусто-
шителна, че работата придобива централно
място в йерархията на обществената привлека-
телност. Работниците са длъжни да приемат
работата, когато и колкото иска шефът или да
потънат в бедност... “Трябва да се примирим с
повечето работа, защото икономическото оцелява-



l

77

Н. Стефанов. Нова икономика и нова заетост

ЛЕТОПИСИ, брой 2, 2017

не става все по-трудно и градският живот е ста-
нал толкова тъжен, че ние се стараем поне да го
разменим за пари”.  

За “прекариат”-а като нова форма 
на труд в условията 
на “пост-модерния капитализъм”

Понятието “прекариат” е “хибридна дума” съз-
дадена на базата на синтеза от термина “проле-
тариат” и английската дума “precarious”.
Последната има множество значения - ненадеж-
ден, съмнителен, опасен, рискован, нестабилен,
немощен, случаен, колеблив, боязлив, неустойчив и
т.н. 

В случая става дума за обозначаване на една
нова категория, нов социален слой, който някои
наричат даже нова социална класа. Това са хора,
които не произлизат от  социалното дъно. Често
пъти те са с висока степен на образование, полу-
чили са съответното възпитание.

Като правило въпреки понякога  високата си
квалификация “прекариатът” не може да намери
работа по специалността. Той се депрофесионали-
зира. За него е характерна неустойчивост на
заетостта, честа смяна на извършваната дей-
ност, на организацията и работното място.
Поради което се губи самоидентификация с опред-
елена работа, длъжност и организационна струк-
тура. 

Формира се чувство на постоянна несигурност
и неудовлетвореност. Трудовата и професионална
несигурност при младите води до избягване на
социална отговорност, отказ от създаване на
семейство и раждане на деца, даже на постоянни
връзки с лица от противоположния пол.

В един станал
вече класически
труд на британския
икономист Гай
Стендинг /Guy Stan -
ding/ - “Прекариа -
тът: Но ва та опасна
класа” /The Precariat:
The New Dangerous
Class, 2011/ - вж. в
http://www.bloom-
sbury.com, се казва,
че за “прекариите”
са характерни
т.нар. “четири А”:
• Първо “А” - anxiety -
т.е. тревога поради

неопределеноста на цялостното им съществу-
ване;

• Второ “А” - alienation - отчуждение поради

факта, че са принудени да се занимават с рабо-
та, която не са желали, за нея не са учили и прос-
то са принудени да я вършат поради липса на
друга възможност и която презират, защото
смятат, че потенциалът им далеч надхвърля
възможностите, което предлага съответното
работно място. Но също така и поради тази
непрекъсната смяна, временен, непостоянен и
непълен характер на работното място и извър-
шваното, често пъти непрестижно и даже
неморално занятие;

• Трето “А”  - anomie - невъзможност за самоиден-
тификация поради разкъсване на социалните
връзки, на всичко, което свързва “прекария” по
един или друг начин с обществото;

• Четвертото “А” - anger - гняв, злоба идваща в
резултат на горните три “А” .

Трябва да се каже, че в даже в развитите капи-
талистически страни значителна част от
заетите вече са “прекариат”.

За лумпенпролетариата 
и “лумпенсоциализма” в условията 
на неолибералния капитализъм

Лумпенпролетариатът, лумпенът е характе-
ризиран първоначално като най-низш слой на
работничеството. Но във времето терминът
започва да обозначава декласирани елементи, мар-
гинални личности без ясна социално-класово съзна-
ние, нерядко с престъпно поведение - крадци,
измамници, джебчии, скитници, просяци,  сводни-
ци, проститутки и други. Т.е. хора със съмнителни
източници на доход и още по-съмнителен модел на
поведение. Нерядко последните са белязани с вярно
служене на “силния” срещу изгода, а също така с
аморалност в най-широк план и в най-разнообразни
аспекти. 

Следва да се отбележи и една нерядко срещана
особеност на лумпенпролетариата в немалко
страни. Става дума за неговата “етническа” или
даже “етнорелигиозна оцветеност“. В редица
общества съществуват понякога относително
изолирани, а понякога “меко казано” двусмислено
или многосмислено възприемани етнически, мал-
цинствени, расови, религиозни или етнорелигиозни
групи. 

В случая важното за нас е да се подчертае, че
такава ситуация благоприятства тенденцията
немалко число от членовете на една или друга от
гореспоменатите етно, малцинствени, религиозни
или религиозно-малцинствени групи с едно трагич-
но постоянство поколение след поколение да попъл-
ват редовете на декласираните слоеве, т.е. на лум-
пенпролетариата.

В крайна сметка с какво се отличава лумпенпро-
летариатът от другите слоеве, респективно соци-
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ални групи и части от тях, които също в динами-
ката на своето социално битие могат да се “сри-
нат” до изключително ниски равнища на труд и
съществуване, както това се случва със спомена-
тия вече “прекариат”? 

Тук трябва “най-дебело” да подчертаем, че клю-
човото различие е в “дистанцирането”, освобожда-
ването, даже бягството от труда. Именно това е
базовата характеристика на лумпена не само
като наложени извън неговата воля обстоятел-
ства, но и като вътрешна нагласа и модел на соци-
ално поведение. Лумпенпролетарият не само не се
труди, не само не може и не иска да се труди.

Но даже разглежда труда - онзи труд, който
създава както стойност за него самия, ала и за
обществото, като нещо “недостойно”, което
напълно се отхвърля като начин на съществуване.
В този смисъл лумпените могат да бъдат опред-
елени като антисоциална група, несъвместима с
базово условие и фактор за общественото разви-
тие - общественополезния труд.

В случая най-важното за нас е да разберем как се
отнасят към този на практика антисоциален
слой “силните на деня“. И тук виждаме нова тен-
денция. При предишните формати на капиталис-
тическо развитие на лумпенпро-
летариата се гледа като на зло,
неизбежно в условията на тази
социално-икономическа система.

Настъпващата 
постиндустриална 
парадигма - ключови 
характеристики

Междувременно все по-ясно се
очертава новата пост-индус-
триална парадигма. Първи за
това заговориха в САЩ. Джеръми
Рифкин изрази тази нова парадиг-
ма в книгата си “Третата

Индустриална революция. След това в Русия
“впрегнаха” постиндустриалната парадигма в кон-
цепцията на Кондратиев за дългите вълни.

В Германия пристъпиха към конкретна разра-
ботка - възприетата от  федералното правител-
ство на Германия концепция, наречена Industrie 4.0
(Индустрия 4.0). 

За първи път концепцията Industrie 4.0 бе обяве-
на на панаира в Хановер (Hannover Messe 2011) през
2011 г., като на същия този панаир се създава
работна група от академични и университетски
лица,  мениджъри и специалисти от практиката,
оглавени от Siegfried Dais от Robert Bosch GmbH и
Henning Kagermann от Германската академия за
наука и инженерство и висш изпълнителен ръково-
дител на SAP AG.  

След това тръгнаха азиатските страни -
Япония с модела “Общество 5.0” (社会 5.0), Сингапур
с концепцията “Smart Society” и даже Тайланд с
идеята “Тайланд 4.0. Не бива да се забравя и Китай,
чийто глобален проект “Един пояс-един път”
определено включва механизми за развитие на пос-
тиндустриална парадигма.
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В КНР бе обявена инициативата “Един пояс -
един път”                   известна още като “Новият
път на коприната”. Сред многото компоненти на
този проект съществува и създаването на т.нар.
“Информационен космически коридор” като ядро на
една нова постнидустриална парадигма.

Новата вълна на изключване 
на труд и заетост

Новата постиндустриална парадигма се нуж-
дае от нов тип човешки фактор. Човешки фактор,
в който творческият и иновативен потенциал,
самомотивацията и самоуправлението са от клю-
чово значение. 

В същото време трябва да признаем, че такава
революция води до масово уволнение, ако се запази
сегашната система на социална организация на
труда и трудови отношения. В тази връзка тряб-
ва да направим паралел с предишни епохи.
Например преди Индустриалната революция над
80% от населението по правило е било заето в сел-
ското стопанство.

Днес, поради механизацията и автоматизация-
та на селското стопанство в обществата с висока
производителност, заетите в селското стопан-
ство не са повече от 5-10% от населението. Когато
механизацията навлезе във вторичния сектор -
промишлеността, нивото на заетост в този сек-
тор спадна до 15-20% от общата заетост.

По-голямата част от заетите тогава “изтеко-
ха” в услугите, в третичния сектор. Т.е. досега
имаше “резервни варианти” - сектори, които
поемаха освободената работна сила. При новите
условия кибер-физическата автоматизация "обе-
щава" да освободи значителна част от трудовото
население даже в третичния сектор. Това ще съз-
даде сериозни социални проблеми с многобройни,
разнообразни и дългосрочни последици за развитие-
то на човешкото общество от политическа, ико-
номическа и културна гледна точка.

Къде е България пред проблемите 
на новата постииндустриална 
парадигма?

В нашата страна в условията на т.нар. “пре-
ход” бе взет на въоръжение от всички политически
партии, изредили се във властта през този повече
от четвърт век период, подходът на неолиберал-
ния пазарен фундаментализъм. Този подход не
просто отричаше някаква активна държавна ико-
номическа политика, но даже елементарни държав-
ни регулативни мерки. Пазарът и частният инте-
рес решават всичко. Общественият интерес бе
натикан в ъгъла. Приватизирана от чуждестран-

ни оператори бе банковата и застрахователната
системи на страната, значителна част от добив-
ния сектор, големите държавни промишлени пред-
приятия, търговската мрежа, телекомуникации-
те и енергоразпределението. Огромните печалби
регистрани от новите собственици започнаха да
изтичат навън.

На практика именно чрез приватизацията
започна процесът на деиндустриализация на стра-
ната.Това бе особено вярно за големите предпри-
ятия. Първоначално те бяха приватизирани бук-
вално за безценица след масова пропагандна кампа-
ния, че “държавата е лош собственик”. След прива-
тизацията новите частни собственици разпрода-
доха материалните активи, превръщайки ги в
сметки в чужбина, в луксозни стоки и недвижима
собственост у нас и на Запад. След което тези
предприятия бяха “успешно” ликвидирани. Така
стана с Кремиковци, Плама-Плевен, ДЗУ-Стара
Загора и още десетки и даже стотици други.

Всичко това бе  съпроводено с политика на
социален дъмпинг. Т.нар. “чужди инвестиции” бяха
обявени за демиург на развитието. С цел те да
бъдат привлечени като ключова характеристика
за конкурентоспособността на България бе обяве-
на ниската цена на работната ръка. Ако вземем
брутния вътрешен продукт (БВП) на България и го
разделим на броя на населението ще се получи по-
висок БВП на човек от населението в Сърбия,
Македония и Албания. Но у нас и минималната и
средната заплати, и минималната и средната
пенсии са по-ниски от тези в гореупоменатите
страни. Целенасочената политика на потискане и
ограничаване на доходите на българските труде-
щи се, осъществявана  от българската политико-
икономическа олигархия, създаде условия за стар-
тиране на масова трудова имиграция. Този процес
особено се засили с влизането на Отечеството ни в
ЕС. България тръгна по пътя на демографската
катастрофа.

Междувременно така жадуваните преки чужди
инвестиции започнаха да идват.  Една значителна
част от предриятията  у нас станаха части от
вериги тръгващи от Запад. Но в тези вериги те
заеха нишите характеризиращи се нископлатен
ръчен труд, с ниска добавена стойност. И когато
днес говорим, че в резултат на въвеждането на
новата постиндустриална парадигма съществува
реалната заплаха в резултат на въвеждането на
кибер-физическите устройства, роботи, автома-
тизация на офисите, транспорта и търговията, и
прочее, и прочее, да се надигне масова вълна на без-
работица, следва да имаме предвид едно. Че тази
вълна ще залее първо и преди всичко работни места
с висок дял ръчен труд, с ниска степен на добавена
стойност и ниска производителност. Т.е. това,
което характеризира именно икономиката на
нашата страна. 

`( 一带一路) 
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Легитимноста на българския парламентаризъм
е решително компрометирана. т.нар. народни
представители “представляват” интересите на
по-малко от половината гласоподаватели.
Демокрацията (властта на народа) се е превърнала
в корумпирана плутокрация (власт на олигар-
хични групировки), която в действтелност пред-
ставлява интересите на глобализирания спекула-
тивен капитал, за който е изгодно да поддържа в
държави като нашата марионетна власт, съста-
вена от несменяеми политици, които да прокарват
техните лобистки проекти.

На фона на този политически анахронизъм
гражданското общество изглежда гротескно безпо-
мощно. Една година хората на улицата искаха
мажоритарна избирателна система. Когато се

събра парламентарна комисия ужким да преработ-
ва Изборния кодекс, народът заспа. И се събуди със
същата тази пропорционална система и някакви
фиктивни преференции, неразбираеми за средния
гласоподавател. Избирателните листи пак се пра-
вят от партиите и пак в тях влизат никому
неизвестни или известни на всички неподходящи
лица. Защото Изборният кодекс се ‘преработваше’
от същите тези депутати, които са влезли в пар-
ламента чрез пропорционален вот и които най-без-
скрупулно искат да останат там.

В този текст ще споделя някои размисли как и
защо на парламентарната плутокрация у нас е
наложително да се сложи край. 

Ще започна своя разказ малко отдалеч.
Замисляли ли сте се в кои общества са родени

Реквием за парламентарната 
плутокрация

Академик проф. д-р Дроздстой Стоянов, дмн

Медицински универстет Пловдив

Днес и сега тази заплаха е повече от реална, тя
е близка и ужасна. Тя може да нанесе окончателен
удар върху България, като я обезлюди от млади и
способни хора, след което Родината ни ще “изтече
в канала на историята”. Нека цитираме само един
факт потвърждаващ тази трагична прогноза. По
данни на българския евродепутат Момчил Неков,
изнесени в доклад за Новата европейска програма
за умения се отбелязва, че по последни сведения
85% от образованите българи, които са на възраст
до 38 години, напускат пределите на България.
Сред тях са основно инженери, IТ специалисти,
доктори, медицински сестри и учители... (вж
Поглед-Инфо, последно влизане 28.06.2017 г.)

Вместо заключение - възможните 
решения на проблема

За нас основно решение на проблема е създаване-
то на т. нар. “Солидарно-творческа икономика и
общество”. Последните трябва да имат следните
ключови параметри:
• Ключов показател за оценка на ефективността

на този вид икономика не е максималното увели-
чаване на печалбите на бизнес-агентите, а соци-
алната ефективност на съответните общнос-
ти;

• Проблемите със заетостта се решават чрез
намаляване на работното време на отделния

работещ. Това означава, че работната седмица
зтрябва да бъде 2-3 дни, като намаленото работ-
но време да е 6 часа на ден;

В дадения случай използването на огромния
резерв от свободно време, създадено в обществото,
е от ключово значение. Резерв, който не бива да
бъде небрежно и безсмислено загубен. За да се избег-
не формирането на масовия феномен на човека на
“бездействието” е необходимо организиране и само-
организиране на свободното време, особено за:
• Развиване на творческите способности на хора-

та;
• Грижа за децата и прекарване на свободното

време в семейството;
• Различни видове дейности, насочени към подкрепа

на общността действия;
• Активна комуникация с други хора, както и

време, посветено на изкуството,
• Спорт, хоби и други подобни дейности;
• Много други.

Днешната социална парадигма е изправена пред
дилема:
• В името на свръхпечалбата на малка част от

обществото да търси как да се справя със “съкра-
тените хора” чрез войни, болести, бедност или
други “иновативни начини”;

• В името на хуманизма, да извърши радикална
трансформация в солидарно-творческо общество.

За нас решението е да вървим по пътя на соли-
дарно - творческата икономика и общество.
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образците на парламентарната демокрация в онзи
вид, в който я познаваме?

Какво са били обществата в Древна Гърция, в
античната Римска република, в Съединените
Американски Щати през времето на тяхната
Война за независимост?

Ако не сте се замисляли, нека ви подскажа. Тези
общества са били робовладелски. Което означава, че
за един свободен гражданин са работели средно по
десет и повече напълно безправни роби, третирани
като неодушевени предмети. Тези роби са съставя-
ли между 60 и 80 % от населението  - безплатна
работна ръка, държана в примитивни условия, без
образование, без собственост, без достойнство.
Колко лесно е да упражняваш чудесната практика
на парламентарната демокрация, когато 80 на сто
от населението работи за теб. А освен това без
право на глас в американското общество до края на
19 век са били и жените. Представете си каква мила
картинка: от 20 % свободни хора половината
всъщност не гласуват, следователно не са обще-
ственно активни субекти и т. нар. демокрация се
упражнява от приблизително 10 на сто от бялото
население на страната. 

Ако в България имаше робовладелски стой, скъпи
читатели, демокрацията в най-чистия си вид
сигурно щеше да бъде възможна. 

За добро или за зло обаче всичките се водим сво-
бодни и равноправни. Е, някои са по-равни от други-
те, както пише Джордж Оруел във “Фермата”.  Това
са плутократите. Бандата случайни хора, зависи-
ми от невидими икономически интереси, които
изпълняват нелепата роля на “политици”. 

Защо нелепа, ще попитате вие?
Защото професия “политик” няма и не може да

има. Има политически практики, които следва да
се упражняват от хора с някаква друга професия.
В същите тези люлки на парламентарната демок-
рация на Древния свят или в САЩ през втората
половина на 18 век, политиците са били по образова-
ние и професия юристи, лекари, писатели, публици-
сти. Които се занимават със законодателна
дейност между другото.

