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„Българи“! Преди
всичко друго

Ивайло Дачов,
издател

Имам добри новини и искам да ги споделя с теб, читателю на
списание “Българи”. Не съм ти писал от брой 1, защото бях зает да уча.
Заедно с мен и списанието учеше и доста неща научи за последната
година. Резултатът от това учене държиш в ръцете си в момента –
новото, по-добро и по-пазарно наше творение. Дано, като го прочетеш,
и ти да мислиш като нас.
Първото, което научихме, е, че да издаваш списание за модерен
национализъм е трудно и непопулярно в България. Затова, за да ни има и
днес, трябваше да преборим първо всички останали, а най-после и себе
си.
Научихме, че глобализацията като че ли започва да надделява
над родолюбивите чувства на Българите. Че те забравят идеята на
Раковски за българска нация, услужливо подпомагани от българските
държавници. Затова продължихме да клеймим тези държавници и да
напомняме на българите кои са, откъде са и защо са на този свят.
Научихме, че национализмът при българина идва с житейската
мъдрост и опит. Че родът ни започва да се обажда в нашето съзнание,
когато си превалил 35 и когато си разбрал кои са истинските неща в
живота. Когато фалшивите ценности на консуматорството и глобализма
лъснат и когато най-после загубим илюзиите си, че някой нещо ще ни
даде даром. Но без младите зад гърба си ние сме обречени – и като
издание, и като нация! Затова направихме списанието по-красиво и
модерно, затова продължихме да рисуваме комикси за по-младите, но да
търсим контакт и с онези, без илюзиите. Създадохме сайта bolgari.net и
за едните, и за другите.
Научихме, че издаването на едно-едничко списание, без подкрепата
на политически партии и кръгове от приятелски фирми, е икономическо
фиаско. Че дистрибуторите на това издание са рекетьори, за които
национална кауза е празно издихание и които те държат на разстояние от
нас, искайки огромни комисиони, за да ни разпространяват. Но с охота
ти доставят на будката до теб порнография и лайфстайл издания, пълни
с търговия и реклама, в които няма какво да прочетеш. Е, там има и
подаръчета като вибратор или карти таро. Научихме още, че ако те няма
теб, ние нямаме за кого да работим и каквото и да ни струва, сме длъжни
да те намерим и да говорим с теб. Затова се заехме да рекламираме
списанието си на теб директно и да търсим реклама за него.
Последният, но най-важен урок дойде, когато една сутрин се
събудихме, заобиколени от проблемите на едно самотно издание за
национализъм в ерата на новия световен ред, и се запитахме: ще
издържим ли? Ще устоим ли на повеите, или ще се огънем?
Отговорът е в ръцете ти.
Защото всички сме Българи. Преди всичко друго.
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4│Хроника
1 януари

● И сняг бавно пада... Падат и температурите. И настава едноседмично
природно бедствие. Само за 2 януари щетите в “изненаданата” държава се изчисляват на 170 млн. лв.
“Бедствието” завари министърката
на бедствията в отпуск. По телефона тя даде ценни съвети как се рине
сняг. Само Минчо Празников каза,
че това е нормална зима и ни чака
берекетно лято.
3 януари
● Азовско море взе курбан 9 български моряци и един украинец от
кораба “Ванеса”. От ледените води
по чудо се спаси механикът Николай Димитров.-

6 януари

22 януари

● Богоявление. Смелчаци вадят
кръста от ледените води на реки, водоеми и от морето. Циганче от Пещера пред смаяните погледи на 200 човека грабна кръста и избяга с него в
циганската махала. На площада пред
храма “Александър Невски” в столицата митрополит Йоан освети бойните знамена. Шестмесечната Полина бе потопена в ледените води
на Арда и кръстена.
19 януари

23 януари

● Националният център за българска национална стратегия обяви,
че броят на българите