Тази форма на демокрацията съм видял съхране-
на в едно съвременно свободно общество.
Конфедерация Швейцария. Пленарната зала на пар-
ламента в кантона Базел например е музей. В
който народните представители заседават
веднъж месечно по конкретни законодателни текс-
тове срещу хонорар извън редовните си трудо-
ви правоотношения. В останалото време и през
повечето дни в месеца из парламента се разхождат
туристи. Общественният бюджет изплаща тру-
дово възнаграждение само на седем души строго
експертен кабинет от министри. Както мини-
стрите, така и депутатите не ползват никакви
привилегии, като служебен транспорт или охрана.
Специално за охраната е възприето мнението, че

на почтен човек, който се занимава добросъвестно
и между другото с политика, охрана не му трябва.
По всички съществени въпроси се провеждат обще-
ственни допитвания (референдуми), средно по два
пъти годишно. Резултатите от тях са импера-
тивни. Викат му полупряка демокрация. Гениално,
не мислите ли?

Бързам да подчертая, че всички останали форми
на псевдо-демократично управление по света
нямат нищо общо със швейцарския модел. Дори
напротив, те в много отношения приличат на
българския. В САЩ например преобладава също
модел на плутокрация, в който господстваща класа
от свръхбогати олигарси диктува и манипулира
както изборите, така и законодателните инициа-
тиви. Разликата с България е, че американското
общество обича да преиграва с публичния театър
на свободното слово. Политиците обаче не се трог-
ват от критиките срещу тях, и невъзмутимо про-
дължават да упражняват своята корумпирана
законодаталена и изпълнителна власт. В спорадич-
ни случаи общественното мнение, индуцирано от
свободните медии, успява да свали определена
власт. Последният такъв случай беше аферата
Уотъргейт, при която журналистическо разследва-
не доведе до оставката на администрацията на
президента Никсън през 1974 г. Оттогава насам
политиците в САЩ невъзмутимо погазват обще-
ственното мнение и интереса на народа, като се
намесват или най-брутално инициират междуна-
родни конфликти като тези в Ирак и Афганистан.
И двете войни бяха започнати и водени заради ико-
номически олигархични интереси в региона на
Средния Изток. Американското общество остро и
непрекъснато възразяваше срещу въвличането на
своята страна в тези войни, без резултат. Накрая
се оказа, че дори поводът за интервенцията в Ирак
е фалшив. Редно бе при установяване на този факт
президентът, започнал войната да бъде изправен
пред трибунал за военни престъпления, в частност
за започаване и водене на агресивна война. Но този
президент доживява старините си в охолство и
безгрижие. А великият Ноам Чомски си пише ли,
пише... И какво от това?

Както казваше Райхсканцлерът Адолф Хитлер:
“Никой не пита победителя дали е говорил истина-
та, или не.”

След това лирично отклонение е добре да си зада-
дем по-скоро реторичният въпрос: според вас
България прилича ли на Швейцария или на робовла-
делските демокрации от миналото?

Швейцария се е образувала от свободолюбиви
народи, отхвърлили тиранията на Хабсбургите
преди 700 години. Горед-долу когато нас са ни поро-
били. Таман за втори път. Оттогава и до днес в
тази страна всеки човек без изключение е готов да
се въоръжи, за да отбранява до смърт най-висшата
човешка и общественна ценност: свободата.
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Затова може би страшните военни катастрофи
от последните векове са заобиколили Швейцария.
Просто агресивните режими са били наясно, че ако
се опитат със сила да завземат тази държава,
всички хора ще се бият срещу тях и дори да ги побе-
дят, няма да им остане кого или какво да управля-
ват. Защото за швейцарците животът без лична-
та свобода няма смисъл.

Неизменна част от тяхната представа за сво-
бода е уважението към културната и етническа
идентичност на различните съставни национално-
сти в конфедерацията: етнически немци, французи
или италианци.

Ние българите вече повече от 1300 години оцеля-
ваме неизвестно как, като където и да се заселим,
непрекъснато сменяме господарите си. В Дунавска
България сме търпели гнета на византийците,
турците, германците, руснаците. Във Волжка
България сме се съобразявали с господството на
монголо-татарите и руснаците. Столетия наред
оставяме престъпни политици да късат на парче-
та националното ни самосъзнание. Допуснахме
изтриване на българската културна и етническа
идентичност във Вардарска Македония и Волжка
България, където бяха насилственно създадени
‘македонска’ и ‘татарска’ нация от нищото. И тъй,
за да стигнем до днес, когато едно силно противо-
речиво и граничещо с абсурда политическо назначе-
ние на ключов пост в държавата събуди граждан-
ското общество за бунт. За да може същото това
лице да се намъкне отново в парламента на следва-
щите избори. 

За да обобщим, по всичко личи, че тук не е и не
може да бъде Швейцария.

Робовладелските общества, поне официално,
също вече не съществуват. 

Доколкото парламетарната демокрация е при-
вилегия на развитите свободни общества като
Швейцария или на робовладелския строй, а ситуа-
цията в България не отговаря на нито едно от
двете, то това общественно устройство явно не е
подходящо за нас.

Следва закономерният въпрос: какви алтерна-
тиви съществуват?

Легитимната алтернатива е силна президент-
ска република при строго експертен кабинет и
Народно събрание, което се свиква няколко пъти
годишно на сесии, за да гласува конкретни законо-
проекти. Държавният глава следва да има по-голе-
ми правомощия от сегашните, които да са пропор-
ционални на неговия пряк избор от народа.

Редно е експертите в кабинета  да се излъчват
от отраслови организации, обединени в корпора-
ции. Работници и работодатели при тази система

не се противопоставят едни на други (както сега
са синдикатите срещу камарата на индустриалци-
те и работодателите). Вместо това те се обеди-
няват в корпорации по отрасли, където биват
насърчавани заедно да решават проблемите си в
името на общия интерес и просперитет. Освен
чисто трудовите отношения, които могат да се
саморегулират чрез този подход, корпорациите
излъчват чрез гласуване свои експерти за предста-
вители в изпълнителната власт. 

За да бъда разбран по-добре ще дам пример с
отрасъла, към който принадлежа самият аз: здра-
веопазването. Вместо сегашните синдикални,
съсловни (Български лекарски съюз, Българска асо-
циация на професионалистите по здравни грижи и
пр.) и работодателски организации следва да се фор-
мира “Корпорация на здравеопазването”, където да
членуват представители на всички здравни профе-
сии и мениджърите в здравеопазването. На
съвместно заседание на корпоративния съвет се
излъчват членове на кабинета: минсистър и
заместник министри на здравопазването. Същият
колективен орган по всяко време може да отзове
членовете на кабинета при тяхното несправяне.
За сравнение всички здравни министри на прехода в
България са почти изключително политически
назначения, в преобладаващата си част тяхното
управление е катастрофално за системата, защо-
то много често те не са истински експерти, а
девалвирани и деквалифицирани бивши професиона-
листи. Дори да са експерти, те не се отчитат за
своите действия пред професионалната гилдия, а
пред политически партии. В резултат на това
нито един от тях не е изкарал мандата си докрай.
По мое дълбоко убеждение, корпоративният подход
за излъчване на органите на изпълнителната
власт е възможна ефективна алтернатива както
на безобразните политически назначения по секто-
ри от премиер и партийни централи, така и на без-
контролните назначения на един самовластен пре-
зидент.

Депутатите следва да бъдат избрани при смесе-
на мажоритарно-пропорционална система, да
извършват законодателна дейност на граждански
договор и да практикуват друга професия като
основно занимание. На партиите е необходимо да
бъдат отнети субсидиите, а на народните пред-
ставители-отнети всякакви имущественни и
финансови облаги, също така наказателният иму-
нитет и охраната.

В обобщение управлението на държавата следва
да бъде надпартийно, националноотговорно и
неизменно съобразено със социалните интереси.
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КУЛТУРА - ГРАФИКАТУРИ НА АКАДЕМИК ИВАН ГАЗДОВ

ЛЕТОПИСИ, брой 2, 2017

Академик Иван Газдов представи 
поредната си изложба

На 30 септември 2017 г. беше открита  изложба на най-големия майстор на индивидуалния графичен
език - художникът Иван Газдов, академик на БАНИ, сътворил, и най-важното утвърждаващ непрекъснато
уникалния графичен естетически свят “Графикатура” ® (запазена марка за Европа) в новооткритата
Галерия “Интро”( ул. Цар Самуил № 28, гр. София). За първи път беше показан цикъла “Currente calamo” (“С
бързо перо” - римска сентенция) и още един - “Кучета и котки”. Първият цикъл носи идеята на човека
сред/и природата и живият свят, в който той (човекът) е метафоричен контрапункт. “Кучета и котки”
е цикъл, който излъчва радост и миловидно удоволствие от общуването с животите. Бяха показани за
първи път и офорти от цикъла “Гротески”.

Из цикъла: „Кучета и котки”, Иван Газдов
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Exhibition of Academician Ivan Gazdov

ЛЕТОПИСИ, брой 2, 2017

Из цикъла: „С бързо перо“, Иван Газдов
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КУЛТУРА - ЛИТЕРАТУРА

ЛЕТОПИСИ, брой 2, 2017

Сп. “Летописи” започва поредица за представяне на незаслужено пре-
небрегнати наши съвременни писатели. Насилието на властта се
състои в приемане на грубо лобистки закони; безразличие и пренебрегва-
не на същинските проблеми на българина; корупция в ущърб на гражда-
нина и на икономиката; съдебен произвол в полза на властващата
номенклатура и на подкупа. 

Насилието в литературата е по-прикрито и е: и медийно, и власто-
во, и институционално. Не знам защо даже и непрестано изтъкващите
се като Вапцарови следовници са пропуснали да прочетат думите му: “У
нас има толкова литературни групи, чиято задача е да хвалят своите
и да отричат другите”.     

Само че днес групите се наричат съюзи, в два от които - Съюза на БП
и Сдружението на БП, има по няколко групи. Т.е., вече съществуват
институционализирани предпоставки за тотално хвалене и отричане.
И разминаване със стойностите. А в добавка - има медии /преди всичко
националните/ и отделни висши изборни администратори, които
използват властта си да налагат конюктурно и шуробаджанашки
съвсем не най-качественото и същностното в литературата ни.
Резултатът е срещу всички - изключителен спад на авторитета на
литературата и на съвременния писател. Но и - пълен хаос в предста-
вите и в оценъчните критерии на читателя за литературата.
Изкуствената медийно-властова йерархичност изтъква на преден план
незначителни литературни личности, които пагубно жалко налагат
фалшиви и далечни за нацията ценности и примери. И за да не съм голо-
словен, ще си послужа с цифри. За 50 години присъствие в българската
литература най-добрият ни днешен романист Владимир Зарев си е
заслужил у нас 70 рецензии за 15 книги. За 10 години след първия превод
на негова книга в немскоговорящите страни за 5 известни там романи
излизат 78 рецензии. В които го сравняват с Балзак и Достоевски и го
поставят над техния носител на Нобелова награда за литература
Гюнтер Грас.  

Но ние няма да се противопоставяме в спор с литературните балони
на “демокрацията”. На тях и без това им предстои неминуемо спукване. 

Ние ще говорим за пренебрегваните. Ще ги представяме, ще обясня-
ваме нашите основания за изтъкване на значимостта им, ще публику-
ваме техни текстове - в съгласие с малкия за тази цел обем на
“Летописи”. Дошло е време за нормалност.   

В този брой  представяме Севда Костова, Кръстина Филипова, Пелин
Пелинов и Борис Христов. 

За познавачите името на поета Б. Христов може би е изненада. Но
мисля, че след неофициализираното признание до 1989 г. и след няколко-
годишния посттоталитарен шум след 1989 г. около творчеството му,
той - усамотил се и потънал в мълчание, потъва и в забвение. А е веро-
ятно най-значимият жив български поет. 

Покрай немалкото телевизионни постановки на историческите му
драми до 1989 г. и П. Пелинов е оставил някаква диря. И толкова. Защото
капиталната му петтомна романова сага “Възход и падение” се подми-
нава. Което го оставя с полупознато име, зад което сякаш няма твор-
чество. Но стига, ние няма да ги оплакваме. 

Ще ги представяме каквито са: достолепни и достойни за съвремен-
ния читател.                     

За истината в съвременната 
литература 

Академик Йордан Каменов - БАНИ 
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J. Kamenov. Sevda Kostova - author for the classics

ЛЕТОПИСИ, брой 2, 2017

Тя е родена в 1921 г. в
Южна Добруджа, която
принадлежи на Румъния до
1940 г. - годината на връща-

нето й в етническото й землище България. Нямам
представа защо “Земя и корени” /2017 г./, а и други
книги на С. Костова не са отпечатвани до 1989 г.
при нейната на пръв поглед праведна за онова време
биография. Но уж промяната след това дойде и в
името на справедливостта, на заслуженото при-
знание. За авторката се заговори след излизането
на романа “Пенелопеида” /1993 г./, който е пре-
обърнато /от името на Пенелопа/ и преосмислено
повествование на сюжета на Омировия “Одисей”.
Поговори се, потупаха я по рамото, понаградиха я,
поиздадоха я. И се замлъкна. Премълчан беше друг
нейн значим роман - “Благовестие на Мириам” /1995
г./, разказ за Исус от името на майка му. Първият
й издаден роман - “Без място в света” /1992 г./, за
Тристан и Изолда, въобще не беше забелязан. И досе-
га за нея не се говори, някаква почит мъждука във
Варна, където минава нейният живот след 1940 г.
Сякаш нейният дух и високи писателски достиже-
ния витаят в мътната хомосфера на съзнателно
премълчаване, което днес е основно оръжие на
посредствеността в нейната завоевателност и
незаслужено окичване с лаври. А освен вече спомена-
тите книги, които само с посочената тук тема-
тика говорят за култура и за авторска дързост
спрямо утвърдени световни литературни шедьов-
ри, тя работи и в още няколко области - събира и
издава народни песни, превежда от румънски, печа-
ти 3 книги с кулинарни рецепти. Откъслечно,
което не значи случайно и пренебрежимо, твори и в
есеистиката, и в приказката-притча. Утешително
и като надежда за бъдещето е признанието є от
утвърдени и сериозни български писатели.  

Няма да правя портрет на авторката, а ще
представя удивителната й издадена след 35 години
престой в чекмеджето книга “Земя и корени”.
Темата й  е сътворяването на личността след
раждането на човека, т. е. малко изследваното и
познавано тайнство на израстването на дошлото
с някакъв неосъзнат заряд същество, при съуча-
стието на обкръжаващия го свят на любов, неясно-

та, неизвестност и враждебност. Израстване от
първичността на емоциите и безпомощността до
съзнанието за собствено присъствие и готовност
за приложението му, т. е. до края на детството.
Но избраният герой, сътворяващият се човек не е
фикционален, а - авторката С. Костова. 

Ала “Земя и корени” не е просто мемоарна книга,
почела факти и спомени и така разчитаща време-
то. Книгата събира необятно възприемчивия свят
на детето с изключително точно възпроизвежда-
щата памет на възрастния искрен доброжелател
към себе си и към миналото, направляван и контро-
лиран от вещия словотворец и мислител. Ето как
става това. 

Пъстротата на описанието е адекватна на
запазеното детско впечатление. Като че ангелски
благодушна и невинна душа вижда за първи път
света. Света, който вижда детето, е тайнствен,
първично чист, интригуващ, загадъчен и необяс-
ним. След насладата от неговата магия почти
винаги се явява възрастният доброжелател, който
отсъжда, без да разваля магията със своя късен
морален кодекс. Но възрастният, който отсъжда с
еднаква строгост и за другите, и за себе си - дете-
то, неопитоменото зверче, понякога безпомощно,
понякога осъзнато властващо; изобщо всякакво, но
не и кукленско и напарфюмирано създание.
Авторският анализиращ морал, достатъчен да
посочи доброто и злото, е доминиран от мъдрост-
та, която показва осъдителното, но не съди.
Която разбира, че човекът таи доброто и злото в
пропорции, представящи го и определящи оценката
за него. 

Естествено светът на детето е заключен в
кръга от родственици, и сетне - на съседи и позна-
ти. Но майчиният и бащиният й род са свят с мно-
зина ярки представители. Прародителят на баща
й е поп Паскал, основателят на добруджанското
село на ранното є детство, но и на “българските
поселения в Южна Добруджа”. Майка є произлиза от
видния род Алтънколачевци от Силистра. Тъй че
детството є е обградено с хора състоятелни,
постигнали всичко със своя труд, със стремежа да
се образоват и честно да просперират. Е, не лип-
сват и техни противоположности. Така че теча-

Севда Костова - автор за класиката
Академик Йордан Каменов - БАНИ 

В своя книга, противопоставяйки се на твърдението, че в България нямало
книги в чекмеджета /т. е. неиздадени ръкописи заради цензурата/, изрекох, че е
имало писатели в чекмеджета. Автори, чието достойнство възпираше таланта
им, и ги обричаше на късно достигане на себе си. Сега се коригирам - имало е и
чекмеджета в някои писателски домове. И то с такива съкровища, които си
струва да бъдат четени и да се говори и пише. Севда Костова /1921-2002 г./ пък
е и “автор в чекмедже”, и автор с книги в чекмеджето.



l

89

Й. Каменов. Севда Костова - автор за класиката
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щият разказ наред с основната тема и със
завръщането в предходното време представлява и
история на рода.

Достатъчно представителен, за да характери-
зира и времето, и българина. Книгата на С.
Костова е нейният видян, запазен и възпроизведен
свят. Но съвсем не е само нейният отминал свят.
Това още е и светът на българина, вкаран във вре-
мето, но и свободен от него. Вечният и днешният
свят още се съдържат в книгата. А така и донякъ-
де - и бъдещият. Но това е и светът на човека въоб-
ще, видян като движение, съставен от елементи-
те на бита - раждане, женитба, труд и поминък,
смърт, материална култура, и на битието - тайн-
ството на ставането на човека, движението на
човешката душа между свободолюбие, вяра и пред-
начертаности. Така че “Земя и корени” е и книга за
универсалното при всички нации, обагрено от осо-
беностите на българския дух и традиции.
Причислявам я към глобалната литературна
тематика. Но намирам, че е преизпълнена с особе-
ностите на българската духовност, въвеждаща я
във все още градящото се многокнижие на българ-
ската свещена книга. Където са “Записките...”,
“Видрица” на поп Минчо Кънчев, ..., без това да
натрапвам като сравнение за литературно значе-
ние. А една от причините да равнявам “Земя и коре-
ни” до тях, че и тук отсъства преднамереността
на литературността, заради което те стават
много повече литература от всички преднамерено-
сти. И тя съдържа и човешки портрети, и литера-
турни сюжети, без да са белетризирани; и познание
за човека и историята, субективно, но убедително
и вярно, защото е неподправено и произтича от
преживяното. Синтезирано и изведено до значими
обобщения и послания заради философската нагласа
на С. Костова. Което е по-скоро правило при всеки
талантлив майстор на Словото. 

Историческото време в книгата е под знака на
румънската власт и поселение там. Това кара С.
Костова да внесе още една сюжетно-тематична
линия - описание и сравнение на битови и народо-
психологични характеристики на двата етноса.
Линия, която съумява да вкара органично в тъкан-
та на книгата. Заради румънското властване там
детският й живот е бил белязан със съдбовни съби-
тия и последствия. Баща й е сред водачите на
българската съпротива, което влияе на материал-
ния статус на семейството. Но и правят опит да
го застрелят в техния дом. Само го раняват, но
преживяното стоварва тежко доживотно заболя-
ване на свръхчувствителнвото дете. Той пречи да
завърши висше образование. Но не я спира да се
самообразова и блестящо да реализира литератур-
ния си талант. Който все още не е достатъчно
познат. Защото е съзнателно премълчаван.  

Из “ЗЕМЯ И КОРЕНИ”

Месеците минават, аз раста и придобивам все по-
ясно и определено чувство за себе си. А съответно и
за другите. В същото време цялото ми същество се
прониква от съхраняващото начало. Всяко разруше-
ние ме изпълва с възмущение и всяко унищожение - с
ужас. Вече се старая да запазя от похабяване всичко,
до което се докосвам. Не цапам и не късам дрехите
си, не чупя играчките си. Някакъв инстинкт ми запо-
вядва да съхранявам хармонията, вложена в тях.
Дори Калина се чуди и казва за мене!: “Спастрено
дете! Такова друго не съм виждала.” Колкото се отна-
ся до живите същества, аз треперя над тях и всяко
тяхно страдание или болка приемам като свои.
Особено се измъчвам, когато хората издевател-
стват над животните. Това направо ме влудява. Ние
живеем на малка уличка. Тя минава непосредствено
зад общината и носи името на един молдовски владе-
телен княз, живял през средновековието, Александру
чел бун - Александър Добрия. От едната й страна
има къщи, а от другата е дворът на общината.
Голям двор, който навремето ми се виждаше още по-
голям, цял обрасъл с бурен, висок почти човешки
ръст. Сред гигантските балдърани се крие схлупено
бордейче. В него живее баба Иванчовица, сетна сиро-
махкиня. По-нагоре, към нашия двор, има една солид-
на, каменна сграда, на която викат Старият
затвор. Там е настанена някаква малка войскова или
полицейска част. Отпред винаги се мяркат мъже в
униформи, а отзад на стряхата има много гарджи
гнезда. Веднъж, когато играех на двора, пристигна
Нако, с цяла банда момчетии. Донесоха една вехта
разкривена стълба, подпряха я на стената, Нако се
качи на  нея и започна да разваля гарджите гнезда.
Гаргите литнаха, закръжиха, разкрещяха се тревож-
но. Имаше защо да се тревожат, тъй като гнездата
бяха пълни с яйчица или излюпени гардженца. Те пада-
ха долу и момчетата ги мачкаха с крака или ги под-
ритваха. Не усетих как се намерих при портата,
хванах се с ръчички за дървените решетки и се разви-
ках с всички сили: “Махайте се! Махайте се! Махайте
се!” Нако ме погледна, плю презрително и рече: “Какво
иска тази запетайка?” Другите се засмяха. Само че
сега не ми беше до обиди. Аз направо умирах заедно с
гарджетата. Изтичах вкъщи, при мама, разтворих
уста, но не можах да й кажа нищо. Задушавах се.
Трябваше да съм изглеждала много зле, защото мама
веднага се разтревожи. “Какво има? Какво е стана-
ло?”, ме заразпитва тя. Закрещях и се затръшках по
пода. Дотърча леля, вдигна ме на ръце и двете с мама
продължиха да ме разпитват. “Гардже -
тата....Нако....” проговорих аз най-после. Но задавяна
от ридания, не можех за кажа нищо повече. Мама
излезе на двора, видя какво става и извика вуйчо. За
щастие той си беше този ден вкъщи. 

Вуйчо прогони момчетата, напердаши Нако и
като събра оцелелите гарджета, разквартирува ги
по останалите здрави гнезда. Нако побягна позорно,
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покатери се на акациите срещу тяхната порта и
оттам, бит и озлобен, продължи да гледа към място-
то на своето поражение. А вуйчо се горещеше.
Заплашваше злодея, че ако го хване втори път на
нашата улица, ще му строши костите, наричаше го
“убиец на животни”. После всички се смяха на тези
вуйчови думи. На мене обаче те съвсем не ми се виж-
даха смешни. Нако наистина беше убиец и то на
същества, които не му бяха направили нищо и не
можеха да се защитят от него. Какво значение
имаше, че това са гарги? Нали и те бяха живи като
хората? Нападнатите птици останаха доста време
неспокойни. Аз ги наблюдавах и през следващите дни,
също неспокойна да не би Нако да повтори опита си.
Но той не се реши на такъв риск.

Стр. 168-170
През тази година на общуване с учителите баща

ми бе завързал две хубави и трайни дружби, две от
онези младежки честни и безкористни приятелства,
които обстоятелствата могат и да прекъснат, но
нищо не е в състояние да замъгли. Едната бе с
Йордан Йовков - писателя, другата със семейство
Янкови, Желез и съпругата му Дечка. По онова време
Йордан Йовков не бил още онзи усреден в себе си
мълчаливец, какъвто станал по-късно, когато започ-
нал да пише своите разкази. С баща ми си допадали и
по нрав, и по темперамент, и по светоусещане. По-
късно към това сходство се прибавило и възхищение-
то на баща ми от писателския дар на Йовков, от
съвършенството на неговата художествена реч, от
епичното благородство на неговите образи, което
доближава разказите му толкова много до народна-
та песен. Татко ги четеше винаги пред цялото
семейство, с увлечение, с жар, понякога със сълзи на
възторг в очите. И често спираше, за да изрази глас-
но впечатленията си. “Нейчовата круша! - казваше. -
Всички я знаят, ама кой би могъл да напише такъв
разказ за нея?!” Особено се възхищаваше той на онази

вътрешна извисеност у Йовков, която придаваше
значимост и на най-дребните неща в неговите разка-
зи и на най-незначителните факти. “Голяма мярка
има човек за живота!” повтаряше непрекъснато,
когато го четеше. Баща ми не можеше да понася
онези български писатели, които мереха земята с
грам и небето с аршин, според собствените му думи,
затъналите до гуша в делничността и битуването
лъжехудожници, които започваха с ръжената питка
и армеята, въртяха, сучеха и свършваха пак с тях.
“Тия дори и да се отърват от материалната нище-
та, казваше той, от духовната никога няма да
могат да се отърват. Дон Кихот гладува и студува,
но мисли само за любов, подвизи и слава.” [...] в
Букурещ, татко бе запознал с Йовков и мама. А [...]
веднъж в София, бе повел и мене към дома на писате-
ля [...]. Но после се поколеба и накрая ме остави да го
чакам в близката градинка. На протестите ми отго-
вори: “Малка си още! Има време!” Но време вече няма-
ше, защото Йовков умря на следващата година през

есента. Баща ми посрещна смъртта му като тежка
загуба, не толкова лична, колкото обща. Жалеше за
писателя, чието творчество бе така ненавреме пре-
къснато, скърбеше и за човека, за неговата ранна
кончина, без да подозира, че самият той, макар и
значително по-млад от Йовков, щеше да го преживее
само с три години.

Стр. 396-397 
Бях като земята, която се пробужда от своята

утринна дрямка. В мене нещо умираше, но и нещо се
раждаше, на изблици, на неравномерни импулси,
понякога като кипеж, друг път като пълно безвет-
рие, безчувственост, изчакване. Навърших дванаде-
сет години и гърдичките ми започнаха да набъбват
като пролетни пъпки, а очите ми да светят като
утринни звезди. Лицето ми също се променяше.
Неговата триъгълна форма, късото носле с нежни
трепкащи ноздри, малката устица, увенчана с
известната Даскалдимитрова муска, големите меч-
тателни очи - целият този полувъздушен образ на
Психея сякаш се разчупваше и изотдолу излизаше с
властна сила скритата монголоидна подложка,
витална, чувствена, първична. Очите ми се издължа-
ваха, устните ми надебеляваха, носът се разширява-
ше, скулите се издаваха и челюстите ми натежава-
ха. “Господи, каква грозна стана! - казваше мама. -
Кой ли ще се ожени за тебе като си такава грозница?”
Малко ме беше грижа кой ще се ожени за мене и дали
изобщо ще се оженя, но думите на мама отваряха в
душата ми бездънна яма. Каква мъка! Да бъдеш влю-
бен в красотата, а сам да не си красив! Но аз лесно
забравях болката от своята рана, защото същото
онова вещество, което бушуваше в кръвта ми и кара-
ше гърдите ми да се наливат и очите ми да блестят,
изпълваше душата ми със страст към живота и
непобедимо дръзновение. Вече не изпитвах никакъв
страх пред света, пред неговите ведоми и неведоми
сили. Не вярвах и в какъвто и да е бог. Богът бе в
мене, самата аз бях бог! ... Мечтаех обаче за две
неща: да обичам като Малката морска царкиня,
която жертва всичко за нищо, и да летя между звез-
дите. Първата си мечта пазех в тайна. А за да изра-
зя втората, си бях измислила дори думи: “Към без-
крайни далнини, към безсмъртното небе, към незнай-
ни светове душата ми се стреми...”   

Нещо като химн, който пеех непрестанно по
мелодията на темата от пета симфония на
Бетховен. Така ли щях да завоювам света? Не, разби-
ра се! Но знаех, усещах това с всички най-тънки
фибри на тялото и душата си, че ми е отредено да
воювам и да завоювам, че това е моя задача и цел,
дошла на света заедно с мене, неразделна от съще-
ствуването ми и от целия ми живот. Този повратен
момент в психиката си аз смятам за край на моето
детство. Затова тук трябва да бъде и краят на
моите детски спомени.

9 януари 1982 г.
Варна
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Кръстовете на Кръстина Филипова. 
И ореолите є

Академик Йордан Каменов - БАНИ 

Много са кръстовете на Кръстина
Филипова /р. 1926 г./. Днес, когато
навърши 91 години, можем да ги подре-
дим ретроспективно: политическа
забрана да не следва; рано останала вдо-
вица с малко дете в трудни години;
невъзможност да развие литературна-
та си дарба в продължение на десетиле-
тия. Поради което издава първата си
стихосбирка, след 65-годишна възраст. И
което я принуждава да е в непрекъсната
надпревара с времето. Без да го е победи-
ла, го е надмогнала -успяла е да издаде 19
книги със стихове, проза и произведения за деца. 

Успява все пак да се сдобие само с полувисше меди-
цинско образование. Работи като медицинска
сестра, изграждайки си авторитет на водеща в про-
фесията. Заради предоставеното є място на аут-
сайдер в обществото няма издадена книга до 1989 г.
Макар да сътрудничи на централни вестници и спи-
сания и да печели конкурси. След 1989 г. вече няма
какво да я спре в издаването. Но с това поставя нов
кръст на раменете си. Кръста на непризнаване на
действително постигнатото, изкован от войн-
стващата и често бездарна амбициозност. И
кръста на упадъка на ролята на Словото в живота
на нацията. Днес поговорката “всеки носи кръста
си” следва да се допълни с - “но и всеки го изработва”.
Такъв, какъвто сам може да носи достойно. Което
тя е правила, прави и сега, превръщайки го в ореол.
При това нейният кръст е натежал от множество
тежки заболявания. Най-страшното от които за
писането е прогресивното й ослепяване. Книгата є
“Разпятие”, 19-та поред, е създадена с диктувана на
творбите є на близки хора. Докато се получи иска-
ния текст. В случая -и поезия, и проза. И за
“Разпятие”, като за предишните три, чуваме от
нея, че е последната є книга. Ала има вече създадени
стихове за нова. 

Но това не е кокетиране, а естественото очак-
ване на тази възраст за края. А той се бави, като
заслужена компенсация за отнетото є време за
творчество и за изява. Започвайки възхода си късно,
Кр. Филипова попада в граници, емоционално и тема-
тично определени от зрeлостта. От нея не може да
се очаква химничния възторг и усещането за безкрай
на младостта. Но зрялостта не е затвор, забранено
пространство за емоционалността. Затова тя
пише и за любовта, за изживяванията на късната
любов. При нея тя е улегнала отдаденост, жажда за

хармония и очакване за споделеност. И
това е достатъчно вълнуващо и покоря-
ващо. 

В тематичния є пакет влизат още:
стихотворения за рода -за любовта към
майка и баща, дъщеря и внуци; за
Родината - с много любов и болка за днеш-
ните й страдания; за смисъла на прежи-
вяното и за смисъла на живота; за
смъртта -като неизбежен чакан и неис-
кан спътник; за за отличията в днешния
човек и социум. Всичко това в голяма сте-
пен изчерпва и тематичния кръг на пое-

зията. Въпросът пред днешните й представители е
да изберат между традицията и модерността /или
постмодерността, ако щете/. И изборът трябва да
е органичен, какъвто той често не е. Тогава прилича
на бягство и на напразна и безцелна игра с думите.
Кр. Филипова е избрала традицията, там където
най-лесно се проверява талантът. Защото само той,
талантът, може да избягва баналните коловози на
вече сътвореното и прието за традиция. С блясък на
образа; със собствена образност, стилистика и
стих; със собствена биография на духа. В нейната
биография определящи начала са любовта към човека
и доброто, всеопрощението, състрадателността и
грижовността, свободолюбието, непоколебимото
достойнство, мъдростта и разбирането на граници-
те на даденото ни познание. Достатъчни -в съчета-
ние с умението да сътворява образи и да гради пое-
тичен сюжет, за сериозно присъствие в поезията.

Не бива да подминаваме и прозата є, макар сега
да представяме само поезията. Нейната читателс-
ка публика цени най-вече мемоарната є книга
“Светлооки мъже”. Може би и защото мнозина иден-
тифицират себе си с преживяванията на авторка-
та-героиня и с описаното време. Но сред разказите є
има забележителни, бих ги нарекъл антологични,
творби. Силата є не е в откривателства в сюжето-
строенето. Напротив, Кр. Филипова се движи в рус-
лото на класическия хронологичен разказ, понякога и
натоварващо обстоятелствен. Но тя може да ни
омае с разтърсващия драматизъм в ядрото на свои-
те разкази и с дълбочината на преживяванията на
изобразявания трагичен самотник -героят на най-
добрите є разкази. 

Та поне в нейния случай си е струвало обстоятел-
ствата да си играят на възпиране и забрана. За да
позволят отприщването на очевиден и значим писа-
телски дар.     
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СЛЕД СТЪПКИТЕ НА ВЯТЪРА

Пустее плажът.
Край мене с крясък гларуси прелитат.
И знам, че нещо искат да ми кажат,
а може би и нещо да ме питат.
Изгревът е легнал в своите ясли
и над вълните
пилее щедро своя блясък.
А те игриво и безредно трупат
върху гърба на есенния пясък 
ненужни на морето водорасли. 
Вървя след стъпките на вятъра свободна, млада. 
Презирам всичките стени и всичките 
заключени врати. 
Те винаги били са част от ада. 
Прощален вик ранява и сърцето, и душата. 
Навярно чайка някъде умира. 
И аз изпитвам болка за крилата є.
С космична скорост остарявам.
Часовник в мен с досадна педантичност 
брои секундите, които ми остават.
Смъртта е тук, непоносимо близко.
Ще мога ли да кажа на света, че го обичам, 
и от небето прошка да поискам. 
Пет, четири, три .... Часовникът отказва да брои. 
За две секунди трябва нещо да направя.
И на приятели, и на врагове прощавам. 
И моля Бог: 
“В тези тежки времена не ни забравяй! 
Не позволявай някой да е сам.” 
Две секунди ... Поне да бяха два живота - 
единия на птиците да дам.
Събуждам се. 
И знам 
защо сърцето ми предчувства земетръсите. 
И ме боли, дори на сън, 
за чайката от старост уморена, 
изпратила последния си вик. 
И няма как да не боли, да ме отмине, 
щом всички част сме 
от вечната божествена необозримост.
Неосъзнато свързани и неделими.

ПРЕДИ ДА СИ МИ КАЗАЛ ЛЕКА НОЩ

Не виждаш ли, че времето е залезно?
И като свещ топи се и догаря.
Да не мълчим, да разговаряме 
дори и да сме страшно уморени. 
Да бъдем будни даже през нощта. 
И с най-добрите, с най-нежните 
от всичките ни думи 
да си припомняме забравени неща. 
Мълчанието може да убива.
То може да е злато, но и нож. 
Недей заспива 
преди да си ми казал лека нощ.

ИСКАМ ДА БЪДА РАЗЛИЧНА...

Ако трябва на някого да приличам,
предпочитам на младите, дръзките.
С нещо даже на лудите.
Само не на онези, които 
все на сърдечни се правят, 
на гладки и сресани,
за да скрият
колко в себе си са невчесани.
Да прикрият духовната плесен.
Много гладкото бързо ми втръсва.
Свикнала съм да е мъничко земетръсно.
Аз и от себе си съм различна. 
Веднъж съм момичето -   
танцувам в съня си и в мислите.
Друг път съм остарялата птица,
каквато съм всъщност,
но не искам да бъда.
Правя опит за полет - не може,
много дълго съм в тази си кожа.
А момичето още пази мечти - 
от предишните. 
Но мечтите, за да литнат нагоре,
трябва им пролетен вятър.
По душата на птицата
няма място некърпено.
Крилата й - тежки от дни и умора,  
пазят спомен от прошка за рани.
Може би затова
приличам на себе си само. 
И  малко на лудите -
често сама си говоря.
То е защото момичето в мен
със остарялата птица 
непрекъснато спорят. 

Стихотворения от Кръстина Филипова
от “Разпятие”
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ВЪРХЪТ

Воюват за теб, но забравят,
че делиш самотата си с птиците.
Победилите мислят, че те са високите - 
не ти, който гледаш на небето в зениците,
а на бурите знаеш и гнева, и посоките.
Всеки връх крие своите рискове - 
само крачка встрани - и отново си в ниското.
Слагат равенство между тебе и славата.
Тя е преходна, а ти - връх си оставаш.
Победилите идват надути
от хвалебствия и от гръмки салюти,
а си тръгват смалени.
Само стъпили върху теб, те изглеждат голе-
ми.
И си мисля с тъга:
Все по-често те достигат с пълзене.
Все по-рядко - с крила.

ДА БЯХТЕ ВАРВАРИ

Като дивашко победило племе 
каквото имаше, го доограбихте.
Ограбихте душите ни без време -
в тях вече място не остана
за пренощуване на чужда болка.
Бяхте не един и два, а цели полкове.
Да бяхте варвари,
щяхте да сте по-човечни.                 
А уж сте българи!
Превърнахте земята ни във гробница
за непорасналите ни мечти.
Надеждите ни - за стотинки купихте,
за милиони ги продадохте,
докато нищо не остана.
Сега сме само
завод за проститутки и капани,
заложени по всички паралели.
На майките очите им изтекоха
да гледат подир птици отлетели.
А птици ще отлитат още.
И аз докрай ще ви виня
за носталгичните им нощи,
когато в мислите или в съня
отново ще се връщат във гнездата
под сламения навес на България.
Оглозгахте я, синове неблагодарни.
Оглозгахте я здравата, до кокала,
а после я натикахте и в пъкъла...
Нас, възрастните - кучета ни яли.
Ще доизкуцаме човешкия си път,
макар по кучешки.
Но за децата български до гроб ще жаля.
Законите сега не ви ловят.
Ала теши ме мисълта - ще има Божи съд.
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Забележително литературно явление
Академик Марин Кадиев - БАНИ

За този писател не се шуми, не
се пише почти нищо, той не е от
популярните творци и не е от
любимците на литературоведите.
В жизнената му биография няма
знаменателни факти, които при-
вличат вниманието на изследова-
телите. Роден е на 26 март 1936 г.
в с. Върбица, Плевенска област.
Завършил е право в Софийския уни-
верситет “Св. Климент Охридски”
и театрознание във ВИТИЗ “Кр.
Сарафов” и е работил като юрист,
театрален специалист в
Комитета за културата, драматург в театър
“Сълза и смях” и в Народния театър “Иван Вазов” 12
години. Бил е председател на Творческия фонд на
СБП и главен редактор на в. “Земеделско знаме”.
Автор е на много театрални и телевизионни про-
изведения, сред които особено място заемат теле-
визионните поредици “Освобождението”,
“Съединението” и “Процесът Стамболийски”, и
романът “През пепелищата”.

И изведнъж от 2002 г. до 2011 г. се появява него-
вата пенталогия “Възход и падение” - роман в пет
книги: “Независима България”, “Напред, на нож!”,
“Крушението”, “Под свити знамена”,
“Катастрофата”. Тази пенталогия няма аналог в
българската литература и е уникален художествен
факт в българската духовност. И е много интерес-
на нейната творческа история. Препрочитайки
“Война и мир” на Толстой, с пределна яснота разби-
ра, че и България като Русия има такъв съдбоносен
исторически период - на трите войни и двете
национални катастрофи /1912 - 1918 г./, които не са
изобразени в нашата художествена литература -
тази тема е засегната частично от класиците, но
не е разработена. И така за първия национален
идеал - Освобождението, са създадени много лите-
ратурни творби от нашите писатели, но за вто-
рия национален идеал - Обединението на българско-
то племе, почти няма нищо. Това е творческото
начало и той започва една 30 годишна проучвателс-
ка работа. Прочита хиляди страници научна,
мемоарна, художествена и публицистична литера-
тура, посещава музеи, рови архиви, консултира се с
видни наши историци, етнографи, етнолози - три
десетилетия изнурителен изследователски труд и
след това се преселва в родното си село Върбица,
където в продължение на 13 години пише денонощно
тези пет романа. Пише сам, без секретар или
помощници, потънал в море от книги и документи,
разчитайки на своята ерудиция и творческо въоб-

ражение, далече от изкушенията
на големия град и човешките
съблазни. Четиридесет и три
годишен неистов човешки труд -
така се ражда тази пенталогия,
като историческо време обхваща
периода от Независимостта на
България от 1908 г. до края на
Първата световна война през 1918
г. Това десетилетие е съдбоносно
за нас и всичко в най-новата ни
история е следствие от това дра-
матично българско време. Но има
отпратки и към миналото, към

турското робство и към днешния ден. Като място
сюжетът не е само в Бяла черква, Търново и София.
Началото на повествованието е в цяла България,
където се водят военните действия през трите
войни, но е изобразена цяла Европа и САЩ, и Аляска,
Русия и почти всички континенти, в които биту-
ват героите. Онова, което поразява и смайва, са
десетките сюжетни линии и стотиците литера-
турни персонажи - такъв панорамен художествен
поглед не е познат в литературния процес у нас.
Историческите лица в белетристичната поредица
“Възход и падение” са много и изключително важни
за документалната същност на този грандиозен
епос; без тях не може да се опише акта на
Независимостта, както и трите войни и двете
национални катастрофи в началото на 20 век,
иначе написаното няма да е автентично и убеди-
телно. На първо място цар Фердинанд и неговото
монархическо обкръжение и взаимоотношенията
му с другите държавни глави по света. Изобразени
са целият гениралитет, парламентите и мини-
стерските съвети у нас и в Европа, всички социални
пластове на българското общество, политически
партии и културните елити, цялата духовна и
материална българска действителност като дей-
ствителни човешки личности. А измислените худо-
жествени образи в поредицата са повече и по-инте-
ресни от документалните. Длъжен съм веднага да
отбележа, че Пелин Пелинов е написал своите рома-
ни в много непознати и неповторими образи, какви-
то няма в българската литература.

Основната сюжетна линия е между белочерков-
ския офицер Александър Бронзов и търновската
музикантка Преслава х. Славова и от техните
взаимоотношения произтичат много нови сюжет-
ни линии. Тези образи са наситени с много жизне-
ност и житейска правда; в тях може да се огледат
много български съдби и днес - в тях има една дълго-
вечна българска същност и те са новооткритите в
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нашата проза. С подобна оригиналност и изключи-
телно жизнеутвърждаващо начало са образите на
Ирмена и нейния син Мирон Маждраков, Христина,
Дъбаците от с. Морава и тяхната еволюция,
Аспарух Ташков и Мазаков - в тази редица са десет-
ки незабравими образи, осъдени с неповторима
художествена сила и житейска правдивост от
писателя.

Пелин Пелинов показва в своята белетристична
поредица, че не само познава в детайли бита, нра-
вите и душевността на българина, но съумява да
създаде един разнообразен свят с дълбоки национал-
ни корени. Българското личи не само в битовите
детайли, които описва авторът, а също така и в
обобщенията, които прави за отделните герои и
техните постъпки. В цялото епическо повествова-
ние струи една българска житейска мъдрост, как-
вато срещаме само в голямата родна белетристи-
ка. Цялата българска народопсихология, обществе-
ните и личните пороци и добродетели са изобразе-

ни чрез ярки и убедителни литературни характе-
ри; те са различни за разнородните обществени
групи в техните исторически и конкретни взаимо-
отношения.

Отново акцентирам, че разказваческата дарба
на Пелин Пелинов е забележителна и образите,
както исторически, така и художествено измисле-
ните, в невероятната белетристична поредица
“Възход и падение”, са откритие за българската
проза. Те са ярки, нестандартни, оригинални и
неповторими и са образи земни, противоречиви и
носят цялата характерология на българина в него-
вата полюсност. Единствено авторът има безпо-
грешно историческо мислене, остър и изтънчен
усет за човека, което му е позволило да създаде
тази забележителна галерия от българската образ-
ност, в която се оглеждаме днес и се самопознава-
ме, извисяваме и самодоказваме като идентичност
в света на човешката общност.

Българското Възраждане, което започнало в 1762
г. с Малката голяма книга на Паисий Хилендарски
“История славянобългарская”, събудило голям
интерес у поробените българи към родната книж-
нина. През 50-те-70-те години на 19 век станал бум
в издаването й. Възрожденският дух, който книги-
те носили, обхванал широките слоеве на българско-
то население. Читалищата и училищата, които
никнели по това време като “гъби след дъжд”, а
така също и отделни личности, търсели родната
книжнина, защото само тя можела да удовлетвори
жаждата им за просвета и свобода. И за да бъде
удовлетворена тази национална нужда, се появили
българските книгоиздатели и книгоразпространи-
тели.

Най-известният и най-големият между тях е
Христо Г. Данов.  Той е роден през 1828 г. в бунтовна
Клисура. Произхожда от заможно семейство. Баща
му е бил търговец-абаджия, професия, която му поз-
волявала да издържа семейството си, пък и да заде-
ля по нещичко за “черни дни”. На 6 години неговият
син Христо постъпва в Клисурското килийно учили-

ще, където се изучавали само Часослова и
Псалтира. Той бил ученолюбив и не се задоволил с
килийното образование. След завършването му
постъпил в класното училище в Копривщица, ръко-
водено от руския възпитаник Найден Геров. И учил
там три години. Но баща му починал и “белите
пари за черни дни” свършили, което му попречило да
продължи образованието си - я в Русия, я в Западна
Европа, затова се главил за учител в с. Стрелча.
След това се преместил в Перущица /1850 - 1853 г./,
като накарал перущенци да си построят училище -
известно до днес като “Даново училище”. Освен уче-
ниците си, които обучавал на четмо и писмо, той
просвещавал и възрастните - да не си бръснат гла-
вите като турците. (И както шоумена Слави
Трифонов прави днес.) Освен това запознавал
възрастните селяни с историята и географията
на България и на другите страни. С две думи - той
бил всичко в това село, докато не бил заместен от
бунтовника Петър Бонев, който пък хвърлил
Перущица в огъня на Априлското въстание.

Амбициите на Христо Г. Данов да просвещава

Книгоиздателят

Пелин Пелинов

“Дом, в който няма книги, е подобен 
на тяло, лишено от душа”

Цицерон

Разказ от “Щрихи към портретите” - 2
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както децата, така и възрастните, били по-широ-
ки от рамките на село Перущица. Той си мечтаел
да направи това за всички села и градове в България.
Затова решил да издава книги, които да се разпро-
страняват в цялата страна и чрез които да се про-
свещават поробените българи. В този смисъл той
станал национален просветител, което означава
будител.

Напуснал даскалъка и се заловил с книгоиздава-
нето и книгоразпространението. През 1855 г. издал
в Белград календарчето за 1856 г., озаглавено
“Старопланинче”, като започнал да го разпростра-
нява заедно с други сръбски книги. След календарче-
то издал отново в Белград още три важни за бълга-
рите книги: “Основи на българската граматика”,
сбирката от песни “Робинзон и Гуслица” - съставе-
на от неговия колега и приятел Йоаким Груев, и
“Пространний православний катехизис” - преведен
на български от самия него.

И тръгнал по села и градове да ги разпространя-
ва. След Южна България обиколил и Северна. Накрая
се прехвърлил и в Македония. За разлика от днес,
тогава не е имало нито автомобили, нито други
превозни средства. Придвижването е ставало само
пеш, с едно конче, в дисагите на което са били кни-
гите. Ставало бавно и мъчително, но вече трий-
сетгодишният Данов го правел, защото дълбоко е
вярвал, че това е необходимо на поробеното
Отечество. Същата вяра е ръководила и Матей
Преображенски-Миткалото, който по-късно, освен
разпространение на книжнина е вършел и разузна-
ваческа дейност, необходима на Дякон Левски и
освободителното дело. Тогава пътуващи книжари
са били още и Найден Йованович от Пазарджик и
Пенчо Радев от Карлово. /Найден Йованович е
първият книгоиздател и книгоразпространител в
България. Той започва още през 1839 г./

Книгоразпространението е била трудна рабо-
та, затова находчивият Данов отворил и първата
постоянна книжарница в България - в Пловдив на
Узучаршия. По-късно той открил книжарници в
Русе и във Велес.

Първата и най-важна задача за Данов е била да
издава учебници и учебни пособия, от които се нуж-
даели училищата. Тази най-важна задача той
изпълнявал до края на живота си. Неговият опит
като учител и особено дружбата му с родолюбивия
Йоким Груев му помогнали да издава добре стъкме-
ни учебници, които се търсели като “топъл хляб”
от учителите. След Белград той започнал да печа-
ти учебниците и другите си книги във Виена, къде-
то се намирала най-добрата славянска печатница.
Скоро след това открил в съдружие с търговеца
Янко Ковачев и своя печатница във Виена. След
Освобождението през 1878 г. я пренесъл в Пловдив. И
продължил да печати всички учебници и учебни
пособия за всички класове. Печатницата на Христо
Г. Данов има съдбовно значение за българското

образование преди и след Освобождението.
Дановите учебници са епоха в българското образо-
вание. Няма друг книгоиздател, издал толкова
много и толкова качествени учебници. До смъртта
му през 1911 г. те надхвърлят хиляда бройки.

Още в 1861 г. Данов издал следните забележител-
ни книги:
1. “Кратка Българска история” от Д. П. Войников
2. “Уроци по землеописание - естествено, граждан-

ско и изчислително”
3. “Кратка логика” от Й. Михневич, превод на Й.

Груев
4. “Кратко землеописание за деца” от Н. П. Стоянов

На тази успешна издателска и разпространи-
телска дейност на Христо Г. Данов завидял гръцкия
книжар Димитър Ангелидис, който имал книжарни-
ца в Пловдив. Той наклепал Данов пред турските
власти, че издавал и разпространявал “противни
книги на държавните интереси”. Властите го
потърсили да го арестуват, но той успял да избяга
във Виена. И останал там четири години, като
продължил издателската си дейност. При завръща-
нето си в Родината носел много книги, които били
конфискувани на Видинското пристанище, а той -
арестуван. По това време секретар във Видинския
каймаканин е бил Илия Цанов, бъдещият адвокат-
защитник и спасител на Ботевите четници. Той
прегледал книгите и казал на заптието, че са
“пълен боклук” и му наредил да ги хвърли в огъня. По-
късно Илия Цанов /брат на шефа на Радикал-демо-
кратическата партия Найчо Цанов/ казал, че
“Данов бил с двата крака в затвора, а книгите щели
да го окачат на въжето.” А пък самият Данов при-
знал: “Аз дължа живота си на него!”

Освен учебници Данов издавал и учебни пособия,
като например географски карти и атласи. Той ги
печатал в най-реномираното картографско изда-
телство “Г. Фрайтак” във Виена и ги пращал на
българските класни училища. А също и в Румъния,
където тогава е имало такива български училища.
Първоначално той напечатал 8 стенни карти, а по-
късно /в 1875 г./ ги допълва с още 24. По това време
Сърбия, която отдавна е била свободна държава, не
е имала такива карти в своите училища. Но истин-
ски подвиг представлява издадената от Данов
карта “България с прилежащите ней държави”. В
нея били нанесени всички селища, в които са живе-
ели българи. Това било опасно, защото турските
поробители са смятали България за турска провин-
ция, която има място само на картата на импе-
рията. Тъй че родолюбецът Данов проявил и голяма
политическа смелост.

Освен с книгоиздателска и книгоразпространи-
телна дейност Данов се занимавал и с подготовка-
та на качествени учители, които ще преподават
на учениците по неговите учебници. Той е знаел, че
в столицата Цариград е имало две реномирани учи-
лища - “Робърт колеж” и “Френският лицей”, в
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които са учили богати българчета. Но те не били
по джоба на по-бедните ученици. Освен това е знаел
и за училищата в Москва, Киев и Николаев, където
също са учили българчета. Но студеният климат
там е възпирал много от тях да учат в Русия.
Затова Данов решил да потърси такива удобни учи-
лища в Западна Европа. И открил, че в Чехия - в град
Табор имало гимназия и земеделско училище. През
1868 г. той е завел в Табор две българчета - Йордан
Симеонов от Русе и Панайот Н. Генишев от
Търново и ги настанил в гимназията. Свързал се и с
директора й д-р Крижек, с когото се споразумял да
приема през следващате години български ученици.
На следващата година той отишъл в Хърватско - в
столицата Загреб, където имало гимназия и педа-
гогическо училище, и в гр. Крижевац - където имало
земеделско училище. И се уговорил и с директорите
на тези училища да приемат българчета. И в
период от три години само в Табор са се учили 96
българчета. Между тях е и известният революцио-
нер Ангел Кънчев от Елена, който учил само една
година в Земеделското училище като стипендиянт
на турския “Образцов чифлик” в Русе.

Грижата на Христо Г. Данов за бъдещите учи-
тели не е само да им намира добри училища, а и да
им осигури стипендия. Известен е случаят с маке-
дончето Константин Помянов /от с. Поменово,
Прилепско/. През 1869 г. родолюбивите одринци,
начело с книжаря Георги Димитров, се обърнали към
Данов да им намери учител за училището, което те
възнамерявали да открият в квартал “Каик” в
Одрин. Той им препоръчал споменатото македонче,
което току-що било завършило Пловдивското клас-
но училище, с уговорката да учителства само една
година в Одрин, след което той ще му осигури сти-
пендия да се учи в гимназията в Табор.
Македончето се съгласило и след една година Данов

му издействал от Евлоги Георгиев стипендия за
Табор. А след завършване на Таборската гимназия
му издействал нова стипендия от карловския бога-
таш за висше образование по право. И след като
Помянов завършил право в Прага и Виена и докто-
рат в Хайделберг, се завърнал в България и бил два
пъти министър на правосъдието в кабинета на
Драган Цанков и Стефан Стамболов.

Христо Г. Данов осъзнал, че освен от учебници,
учебни пособия и други книги, просветното дело в
България през турско се нуждае и от периодичен
печат, който да осведомява и пропагандира
постигнатото, а също така да напътства това
дело. Затова в 1869 г. той създал с Йоаким Груев и
Янко Ковачев списание “Летоструй” и станал негов
пръв главен редактор. Списанието “искало да отго-
вори на нуждата да се разпространява сред народа
просвещение и родолюбие” и да се уведомява за
“духа, нрава и потребата на времето”. Списанието
излиза от 1869 г. до 1878 г. в осем сборника. И има
енциклопедичен характер, като помества четива
по природни науки, по история и география, както
и биографични очерци за велики личности. То било
илюстрирано с литографии от Ф. Каниц. И било
любимо четиво и на учителите, и на интелигент-
ните българи по това време.

Но преприемчивият Данов не се задоволил само
с това списание. През лятото на 1878 г., когато
Берлинският конгрес отхвърлил Санстефанска
България и я насякъл на пет парчета, родолюбецът
създал в Пловдив всекидневника “Марица”, който да
се бори срещу решенията на този зловещ конгрес и
за националното обединение на българите.

Този вестник продължава да излиза и днес в
Пловдив ...

Страдалната и нецелокупна душа 
на човека/твореца в поезията 
на Борис Христов

Академик д-р Иванка Денева - БАНИ

Борис Христов е сред поетите,
чието присъствие в литературата
е белязано от дитирамбите на кате-
горичното приемане на таланта, но
и от полемичните дискусии в среди-
те на овластената за присъди лите-
ратурна критика на 80-те. И е есте-
ствено едно толкова нееднозначно и
полифонично със синтезите си за
Човека творчество, да бъде оценява-
но разнопосочно заради силата на

художествения свят на автора и
особено след категоричния му жест
на оттегляне от полето на “поети-
ческото съзидание” (след стихосбир-
ката “Честен кръст”, 1982 г.). Още
“преддебютният цикъл” (в сборника
“Трима млади поети”, 1975 г.) щрихи-
ра нагласите на лирическия герой за
неприемане утвърдения модел на
съществуване - с изгарящ от жажда
“биографичен импулс” и за поета, и за
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героя му “да се случи нещо” извън “привидното случ-
ване”... Всъщност, голямата сила на Борис-
Христовата поезия е в умението на лирическия “аз”
да се “отгради” от властовите позиции със скромния
си капитал на момче, родено и пристигнало далеч от
епицентъра, но носещо възможностите за преоценка
на остарелите и за въздигане на нови духовни потре-
би и сетивност у идващите “млади”. 

В подхода към сложната с психологическите си
измерения тема за страдалната душа, подчертавам
приносите в изследване на различни аспекти от твор-
чеството на поета Б. Христов от видните литера-
туроведи акад. Иван Радев и от професорите М.
Неделчев,  Св. Игов, Ив. Станков и Пл. Дойнов, от Св.
Жеков и др. Правя уточнението, че тук прилагам
като нейн (на душата “двойник”) за назоваване и тер-
мина “съзнание”. Употребата на двете понятия, спо-
ред мене, е пригодно за показване трагичните пре-
ображения на душата в нейното движение към усъ-
вършенстване и откриване на неподозирани истини
за себе си и обобщенията за Човека, измъчващи, но и
просветляващи духа му. Считам, че Борис-
Христовият лирически герой налага (чрез страдание-
то на своята душа - в Пътя към себе си и другите)
трънения венец на познанието върху главата си, а
косвено - и върху своята участ, слята с тази на събра-
тята му, и всъщност - с “народното живеене”.
Защото и началните стъпки в поезията, донесли вен-
цехваленията, са последвани от стрелите на остри-
те полемики (в “Пулс”, 1982 г. и другаде) за строфи,
дошли да размътят блатото на “каноническото писа-
не” и лепкавата тишина на социалното и поетическо-
то статукво - с изградеността на натюрела, както
и с различието  “на гласа”. Без да изчерпвам мотивите
за страдалното “битие” и себеусещането на човешка-
та душа, по-долу ще посоча някои от основните при-
чини, довели, според мене, до разкъсаната й същина и
мъките на “съсъда й” - човека-съвременник и Творец в
поезията на Борис Христов: 
- страдащото съзнание в поетичните творби на

Борис Христов е породено от драматизма, трагиче-
ския настрой и същността на
възприятието/ракурса към реалиите на битието и
социалната действителност от автора и
Човека/Твореца в стиховете му;

- мотивите за драматизма в изживяванията на
душата са следствие главно от разрушената връзка
на българина с Бога и морално-етичните стожери в
националната народопсихология - резултат от
навлизането на атеизма в българското семейство,
училище и общество след 1944 г. и ерозиращото му
влияние върху съзнанието на личността;

- от превеса и влечението в изборите на човека към
земно-телесното и отдалечаване от духовното и
екзистенциалното;

- от отделянето на съвременника от изконни нацио-
нални ценности, като връзка с родителите, рода,
църквата, ближния, земята и др.;

- от огорчението на човешкото и поетическото
съзнание вследствие липсата на личностно и обще-

ственозначими приети национален идеал и кауза - в
името на човека и народа; 

- тревожното и търсещо нови поетически хоризонти,
изразност и “естетика” творческо съзнание пулсира
(слято или “отстранено”, критично или градивно-
утвърждаващо и винаги) - ведно с въжделенията на
народа и развоя на националната съдба. 

Наблюденията на автора над несъвършенствата
на съвременника и света около него изострят сетива-
та за едно повтаряно до баналност всекидневие на
бит и труд, изрядко прорязвано от тържество на
душата и повече - от неслучил се копнеж по друго себе-
изразяване и бъдещност на Човека. И достойнствата
на Борис Христовата поезия идват от умението да
слее оригиналността на поетическото си съзнание с
мисловния порив и чувствителност не само на хората
от своето време, но и с психологическия настрой и
копнеж на българина (като национално себеусещане)
по един по-различен от настоящия свят, което, спо-
ред мене, я прави и някак “надвремева”, по търсения и
значимост. Темата за сиротността на Човека в един
неприютно-студен мир носи алюзия към себеусещане-
то на поколението и сънародниците му и ги загражда
трайно в “ареала на самотията”, който обитават.
Авторът показва разломения свят на съвременния
човек; трагиката на нецелокупната човешка душа,
осъзнаваща от Поета своето непосилие в стремление-
то си да промени света. Тази тема е интерпретирана
творчески още от поети-предци. Но през 70-те и 80-
те г. на XX век усетът за монотонността на
Времето и лишеността му от високи смисли и цели
терзае сърцето на българския интелигент, намерил
отражение и в проблематиката на стихосбирките на
Б. Христов “Вечерен тромпет” и “Честен кръст”. На
“дребнавите черти” на живота са изведени като
контрапункт различните регистри на човешките
настроения, поривността за посещаване от лириче-
ския “аз” и на други измерения и съжителстване,
съвместно с най-трудния спътник -“...тоя скитник -
сърцето”. При него страдание носи и непостигнато-
то познание (“Христова възраст”): Поетът е уморен
от капаните му в дръзването да узнае тайната на
трансцендентни въпроси и енигмата на
Божествената душа. Авторът показва умение да
поставя, дискутира и претворява художествено
сложните общочовешки теми чрез предметно-сетив-
ния свят на ежедневната човешка суетня и повсе-
местните прегради на застиналото Време. Сред без-
силието на чувствителността, от него вика с неми
думи неистовият глас на обезправения човек “без
значение” и воля в обществото, намиращ обаче сили да
се себеприпознае и като “значим” и да счупи вътреш-
ните окови на своето съзнание (“Човекът в ъгъла”).
Скритото неудовлетворение, ярост и тъга изблик-
ват в езикови конструкции из сферата на битово-раз-
говорните пластове. В поезията на Б. Христов посто-
янно се сблъскват и привличат крехкостта и грубата
сила, утвърждаването и отрицанието. Страдалната
душа въпие друг израз на съществуване със зова за
включване (“Вечерен тромпет”) и на други в “музикал-
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ния състав” на несъгласните. В него стене повикът за
ново себеусещане на човека в чудото-Живот - с пълно-
та и удовлетворение на съзнанието от духовния
необят: на сетивата, менталността и идеите
(“Честен кръст”.). Човекът от строфите на Борис
Христов е с психологическата нагласа да обживява
втурването си “другаде” повече като желание и наме-
рение, реално оставащ “заостровен” в своето земно
притегляне, където светът край него блаженства в
удобната си леност на непромяната. В “Честен
кръст” Творецът приема действието и активното
съприкосновение с живота повече като “свое верую”.
Всъщност, тази разломена душа носи характеристи-
ките си някак изначално от особеността на съзнание-
то у човешкия вид, склонна към рефлексивност/само-
рефлексия, вече личностно твърде засилена у авто-
ра/Твореца и полемизираща с Времето (“Тяло”). 

Свободолюбивото му съзнание се възправя и срещу
“прътите в колелата”, слагани изкуствено пред
Твореца от нормативната естетика: следствие от
погазване и на политическите свободи и на разправи-
те с хората на изкуството през онези години. Редица
творби не само маркират въпроса за себеусещането
на Човека, но и на покрусената “творческа душа”- от
регламентите пред художественото й себеизразява-
не: въпроси от фундаментален характер за съдбата и
мястото на създателя на културни ценности и твор-
чество, двигател и изразител на обществените идеи
и процеси (“стих. “Стената”, “Камбана”, “Страх” и др.)
Строфите в книгата бележат полифонията на чув-
ството и на стила, като отлика на звученето на
Борис-Христовия стих. В тях се блъскат различни
смисли: с философска глъбина, емоционално-човешки и
от ежедневния живот. Облъхната от трагизма на
“мъртвото време”, душата носи и светлината на
паметта, но и бремето на миналото, спомена и осо-
бено - енигмата на неслучващото се Бъдеще.
Сатиричното втурване на душата не щади никого:
своя телесен съсъд-Човека - с гневна самоирония, но и
с оценките за обществото и спящите съвременници.
Трагизмът на душевната Голгота диша вяра и неве-
рие, а средствата на фикцията преплитат причудли-
ви сюжети от странните видения на нажежената
от горести мисъл с баналностите, рутината и
повторяемостта на деня. Творецът е не само фили-
гранен “каменоделец” на думите: той се усеща и свое-
образен идеен посредник на духовните диалози между
себе си и съвремието. Трагизмът на човешката/пое-
тическата душа идва от порива на Твореца да успоре-
ди и слее своя блян и мечта за “ново битие” с нагласи-
те на обществото, неузряло обаче идейно и практиче-
ски за него. Фразата (с притчов заряд), както и поли-
фонията на смислите, звуците и ярките метафори,
театрализират или строят гротеската на българ-
ското живеене на 80-те, чиито марионетки влачат
унило дните. (“Тяло”) Виртуозното владеене на езика и
пластовете му помагат за визуализиране на душевно-
то страдание чрез олицетворения, конструкции и
метафори, прокарващи смисъла през филтъра на иро-
ническото отстранение, абсурда или гротесковото

отрицание и сатирата. В лутането стремежът на
душата е да се предпази от двете големи нравствени
пропадания: да посещава “човека с жезъла”(властта)
или да се сведе до коритото на общото цвъртящо без-
лико щастие... И само пътуването й към изконни
начала (мъртвия баща, Отечеството, камбаната) я
утешава отчасти: в сливането с тях и с високите
стойности. Строфите на Б. Христов поднасят тре-
вожността и на оспорващата божиите дела разколе-
бана и раздвоена душа. И единствено Неговата, на
Спасителя, саможертва в името на Любовта и
Свободата на Човека, е основание за смиряване на
питащия взор към небесата у героя.. Тя е висшият
смисъл и прозрение на поезията му за най-голямата
енигма в “човешкото Време”: тази за ”прозореца” и
тайнството на смъртта, като част от кръговрата
на Живота... С натрупаното познание и опита от
крушенията Човекът е готов да посрещне и надмогне
“най-големия си страх” и да усети душата си олекоте-
на и отчасти целокупна... 

Борис Христов се домогна и до непостижимото:
прелом в поетическото мислене и себеизразяване -
тази жадувана и ефимерна еманация на промяната в
естетическите пространства на Твореца. За да
извърви героят му  пътя до святото откровение
(Бог), до своя поетов дом и “...малкото хора, останали
верни на Свободата”... А да сподели най-горчивото
познание: че “няма нищо” на върха на житейското
дърво, заслужаващо усилия, е сила на духа, аскетично
самоотричане, житейски и творчески кураж. Иначе, и
в полифонизма на гледните точки, и в индивидуалния
художествен изказ, душата на Твореца през цялото
време остава, според мене, нецелокупна. Състоянието
й е предопределено от страданието на търсенето и
непостижимото докрай познание и поривност на
човешкия дух - в тяхното сливане с трагичната
участ на един народ, обусловена от народопсихология-
та, скръбните мъки на времето и последствията за
Твореца да ги изживява - в своето влечение към духов-
ните пътешествия на преизподнята, но и към
слънцата на битието (“Пеперуда”, “Август”, “Човекът
в ъгъла”, “Графика”, “Вик в тишината”, “Затворено
писмо”, “Котка на пътя”). 

Така драматизмът в поезията на Б. Христов
черпи пълноводието си от битките на душата не
само с каноническите “норми на порядъка”, но и от
най-трудната и невидимата - в решимостта да
остане себе си. Психологическото въздействие на
тези строфи завладява чрез своята първичност,
искреност и болка от изгубената и... непостижима
целокупност на душата, намерила се нащърбена от
липсата на най-спояващото й ядро - вярата в Бога и
“началата”- духовни стожери на личностния и социал-
ния прогрес. Книгата “Честен кръст” звучи и като
градивност и предупреждение. В ценностната скала
на автора Словото получава открояваща се и сакрал-
на значимост.  Своите послания към Човека и българ-
ския свят поетът Борис Христов отправи с повика за
хармония, облагородяване и по-добра човешка съдба,
непреходно звучащ и днес...
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САМОТНИЯТ ЧОВЕК

Той има белег на челото си и сяда винаги на края.
Дори когато е висок, самотният човек е малък.
Събира билки или пък с теслицата на спомените дяла,
остане ли без работа - и мъкне вехтото си одеяло.
Глава на кон в полето свети и самотният човек отива
да я погледа просто - не че иска тя да бъде с грива.
Докато другите крещят или говорят за изкуство,
самотният човек на масата лови мухите и ги пуска.
Но ако пише стихове, той непременно ще остави
една сълза в очите или драскотина в паметта ви...
Той има дом и топла супа, но е толкова затворен
животът му, изхвърлен като каса в дъното на коридора.
И тоя дом да се обърне с керемидите надолу,
той може пепел да яде, но няма да се моли.
В какъв ли огън е горял и под каква ютия -
за да научиш, трябва много вино с него да изпиеш...
Тъй както си върви с петно на ризата си чиста,
самотният човек в тълпата се изгубва изведнъж като мънисто.
В едната си ръка той носи книга за душата болна,
а с другата самотният човек въженце стиска в джоба.   

© Борис Христов. Вечерен тромпет. София, 1977. 

ВЕЧЕРЕН ТРОМПЕТ

Върти ни живота под жаркото слънце
и трием нозе от горещия камък...

Но щом вечерта от небето се спусне,
ще взема тромпета и ще седна на прага.

Стига край тия стени съм се лутал
като звън на пробита камбана.

Трябва да свиря, трябва да срутя
тишината - само викът да остане.

Искам да гръмне горещия вятър
и докрай да отвори вратите.

Искам да тръгне отново земята
след кръстоносния марш на щурците.

Искам бодливата тел пред дома ви
с моята песен да скъсам.

Искам съседа, който се прави
на глух, да възвърне слуха си.

Искам да върже своите пръсти
крадецът, сърце да си купи пазача.

Искам да капна от моите сълзи
в окото, което ръждясва.

Искам отново при нас да се върне
панаирът - прахта да издуха.

Искам от смях да умре и от гъдел
този, който умира от скука.

Искам над мъртвите като на стража
до сутринта да стоиме.

Искам на всички заспали да кажа,
че има време да се наспиме...

Трябва да свиря в глухата вечер,
докато не дочуя към мене да иде

гласът на хиляда тромпета далечни.
Или на някой архангел невидим.

© Борис Христов. Вечерен тромпет. София, 1977. 
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ЗАТВОРЕНО ПИСМО

С пети набити пътищата днес обхождам
и нося в куфара въже от вратовръзките неделни,
шишета с кашлица, случаен нож и
сънливи разписки от старите хотели;
обувки простудени и билети лотарийни,
афиши и усмивки - кръпките на делници жестоки,
бъбриви вестници, опразнена бутилка вино
и някъде в средата крачки на часовник;
оръфан план на къща, снимка на момиче,
палто с обърнати ръкави - в джоба плик забравен.
И мъничко петно, останало от някоя сълзица
върху това писмо, което от години не отварям.
Отдавна тръгнах аз, за да настигна пощальона -
да го попитам кой от края на света ме вика,
да разбера защо, когато хвана щастието, то се рони...
Едва тогава ще се спра и ще отворя плика.
Но да вървим сега, надеждо моя, и да минем
по моста - след талигата на старата луна двурога.
Да стигнем края на земята и да скочим от трамплина.
И ако трябва, да почукаме на портите на бога.

© Борис Христов. Вечерен тромпет. София, 1977. 

СТЕНАТА

Пак ще живея - една ръка ако имам,
и ще се радвам, че тъкмо тя е останала.
Пак ще се топля с листото през зимата
и от листа ще си правя сандалите...
Бяхме тръгнали да разбием стената
и на площада да изгорим като слама,
но в една дупка изгубих моя приятел,
а след него и другите - двама по двама.
Без да мисля тогава, че дойдох да живея,
аз затворих очи, за да нямам свидетели -
и я блъсках, и дращих, и вих срещу нея,
докато не покапа кръв от ръцете ми.
И припаднал накрая в дивия бурен,
плаках тайно от гняв и обида -
извикаш ли нещо, няма кой да те чуе,
каквото напишеш - няма кой да го види.
Последната моя надежда тогава издишах
и сам си отрязах крилата наболи -
какво е човекът, щом малката мишка
може спокойно да мине отдолу!..
Но свършва живота, ще прекипи като сода -
всичко друго е вятър и стихове.
И ако трябва сега да извикам свободно,
извикал бих само: “Аз викам.”
Ако имах и малко сили в ръката
и трябваше да напиша някоя дума,
написал бих смело върху стената:
“Това е стена!” И нищо друго.

© Борис Христов. Честен кръст. София, 1982. 



l

100

Iv. Deneva. The suffocating and unceasing soul of man/creator...

ЛЕТОПИСИ, брой 2, 2017

КАМБАНА

На дълги въжета се спуска дъждът
и като клоун се мята по тревната черга.
Земята дими - отдолу картофите врат
и мъртвите сядат сега да вечерят.
Каква дисциплина и каква тишина -
на тяхната бедна трапеза лъжица не чуваш.
И само баща ми замислен седи настрана
и храни в черковна камбана своето куче.
С тая камбана аз го изпратих, когато
в края на селото няколко старци го скриха.
Това е камбаната с божия глас, на която
аз се лутам сега да намеря езика.
Но нека не стигаме никога, моя надеждо -
гълъбице проскубана, до площада с трохите.
Не ходи у дома на човека със жезъла,
на щастливите гълъби с тяхното общо корито.
А с врабчетата дрипави, ако нещо остане,
подели - и се дръж до последния нокът...
Докато не запеят отново език и камбана
и не паднем в устата на старата котка.
Пак ще вали над света - есента ще дими,
когато дъждът по въжетата дълги ни спусне
на трапезата вечна, пред която баща ми седи...
И вкусна ще бъде тогава нашата супа.

© Борис Христов. Честен кръст. София, 1982. 

ЗНАК ОТ НЕБЕТО

Удуши ни дъжда и градушката смете
всичко живо - сви го на топка.
И видях как летеше и падна в полето
от лед издълбана главата на господ.
Докато светеше още в студеното пладне
челото му и димеше полека душата,
аз го взех на ръце - като агне,
и гласът ми потече сам в тишината:
"Кажи ми, Исусе, ти, който остави
юдейското стадо на хълма да плаче
и пусна след злия разбойник Варава
в рая да влизат деца и палачи,
защо от калта до небето разпъваш
човека и в звездния огън го пържиш,
а добрата вдовица земя си превърнал
в огромна сушилня за сълзи!..
Аз не съм ясновидец, но чувам
с ушите на моята българска кожа
тръбата на страшния съд да надуваш
и да опира в костта острието на ножа.
Кажи ми защо като фокусник криеш
в джоба прокъсан на тъмната бездна
ръката, която се готви да стрие
кръвта ни на прах и оттук да изчезнем..."
Но господ погледна с окото си влажно
към хълма, където светеше кръста...
И докато мислеше какво да ми каже,
изтече на капки между моите пръсти.

© Борис Христов. Честен кръст. София, 1982. 
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В хилядолетната българска история няма владе-
тел,оставилпо-дълбокадирявчовешкатацивилизация
от княз Борис-Михаил, покръстителя на българите.
Делото му е съзвучно с духовния подвиг на св. Йоан
Предтеча и светите апостоли и е славянския апотеоз
на древното християнство. Ловък дипломат и властен
самодържец, просветен аристократ и непоколебим
патриот,съссловоимечтойувличасвоитеследовници
и налага на България нова грандиозна цивилизационна
роля в една раздирана от котерийни борби Европа по
време, когато сблъсъкът на бъдещия западен католи-
цизъм и древното източно православие достига до
пароксизъм и подготвя почвата за предстоящото раз-
деление на църквата на Източна и Западна. Ние не
знаем как точно княз Борис-Михаил е осъзнал своята
мисия да издигне българите до техния духовен връх, и
обясненията за ловкото му балансиране между сфери-
те на влияние на вселенския патриарх в
Константинопол и папата в Рим далеч не изчерпват
мотивите на този невероятен духовен стратег,
чиетоделовсегръцкиятшовинизъмипаневропейската
мегаломания винаги са се стремели да държат в сянка-
танасобственатаси,вповечетослучаинезначителна

в сравнение с неговата, роля. Но свидетелствата на
историятасанепререкаеми-именнотойетози,който
отваря за самите свети братя Кирил и Методий и осо-
бено за техните ученици - светите Седмочисленици
Климент, Наум, Сава, Горазд, Ангеларий - перспективи-
те на едно световно поприще, което разширява грани-
ците на православието от слънчевите брегове на
Средиземномориетодоледенитепросторинаарктиче-
ската тундра. Тук, сред хълмистата равнина на
Северна България се ражда пасионарния порив на едно
хилядолетно духовно възшествие на славянския свят
като алтернатива на кървавата западноевропейска
история. Именно тук е заченат нравствения идеал на
огромната славянска общност и именно тук той е
облагороден от духовното послание на древното хри-
стиянство. Именно тук светото послание и светото
сказание са прозвучали на език, различен от догмата на
триезичната ерес, което отваря пътя на
Просвещението и Ренесанса, отваря пътя на христи-
янския свят към неговото световно бъдеще.

Ето защо България е длъжна да отбележи мощното
и светло име на този най-свят български владетел и
просветител с монумент за вечни времена в съгласие с

Проект за паметник на 
княз Борис-Михаил - покръстител

Цвятко Сиромашки - дописен член на БАНИ 
и  Стойчо Петров   - дописен член на БАНИ
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Tsv. Siromashki and St. Petrov. Project for monument ...

убедеността, че признателността на потомците е
венецът на всяко дело. И мястото на този монумент
без съмнение е днешната столица на България, и в нея -
пространствотопредхраманасветиСедмочисленици.
Няма друго място в България, което по такъв безспо-
рен начин да съчетава върховете на българския дух,
единението на страната ни със света на христи-
янството, величието на българската книжовност и
делотонатехниянай-яръквдъхновителсв.КнязБорис-
Михаил. Ето защо сме убедени в необходимостта сто-
личният парламент да определи именно градинката
пред храма на св. Седмочисленици като пространство,
сред което да се извиси монументът на св. Княз Борис-
Михаил - като естествено място за памет и почит
пред величието на неговото дело. Паметникът и храм

“Св. Седмочисленици” в такъв случай ще придобият
характер на историко-архитектурен комплекс, посве-
тен на събития, легнали във фундамента на българска-
та култура и въобще на българската история.

Леснодостъпно, просторно, използвано интензивно
за отдих и социални контакти това място има потен-
циала да се превърне в средоточие на училищни, сту-
дентски, православни и други тържества, чествания,
ритуали, свързани с българската книжовност и култу-
ра, с историята на България и с мястото и в съвремен-
ния свят. С превръщането на ул. “Граф Игнатиев” в
пешеходна зона функциите на такъв плекс ще се раз-
гърнат в пълнота като естествен център на тази
част на града.

2015 г.

Проектът беше представен в Столична община в началото на 2015 г. на главния архитект, тогава
господин Петър Диков, от името на Фондация „Българска слава“ към Българска академия на науките и
изкуствата. Арх. Диков се отнесе с уважение към проекта и ни увери, че ще се проведе конкурс с равно-
поставяне на всички предложения и оценката ще бъде справедлива според тяхната художествена стой-
ност, а няма да зависи от вида на Институцията, която стои зад него. В подкрепа на тези думи той
организира в края на м. юни 2015 г. среща на всички инициативни комитети, на която бяха записани име-
ната и адресите на техните председатели. Беше дадено уверение, че всички ще бъдат поканени след
като се обяви конкурса и проектите ще бъдат разгледани от компетентно и независимо жури.

Последва продължителен период, в който не се предприе предвижданата среща, не се обяви конкурс
и липсваше информация от общински служители до упълномощените лица от инициативните комитети.
Тогава авторите на проекта заедно с председателя и главния секретар на БАНИ поискаха среща с гос-
подин Чобанов, заместник-кмет по въпросите на културата в Столична община, тъй като арх. Диков вече
беше подал оставка. На тази среща съвсем неочаквано бяхме посрещнати с думите, че трябва да имаме
предвид участието в евентуален конкурс на г-н Врабевски, поддържан от БАН и нашите шансове са мини-
мални. При такава промяна на ситуацията и отношението към нас, ние  се оттеглихме и чудесният про-
ект за паметник на княз Борис-Михаил Покръстител остана неосъществен. 

Главен редактор
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Редакцията на списание “Летописи” поздравлява от все сърце
всички дългогодишни активни членове на БАНИ, навършили
достолепна възраст  80 и 85 години, като им пожелава здраве,
вечно млад дух и несекваща жажда за съзидателност, творче-
ство и красота.

Акад. проф. Емил Янев
Академик проф. Емил Янев е изявен

български диригент с високи артистич-
ни постижения. Той е роден на 18.12.1932
г. в гр. Пловдив. Завършил е Национална
музикална академия “Панчо Владигеров“,
магистърска степен, специалности
хорово /при проф. Георги Димитров/ и
оркестрово дирижиране /при проф. Асен
Димитров/. Специализирал е при проф.
Аарвид Янсонс в Музикалната академия
“Ференц Лист“  във Ваймар, Германия. 

През годините е работил като методист по
музика в Столична община, помощник диригент на
филхармоничния хор, диригент на хор “Георги
Кирков, на Плевенска филхармония, на хор “Трудова
песен”, диригент в НМА “Панчо Владигеров”, препода-
вател по дирижиране в Академия за музикално, тан-
цово и изобразително изкуство /АМТИИ/ и други.

В момента акад. Емил Янев в диригент на свобод-
на практика. Председател е на “Балкански хоров
форум” /БХФ/ от 2007 г. Президент е на “Федерация
на хоровете на Европейския съюз” /ФХЕС/ от 2008 г.
А от 2011 г. е председател на Дружение “ВИВА ЛА
МУЗИКА/VIVA LA MUSICA”.

Членува в редица музикални и културни организа-
ции: “Съюз на българските музикални и танцови
дейци /СБМТД/“ - от 1955 до 2005 г.; “Национален
съюз на българските музикални и танцови дейци
/НСБМТД/ - от 2005 г.; “Европейска асоциация за
защита на изпълнителските, продуцентските и
авторските права /ЕАЗИПА/” - от 2006 г.;
“Международен Олимпийски хоров съвет” - 1990 г.;
Балкански хоров форум /БХФ/ - от 1999 г.;
“Федерация на хоровете на европейския съюз

/ФХЕС/” - от 2002 г.; 
Акад. Янев е носител на 7 първи големи

награди от авторитетни международни
конкурси в България и чужбина, автор на
поредица издания третиращи теортични-
те и практичните проблеми на диригент-
ското изкуство, единствени в българската
музикална литература и автор на много-
бройни публикации посветени на видни
български музиканти и по проблемите на

съвременната музикална култура и музикално изку-
ство.Неговите награди и отличия включват:
• Званието “Лауреат“ и златни медали от републи-

канските фестивали на художествената само-
дейност - 1964 - 1989 г.

• Първа награда от международния конкурс в
Неерпелт - Белгия, 1961 г.

• Първа награда от международния конкурс в
Бидгошч - Полша, 1966 г.

• Две първи и голямата награда на Световния кон-
курс за младежки оркестри в Керкраде - Холандия,
1971 г. /в състезание със 110 състава/

• Две първи и голямата награда на Парижката
община на втория международен конкурс за мла-
дежки оркестри в Париж - Франция, 1972 г.

• Заслужил артист - 1979 г.
• “Златна лира“ - за високи артистични постиже-

ния, 1998 г.
• Носител на почетен медал “Д-р Петър Берон“ за

особени заслуги за развитието на Творчески
център “Музика и танци” на БАНИ и личен принос
в осъществяване на творческите планове. 

Академик проф. д-р Никола Алтънков
е роден на 17 август 1932 г. в град София.
Баща му е завършил право в Монпелие,
бил адвокат в Пловдив, широк социа-
лист, народен представител в XVIII
Народно събрание. Проф. Никола
Алтънков прекарва първите си 7 години
в град Пловдив. Завършил е I Мъжка гим-
назия в град София и 11 ЕОУ, София. В
1948 г. е изключен за две години от всич-
ки училища в страната за “противонародна дей-
ност“. Започва да следва право в Софийски универ-

ситет през 1951 г., откъдето е изключен
със същите мотиви. Арестуван много-
кратно от 1950 до 1965 година като е бил
в концлагера “Белене” две години и 3 годи-
ни и половина трудовак.

През 1963 г. акад. Алтънков завършва
английска филология в Софийски универ-
ситет “Св. Климент Охридски”. Две
години по-късно избягва от България и
след пребиваване във Финландия и

Швеция в 1967 г. се установява в САЩ. Завършва
Институт за чужди науки в Монтерей,

Акад. проф. д-р Никола Алтънков
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Калифорния в 1971 г., а през 1977 г. се дипломира в
Калифорнийския университет в Санта Барбара,
където придобива научната степен “доктор по
философия” през 1977 г. и става професор.

Научното му и професионално развитие преми-
нава през Българска народна банка, София (1962-
1963), Българска външнотърговска банка, София
(1963-1965), преподавател по английски език в
София (1963-1965), Преподавател по история и
политически науки, Калифорния, САЩ (1968-1979),
професор по история, Салинас, Пало Алто и Санта
Барбара (1970-1980), директор на Институт за
изследвания и анализи (Special Research
Corporation), Калифорния, САЩ (1978-1999).

Акад. Алтънков е почетен член на Американска
академия на политическите науки,
Американската асоциация за развитие на славян-
ските науки, Американската научна асоциация за
Югоизточна Европа, Дружество за изучаване на
България. Член е на Съюза на независимите
български писатели и на Международна академия
по българознание, иновации и култура.

Автор е на над 200 трудове по история, поли-
тология, социология и икономика.Между тях на

английски: “Ленин-член на политбюро” /1972/,
“Българо-Американците” /1978/, “Българският
национализъм” /1984/, “Македония, България и
Балканите” /1985/, Харвардска енциклопедия /уча-
стие/, /1986/, “Балканите през VII век” /1987/,
“Радикалната преса в САЩ” /1987/ и на български
език: “Етногенезис на българите” /1988/, “Ние и
утрешна свободна България” /1988/, ” България
малък тигър” /2000/, “Българската стратегия в
новия век” /2000/, “Нарекоха ги фашисти” /2004/ и
др.

Акад. Алтънков се е занимавал с политика от
1945г. като член на Социалистическия младежки
съюз с председател Петър Дертлиев, Младежка
организация към РСДП/о/, 1945-47 г., един от ръко-
водителите на “Федерално движение за свободата
на България” /1949-1951/. От 1965 г. членува в
Български национален фронт /БНФ/ в Швеция и
по-късно в САЩ, където заема ръководни длъжно-
сти до председател на БНФ от 1987 до 1991 г. През
1992 г. основава партия “Български национален
фронт“, на която е председател до сега.От 2015 г.
професор Никола Алтънков е академик на
Българската академия на науките и изкуствата.

Акад. проф. д-р Младен Григоров
Акад. проф. д-р Младен Григоров е

роден в град София на 12 май 1937 г.
Корените му по бащина линия тръгват
от гр. Тетово, днешна Македония. а по
майчина - от село Борован,
Белослатинско. Правнук е на ловчанския
националреволюционер Тодор Кирков,
верен съратник на Васил Левски, Христо
Ботев, Стефан Стамболов и участник в
Априлското въстание, обесен от турци-
те пред Покрития мост на Колю Фичето в гр.
Ловеч.

Проф. Григоров завършва медицина през 1961 г. в
Медицински университет - София и до 1997 г. е воен-
ен лекар.

Той е основател и ръководител на първата у нас
Клиника по функционална диагностика, както и на
Клиниката по кардиология към Висшия военномеди-
цински институт (ВВМИ). Там той придобива раз-
лични квалификации: Физиотерапия - 1967 г.,
Вътрешни болести - 1970г., Интервенционна кар-
диология - от 1970 г., Кардиология - 1972 г.

Акад. Григоров работи във ВВМИ от 1973 г. до
1988 г. Защитава докторантура през 1985 г., а през
1986 г. става професор. Малко след това оглавява
Правителствена болница (1988 - 1992 г.), като под
неговото ръководство тя е преобразувана в

Кардиологичен център “Лозенец”.
Написал е над 200 научни труда, в

това число автор и съавтор на 15 моно-
графии в областта на кардиологията.

Членува в различни организации:
Дружеството за национално съхранение,
председател на фондация “Паметници на
българската слава” към БАНИ /издигнала
паметник за битката при Сливница през
1885 г., паметна плоча на патриарх

Евтимий в Бачковския манастир, паметна плоча
на цар Самуил в с.Ключ/, член на комитета за защи-
та на българските медици и други.

Изключителните му заслуги в кардиологията са
отличени от Българското кардиологично друже-
ство, което го награждава през 1997 г. и 2016 г.
Носител е на голямата награда на Българския
лекарски съюз за цялостен принос в медицината. За
особено значими заслуги в областта на науката е
награден и с орден “Св. Св. Кирил и Методий“.

Италианското дружество по кардиология го
прави свои почетен член и съпредседател на
Италиано-българската асоциация по ехокардиогра-
фия.

В момента акад. Младен Григоров е началник на
клиника по кардиология във Втора Многопрофилна
Болница за Активно лечение - София ЕАД.
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Академик проф. Витан Влахов е роден
в град София, 1937г. Завършва медицина
през 1961 г. Работи като участъков
лекар в с. Каменец, Плевенско. Бил е аспи-
рант в Медицински факултет в София в
Катедрата по Фармакология.
Специализира в университета в
Тюбинген, Германия като Хумболдтов
стипендиант. 

Той е Доктор на медицинските науки
и главен републикански консултант по
клинична фармакология Професор Влахов е създате-
лят на клиничната фармакология в нашата стра-
на, дългогодишен  ръководител на Катедра по кли-
нична фармакология към Медицински университет
в София, учител на голям брой специалисти по фар-
макология, работещи в България и в чужбина. 

Разработвал е много фундаментални теми в
областта на фармакологията, в които е направил
забележителни приноси - например в областта на
мозъчното кръвообръщение, експерименталната
фармакология, въздействието на лекарствените
средства по различен начин в кората и подкорието
на мозъка - създател на направлението клинична
фармакокинетика, в която област има много
научни разработки с чуждестранни партньори.
Значителен научен принос е фармакокинетичното
проучване на разпределението и промяната на
цефалоспорините и ципрофлоксацина в организма
при лечение на заболявания на черния дроб и на
цистите.

Той е от пионерите и в областта на фармакое-
пидемиологията, която проучва влиянието на гео-
графски фактори върху риска от нежелани реакции.
Поставя началото и на друго модерно направление
във фармакологията- фармакогеномиката, което е
важна прелюдия към индивидуализиране на
лекарственото лечение. 

Автор е на над 250 статии в междуна-
родни и национални списания, 15 моногра-
фии, 16 учебника и наръчници по клинична
фармакология. Главен изследовател в над
100 клинични изпитвания на медикамен-
ти. (Източник: https://media.framar.bg)
Бил е гост-преподавател в редица герман-
ски, руски, югославски, непалски, китай-
ски, английски учебни заведения. 

Понастоящем професор Влахов е пред-
седател на Българското дружество по

клинична фармакология и терапия, на Българската
комисия “Антидопинг”, президент на Българската
планинска спасителна служба. Членува в редколе-
гиите на сп. “Съвременна медицина”, “Българска
медицина”, “Независима лекарствена информация”,
“Фармакотерапия”.

На 80 години проф. Влахов е щастлив човек с
приятното усещане, че е създател и основополож-
ник на много полезни и доказали своята перспек-
тивност начинания в науката за лекарствата,
която е целта на всяко научно търсене в медици-
ната. Продължава да работи, да участва в клинич-
ни проучвания, да консултира, да изнася доклади и
обучава студенти и лекари. Житейският опит,
придобитите знания и мъдрост  му помагат да
работи активно, да участва в научните и препода-
вателски форуми, организирани в БАНИ,  да  следи
научното развитие с интерес. Той  с радост споде-
ля, че се радва на огромния прогрес на фармакине-
тиката и фармакогеномиката, в чието начало в
България  е вградил  своя труд и своята научна
мисъл.

Проф. Влахов не се отегчава от живота, от
работата, не се уморява  и предлага да отложим
дискусията за умората след 10 години, а може би и
повече. 

Акад. проф. д-р Витан Влахов

Прима балерината  на Националната
опера, изтъкнатият балетен педагог,
хореографът  академик доцент Калина
Богоева е сред нашите юбиляри, които
имат национално и световно признание
в областта на класическия балет. 

Родена e в гр.София през 1937 г.
Възпитаник е на Националното балетно
училище, София и Държавното балетно
училище, Москва, в което се дипломира
като Балет майстор- режисьор през 1988
г. Творческата є биография е изключително богата.
Била е  художествен Ръководител на Националното
хореографско училище /1974-1983г/, Директор на
балета на Оперния театър /1993-1999/, Главен

балет майстор- репетитор на
Националния балет /1970-1981/,
Президент на Международната лятна
академия по танци, Варна, Директор на
балет “Арабеск” /1990-2002/. 

Акад.Калина Богоева е създател и ръко-
водител на специалността “Балетна
педагогика” към  Националната музикал-
на  академия “Панчо Владигеров” и на
филиала на академията в Атина. Провела
е многобройни семинари в София, Варна,

Атина, в Люксембург, в Холандия, Кипър и дори в
далечна Австралия. Изградила е поколения балетни
артисти и педагози.

Създала е над 30 роли в класическия и модерен

Акад. доц. Калина Богоева
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репертоар. Сред коронните й роли са Одета-Одилия
/Лебедово езеро/, Мирта /Жизел/, Китри /Дон
Кихот/, Зарема /Бахчисарайски фонтан/, Жар-
птица /едноименния балет/, Фея люляк /Спящата
красавица/ .

Има авторски постановки на редица балети:
“Болеро”  и “ Дафнис и Хлоя”  на Морис Равел,
“Спящата красавица” и “Лебедово езеро” на Пьотр
Илич Чайковски, “Едип цар”  на Игор Стравински и
др.

Автор е на книги за класическия танц, станали
настолни за бъдещите балет-майстори. И като
всеки човек с голяма душа и нежно сърце твори и
поезия.

От 2011 г. Калина Богоева е академик на

Българската академия на науките и изкуствата.
Академик Богоева продължава да пресъздава

любимото си изкуство чрез едноименната є
Фондация, в която се обучават бъдещи балетисти
и се  организира международен танцов конкурс за
деца и юноши “Малки звезди”.

Посветила живота си на балета, който за нея е
любов и красота, тя е обхванала всички прояви на
това изискано изкуство - пресътворение на  танца,
създаване на авторски постановки и  методика за
преподаване , силното му утвърждаване му  в
българското културно пространство. Чествайки
юбилея на акад. Калина Богоева  да си припомним
кредото є: “Да твориш  така, че да караш хората
да се замислят и да направят нещо по-хубаво.”

Доп. чл. доц. д-р Борис Михайлов
Дописен член доц. д-р Борис Михайлов

започва жизнения си път в с. Громшин,
Монтанско, на 30 юли 1937 г. Той при-
надлежи към поколението творци на
теоритични и приложни икономически и
управленски познания и професионална
реализация от началото на 70-те годи-
ни на миналия век. 

Доц. Михайлов завършва Висш иконо-
мически институт - София през 1962 г.
Придобива научната степен “доктор по икономи-
ка” през 1971, а през 1976 - научното звание
“доцент”. Членува в 4 български организации:
Институт за стратегически изследвания (на
която е директор и сновател), Съюз на икономи-
стите, Съюз на учените в България, Национален
комитет за приложен системен анализ и управле-
ние - София, както и в международната организа-
ция Association for IIASA (International Institute for
Applied System Analysis) - Austria.

. Основна характерна черта на цялостната му
професионална реализация и постоянен стремеж
към обновяване и иновации на теорията и прак-
тическата приложимост на получените резулта-
ти не само от гледна точка на усъвършенстване
на управленските механизми на икономическата
политика, но и с оглед на социалния ефект от
тяхното приложение.

Впечатляващо е умението му да обхване широк
спектър на приложимост на теоретичните раз-
работки и практически умения, които определят
мащабите на приносите на доц. Михайлов, обоб-
щавайки система от подходи, методи и механиз-
ми за дългосрочно прогнозиране и регулиране на
икономическото, социалното, демографското,
екологическото и духовното развитие на страна-
та в условията на пазарна икономика и реална
демокрация до международните отношения и
тяхното отражение върху функционирането на

икономичските отношения в общество-
то.

Научно-изследователските интереси
на доц. Михайлов включват освен посто-
янното обновяване и реформиране на
законодателната система, институ-
ционалното устройство и управление
на държавата в условията на граждан-
ското общество и европейската интег-
рация, както и насоките за реформира-

не на управленската философия на Европейския
съюз.

По-важните публикации на доц. Михайлов
включват:
• Моделиране на оптиманото управление на

народното стопанство като съвкупност от
подсистеми - дисертационен труд, София - 1969;

• Стопанското обединение като кибернетична
система, София - 1971;

• Моделиране и управление на социалната систе-
ма, София - 1973;

• Прогнозиране и оптимално планиране на транс-
портно-икономическите връзки, съавтор,
София - 1947;

• Оптимално управление икономическата систе-
ма, София - 1974;

• Автоматизирана система за планови разчети
(АСПР), лекции - 1976;

• Система от модели за оптимално народосто-
панско планиране, лекции, ИСУ, 1976;

• Modeling Growing Economies Mechanisms and
Disequilibrium. Modeling Alternative Socioeconomic
Mechanisms et al, Durhan, USA - 1983

• Приложна макроикономика, София - 2010.
Публикувани са над 30 статии и научни разра-

ботки в списания и научни издания в страната и
чужбина. Участва в разработването на множе-
ство международно, национаолни, регионални и
корпоративни проекти в страната и чужбина.
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Национални и международни 
конференции, организирани от БАНИ

през втората половина на 2017 г.

Третият национален конгрес под мотото “ИНО-
ВАЦИИ В МЕДИЦИНАТА“ бе организиран съвмест-
но с Българската академия на науките и изкуства-
та, Медицинския факултет на Софийския универ-
ситет “Св. Кл. Охридски” и с любезното съдействие
на фирмите Medtronic и UCB. В него бяха предста-
вени най-новите научни достижения в лечението
на мозъчните инсулти и възможностите за обуче-
ние и ре-обучение на мозъка след преживян мозъчен
инцидент.

Акцент на форума бе въвеждането на механич-
ната тромбектомия в лечението на острия исхе-
мичен мозъчен инсулт в България. Акад. Титянова
представи актуална статистика на заболевае-
мостта и смъртността от мозъчни инсулти у
нас. Макар, че през последните 15 години в България
се прилага специфично лечение на инсулта чрез раз-
лични видове реканализация, честотата на тези
процедури е значимо под препоръчителния мини-
мум от 5% за Европа - за 2017 г. тя е едва 0.9%. За
първи път бе предстен българския опит от лече-
нието на острия исхемичен инсулт с механична
тромбектомия. 

Конгресът бе съпровождан от постерна сесия,
посветена на съвременните аспекти на неврореха-
билитацията при различни неврологични заболява-
ния. Тя бе организирана от Националната спортна
академия с модератор проф. Даниела Любенова. 

Българската асоциация по невросонологи
и мозъчна хемодинамика организира за
втори път РЕГИОНАЛЕН ОБУЧИТЕЛЕН КУРС
ПО НЕВРОЛОГИЯ.

Първият ден на курса бе посветен на интервен-
ционалната съдова неврология. Дискутирани бяха
актуални проблеми, свързани с: превенцията на
инсултите и ролята на изкуството в процеса на
възстановяване след съдов инцидент (проф. В.
Демарин, Хърватия), механичната тромбектомия

(проф. К. Нидеркон, Австрия), центровете за лече-
ние на инсулти “stroke units” и поведението при
криптогенен инсулти и интрацеребрален кръвоиз-
лив (доц. Д. Стайков, Австрия), лечението с венозна
тромболиза в сравнителен аспект със стандарт-
ното медикаментозно лечение (проф. С. Андонова,
България). Представителят на младежката секция
на Европейската академия по неврология М. Ререра
представи европейските принципи за стартиране
на кариера като млад учен. 

Несъдовата ултразвукова диагностика в невро-
логията бе тема на втория ден от курса. Бяха
представени възможностите на ултразвуковите
методи за изобразяване на мозъчния паренхим
(проф. У. Валтер, Германия), периферните нерви
(проф. Л. Падуа, Италия), зрителния нерв и орбити-
те (проф. Ф. Перен, Швейцария) и мускулите (акад.
Титянова, България). В практически занятия се
демонстрира възможността за ултразвукова нави-
гация при травми на периферния нерв, ботокс
терапия и изследване на орбитите.

Третият ден на курса бе посветен на някои гра-
нични състояния в неврологията като фибромиал-
гията (проф. Н. Юцелер, Германия), синдрома на
“изгаращата уста”  (проф. М. Михайлович (Сърбия),
синкопалните състояния (проф. М. Хилц, Германия)
и неврорхабилитацията при диабетна невропатия
(проф. Д. Любенова, България). 

Регионалният обучителен курс завърши с
тестови изпит и дипломи от Европейската акаде-
мия по неврология за успешното му полагане.

В двата форума участваха 307 специалисти /228
българи и 79 чужденци от 18 държави/ по невроло-
гия, физикална медицина и рехабилитация, кинези-
терапия, специализанти и 36 студенти от различ-
ни университети. Събитието бе съпътствано от
богата културна програма. То бе кредитирано с 28
точки от Българския лекарски съюз.

Трети Национален конгрес по невросонология 
и мозъчна хемодинамика и регионален обучителен

курс по неврология на Европейската академия 
по неврология под патронажа на министъра 

на здравеопазването
се проведоха на 6-8 октомври 2017 град София 

/зала “София”, хотел “Маринела”/
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Национална научно-практическа 
конференция за съвременното 

състояние на българското музикално изкуство, 
1 октомври 2017 г.

На 1 октомври - Световен ден на Музиката -
Творческият център “Музика и танци” със съдей-
ствието на Научния център “Медии и обществе-
ни комуникации” на БАНИ проведе в столична
камерна зала “България” Национална конференция
посветена на българското музикално изкуство.
За участие в нея бяха поканени персонално 28 офи-
циални лица, представители на всички държав-
ни/общински музикални институти и музикални
учебни заведения, 38 журналисти и всички членове
на двете академични структури.

Конференцията бе ръководена от главния сек-
ретар на БАНИ акад. Маргарита Каменова,
която прочете приветствие от патрона на
събитието вицепрезидент на Р. България г-жа
Илияна Йотова. След встъпителното слово на
Председателя на БАНИ акад. проф. д-р Григор
Велев бяха изнесени трите основни доклада - от
акад. проф. Емил Янев, директор на ТЦ “Музика и
танци”, акад. проф. д-р Лилия Райчева , директор
на НЦ “Медии и обществени комуникации” и г-жа
Светла Христова - учителка по музика.

В доклада на акад. Янев изрично бе подчертано,
че изходната точка при анализирането на тема-
та е изпълнението/неизпълнението на конста-
тациите и препоръките направени от експерти-
те на Европейската комисия по култура, приети
от българското правителство! Той определи глав-
ната цел на практическата конференция - да се
подпомогнат държавните институции при нами-
рането на верните решения по реализация на пре-
поръките и в изработването на концепцията за
развитие на българската духовна сфера и кон-
кретно за музикалното изкуство. Вниманието на
националната конференция бе насочено към след-
ните теми:
• Актуалното състояние на музикалното

изкуство в страната.
• Състоянието на емоционално-естетическото

възпитание в българските училища
• Компетентното медийно отразяване на музи-

калните събития
• Състоянието на културната инфраструктура

в страната и показателите за определяне раз-
мера на възнагражденията за артистичния
труд.
Акад. Янев изтъкна, че държавните органи

трябва да създадат необходимите законодател-
ни, структурни и оперативни условия за разви-
тието на културата, вкл. на многообразните
форми на изкуствата. Необходимо е работещите
в тези държавни институции вече да осъзнаят,
че ръководството на духовната сфера в условия-
та на пазарна икономика е много по-трудно,
отколкото в другите обществени отрасли, което
произтича от нейната специфичност - култура-
та не само създава “стоката” художествен про-
дукт, не е “тясно ведомствена”, а и възпитава
духовността на нацията, което означава, че
активно пази нейната национална идентичност
и сигурност. Основният показател на тази спе-
цифика е качеството на създавания художествен
продукт, а не количествените му измерения! В
този контекст трябва да се подчертае също, че
както всичко, което блести, не е злато, така и
всичко, което звучи не е Музика! 

В дискусията се изтъкна и ролята на изкуст-
вото за социалното развитие на обществото за
преодоляване на отчуждаването между хората,
породено от увеличаващото се икономическо и
културно неравенство между тях. В сложната и
противоречива съвременна действителност,
най-трудно се постига разумен баланс между
духовните и материалните є компоненти. А той
е задължителен, защото позитивно влияе върху
човешкия жизнен стандарт и отразява реалното
състояние на институциите, обществения
живот и управлението на държавата! Затова
културната дейност не бива да се оценява само
според икономическите показатели, а и според
многостранния є принос за развитието на дър-
жавата, който оправдава направените в нея
инвестиции. Художественият продукт съдържа
послания, които са надпартийни, надхвърлят
тесните икономически рамки и са насочени към
много и различни сфери!

Анализирайки констатацията на европейски-
те експерти, че е “налице закостенялост в начи-
на на мислене и работа, които се превръщат в
непреодолима пречка при “формирането на нова
култура в публичната администрация” и съот-
ветните препоръки акад. Янев подчерта,че все
още не е започнал широк обществен дебат по про-
блемите на българската култура! Държавата



l

109ЛЕТОПИСИ, брой 2, 2017

няма национална културна доктрина и страте-
гия, което говори, че няма политическа и дър-
жавническа воля културата да бъде регла-
ментирана за национален приоритет! Това
е причината за липса на нови модели, нови оценъч-
ни критерии, нови стимули, ново отношение на
обществото към проблемите на духовността. 

Констатациите, че “България има култура,
която може да предложи на света”, изисква засил-
ване на междукултурния диалог, осъществен
върху основата на най-значимите европейски и
национални културни практики. Това ни дава
основание за национална гордост, но и задължава
българската държава да направи необходимото
тези оценки да добият по-голяма гласност в гло-
балното общество, което ще повиши още повече
тяхната стойност. Разширяването на междуна-
родният културен обмен разкрива нови благопри-
ятни възможности, но създава и “нови безпокой-
ства и заплахи” от унификация на глобалния кул-
турен живот! Това обуславя изискването в
България да се създаде нов модел и нова структу-
ра за функционирането на културният живот по
отрасли и жанрове, които да регулират в инте-
рес на българската култура и нейното влияние
сложните двустранни взаимоотношения - от
националното към глобалното и обратно. Като
крупна грешка се прецени закриването след 1989
година на импресарската дирекция “София кон-
церт” и агенциите “Музика”, които можеха
отлично да осъществяват тази дейност. 

В доклада на акад. проф. д-р Лидия Райчева се
обоснова изключителната роля на журналистика-
та и медиите в страната , което съвпада с пре-
поръката и на експертите на ЕК. Необходимо е
обезпечаване на медийно пространство с предим-
ство за българските артисти от всички направ-
ления и жанрове. В противен случай процесът на
бездуховност и агресивност на нацията ще се
засили още повече! Единодушно беше изразено
несъгласие с официалната позиция на СЕМ, че
“основните функции на медиите са да информи-
рат и да забавляват аудиторията, което предпо-
лага приоритетно реализиране на повече “рей-
тингови” предавания, насочени към масовата
аудитория и с предимно развлекателен характер.
Регулаторът не може да оказва влияние върху
програмната политика на радио и телевизионни-
те оператори!” Ако казаното е вярно, закономер-
но възниква въпросът - каква е ролята на СЕМ
във формирането на културните политики на
държавата? Какъв ще бъде приоритетът на дър-
жавната културна концепция, на какво ще зало-
жи - на културата или на субкултурата?
Понастоящем у нас приоритет има субкултура-
та и всички виждаме “блестящите резултати”

от тази “политика”! Това ще определи бъдещето
на нацията ни за дълъг период от време 

В доклада на гимназиалната учителка по музи-
ка Светла Христова бяха изнесени потресаващи
факти за ниската музикална култура на ученици
в столичните гимназии, свързано и с изключител-
но ниския хорариум. Според нея час по-скоро
трябва да се създадат реални възможности за
целенасочено емоционално-естетическо възпита-
ние в училищата, като важно средство за създа-
ване у подрастващите поколения на верни худо-
жествени и естетически критерии и изграждане
на пълноценни личности.

Голямо внимание се отдели и на общест-
вената стойност на читалищата, определени
като “самобитна форма за просвета и култура
на обществото и като ключов фактор за това”
според представителите на ЕК. Още в XIX век
читалищата стават предтечи на съвременното
гражданско общество. Препоръката да се превър-
нат в полифункционални културни институции
би позволило разширяването на ролята им като
граждански структури в комплексната човешка
дейност. Материално-финансовото им обезпеча-
ване не е регламентирано адекватно, а държава-
та е длъжна да подкрепя много по-осезателно уси-
лията на гражданските структури. Една от
основните грижи в това направление е да се реши
кардинално и проблема със собствеността на
читалищните сгради, което ще позволи те да се
утвърдят като истински комплексни общински
културни институции с по-мащабна и ефективна
дейност, полезна в по-гобяма степен и за държа-
вата.

Изкуството е гъвкав, евтин и резултатен
начин за постигане на целите на социалната
политика, чрез включването в пряко общуване с
изкуствата на хора с различни професии, образ-
ователен ценз, вероизповедание и етнос.

Мненията на участващите в конференцията
се обединиха относно въпроса: “От какво се нуж-
дае днес българската култура, което да гаранти-
ра нейното развитие през XXI век”:

1. От ясна държавническа и надпартийна
стратегия, съчетани с адекватни структурни
реформи и реално финансово обезпечаване;

2. От признаване на културата за национален
приоритет;

3.  От приемането на нов закон за културата
с нова философия, който да обхване цялата про-
блематика на понятието култура, между които:
изработването на демократичен модел за подпо-
магане на културата; подобряване на емоционал-
но-естетическото възпитание в българските
средни и висши училища; опазване на нематериал-
ното национално-културно наследство и създава-
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нето на национален “Музей на българската музи-
кална слава”; актуализиране на закона за авто-
рските права ; “облагородяване” на културната
инфраструктура; полагане на специализирани
грижи за възпитаниците в училищата по изкуст-
вата за предотвратяване на “изтичането на
таланти” от страната; превръщането на чита-
лищата в комплексни културни институти; рег-
ламентиране и подобряване на финансовото обез-
печаване на националните и международни кул-
турните прояви; система за оценяване на твор-
ческия труд и талант според европейските нор-
мативи, за да се пресече “изтичането на дарова-
ния”, подобряване на взаимодействието с масме-
диите, за осигуряване на системно отразяване на
културния живот; създаването на действащи
общински фондове “Култура” и др.

В дискусията се изтъкна, че икономическата
зависимост на творците от държавата е причи-
ната за “болестите” на българската интелиген-
ция. Дори икономически репресирана, творческа-
та личност не може да “скъса” с изкуството,
защото е “обречена” от природата да прави
изкуство! Но този материален “терор” є пречи да

отстоява личната си творческа свобода, чест и
независимост! А известно е, че когато в една дър-
жава интелигенцията е недооценена, това се
отразява негативно на цялата нация, защото
нейните дарования търсят и намират други
терени за достойна реализация!

В резолюцията на конференцията се
обобщи, че реорганизацията и законода-
телното решаване на проблемите на кул-
турния сектор трябва да станат след
открит и задълбочен обществен дебат.
България има необходимия интелектуален
потенциал, за да може сама, но с обединени
усилия, да реализира този мащабен проект
в духа на изискванията на Европейския
съюз! 

Ръководството на БАНИ отчита, че конферен-
цията изпълни своето основно предизвикател-
ство – най-после да се постави за обсъждане един
изключително важен обществен проблем, който
държавните институции видимо подценяват.
Това е само първа крачка за решаването му,
който трябва да се направи заедно от държавни-
те и гражданските структури. 
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Гастрофорум, Варна 2017г.

В последните години стана традиция през есента в
курортен комплекс “Слънчев ден”, хотел “Палас” да се
провежда Национална конференция - Гастрофорум,
Варна. Тази година конференцията се състоя на 23-25
ноември. Организатори на този представителен
форум са Медицински университет, Варна, УМБАЛ
“Света Марина”, Варна, Българска академия на науки-
те и изкуствата /БАНИ/, Българско дружество по
гастроентерология и Клиника по хепатогастроенте-
рология, Варна. Председатели на конференцията бяха
изтъкнатите български учени, членове на БАНИ, акад.
проф. д-р Искрен Коцев и дописен член доц. д-р Мария
Атанасова.

Научната програма беше акцентирана върху редки
заболявания в гастроентерологията като ахалазията,
синдрома на Boerhaave, болестта на Menetrier, болест
на Whipple, болестите на отлаганията и много други.
Програмата беше наситена с новости в диагностика-
та и лечението на значими заболявания на храносмила-
телната система, сред които малигнените тумори на
гастроинтестиналния тракт и на панкреаса, възпали-
телни и дегенеративни болести на черния дроб, нови
диагностични и терапевтични перспективи за билио-
панкреатичните заболявания, нови стандарти при
хроничните гастрити. Бяха изнесени над 40 доклади и
проведени 4 симпозиуми посветени на лечение на вирус-

ните хепатити и Възпалителната болест на червата (IBD)
Гастрофорумът беше посетен от над 100 лекари-гастроентеролози от цялата страна, които високо

оцениха представените доклади.
Научното събитие беше проведено в конфортна и приятна обстановка с възможности за широко коле-

гиално обсъждане на актуалните гастроентерологични проблеми и запознаване с разрешените  в нашата
аптечна мрежа нови лекар ствени средства  предоставени от фирмите спонсори.  
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Конференцията се проведе на 23-25 ноември 2017
г., в зала “София” на Българския червен кръст.
Съпредседатели на научния форум бяха акад. проф.
д-р Николай Тулешков и акад. проф. д-р Дончо
Партов .

Почетни организатори бяха Министерство на
културата на България, Международната акаде-
мия по архитектура, Камарата на архитектите в
България и Камарата на инженерите по графичен
дизайн.

Изнесени бяха 36 доклади от български и чужде-
странни учени от Белгия, Босна и Херцеговина,
Германия, Гърция, Израел, Италия, Македония,

Португалия , Румъния, САЩ, Словакия, Сърбия,
Хърватия и Чехия.

Научната тематика обхващаше 5 направления
включващи: социална и икономическа интеграция
на културно-историческото наследство; докумен-
тиране, интрерпретирани и публикуване на кул-
турните ценности; исторически строителни
материали, тяхното диагностициране и нови
материали за опазване на артефактите; възстано-
вяване на сгради от културно-историческото
наследство; анализи на европейски директиви и
национални актове за опазване на недвижимото
културно наследство у нас и в света.

Научният институт по архитектура, строителство 
и градоустройство на Българската академия на науката 

и изкуствата организира
Международна научна конференция 

“Опазване на недвижимото 
културното наследство” 

16-ти Международен форум-фестивал 
“Вселената на компютърната музика” 2017 г.

Департамент “Музика” към Нов български уни-
верситет (НБУ) съвместно с Българска академия
на науките и изкуствата (БАНИ), Федерация на
научно-техническите съюзи в България и ФЕМА,
Съюз на българските композитори, Българско
национално радио, SYNTHI AVВ studio-Tel Aviv и
Gema Music организира 16-ти Международен форум-
фестивал “Вселената на компютърната музика”.

Той се проведе от 1 до 11 декември 2017 г. в НБУ -
Учебно-практически и изследователски център за
компютърно музициране и компютърна звукообра-

ботка “Станислав Станчев-Стенли” - зала 511, 
I корпус.

Събитието бе ръководено от акад. проф. д-р
Симо Лазаров. В програмата бяха включени май-
сторски клас по синтезатор (на акад. Симо
Лазаров), семинар “Саунд дизайн от А до Я”,
Национална конференция “Акустика - Фема” и
други. На международния форум-фестивал също бе
направена премиера на CD “Притча за Савската
царица” на проф. Мони Алмалех, д.ф.н. и акад. Симо
Лазаров.
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Указания за авторите
Списание “Летописи” издание на Българската

Академия на Науката и Изкуствата излиза в две книж-
ки годишно. В частта посветена на раздел “Наука” се
отпечатват научни статии с оригинален принос,
обзори и информация относно научни прояви в
България и чужбина с участие на академични членове
на БАНИ.

Статиите се изпращат в два еднакви печатни
екземпляра на хартиен формат А4, 30 реда с 60 знака
на ред при двоен интервал между редовете (стандарт-
на машинописна страница) или като прикачени файло-
ве по електронната поща. Обемът на материалите не
трябва да превишава 12 стандартни страници (около
5000 думи) за научна статия, 2 страници за научна
информация и 1 страница за рецензия на книги. В
посочения обем се включват литературата, илюстра-
циите и резюметата на български и английски език.

Статиите трябва да отговарят на следните
изисквания:

• заглавие на български и английски език;
• имена на авторите на български и английски език;
• месторабота или организация, в която участват

авторите на български и английски език; при повече от
една научна организация имената им и тези на авто-
рите се отбелязват с цифри;

• резюме на български и английски език (двете до 1
страница, около 200 думи всяко);

• ключови думи в края на всяко резюме на български
и английски език (максимално пет);

• Основен текст на български език. Заглавията и
подзаглавията да са с еднакъв шрифт и големина.
Допускат се само официално приети съкращения.
Цитатите в текста се отбелязват с номерата им в
литературата. При изрично цитиране на чужд автор
се препоръчва изписване на името му на английски
език;

• Илюстрациите към текста се представят на
отделни листове без обяснителен текст. Фигурите,
таблиците, графики и др. имат отделна номерация.
Текстът към илюстрациите със съответната им
номерация се предават на отделен лист. В основния
текст се отбелязва с номера им мястото, където
трябва да се разположат;

• Литературата и използваните източници се
представят на отделен лист, първо авторите на
кирилица, следвани от чуждоезичните автори на лати-
ница. Броят на цитираните автори в оригиналните
статии да не надхвърля 20 автора., при обзорите -
максимум 30 автора, препоръчително от последните 5
години. Литературата се номерира; цитирането в
текста се представя със съответния номер.
Подреждането на авторите става по азбучен ред на
фамилното име на първия автор, следвано от инициа-
лите му. Останалите автори до третия се посочват с
фамилно име, също следвано от инициали. Изписва се
цялото заглавие на цитираната статия, списанието
според приетите съкращения, след него годината,
том, брой на книжката, начална и крайна страница.
При цитиране на глави от книги се изписват автора и
заглавието на главата с последващо отбелязване на

пълното заглавие на книгата, имената на редактори-
те, издателството, града и годината на издаване,
началната и крайна страница на раздела.
Пунктуацията е силно редуцирана. Примери:

Sacurai H, Hasegawa S, Watanabe K et al.
Inflammatory myofibroblastic tumor of the lung. Eur J
Cardiothorac Surg. 2004, 25 (2): 155-9.
Link MJ and Perry A. Meningeoma Tumorogenesis:
An Overview of etiologic Factors. In: Meningeomas:
Diagnosis and Treatment, 2009, Ed. HL Jouing ,

Springer,
Berlin, 137-145;
• Адрес за кореспонденция на основния автор, вкл.

електронна поща на български и на английски език се
изписва в края на всяка статия.

Статиите за отпечатване се изпращат на елек-
тронен носител и като ръкописи, подписани от авто-
рите, до редакцията на списанието.

Научните статии и обзори подлежат на рецензия.
Рецензентите се определят от редколегията.
Допустимо е авторът да предложи рецензенти за
избор.

Статиите към разделите “В света на изкуството”
и “Общество - проблеми и идеи” не  е нуждаят от резю-
мета на английски език и от литературни източници.
Изпратените материали да са съобра зени с общите
изисквания за научните статии, но обемът им да не
надвишава 10 стр. и да са придружени със снимка на
автора. Желателно е всички членове на Академията да
изпращат съобщения за извършена или предстояща
дейност с изрично спо менатото участие на БАНИ,
както и да представят авторски книги.

Етични изисквания
Редакторът и заместник редакторите взимат

решение кои материали да се публикуват по обективни
критерии.

Оригиналните научни статии и обзори не е жела-
телно да са публикувани на друго място. Обобщаващи
статии, които поставят проблеми и перспективи за
научно развитие в определени областимогат да изпол-
зват други публикации на автора.

Авторите носят отговорност за достоверността
на публикуваните данни и точно цитиране на всички
чужди изследвания, хипотези и фрази.
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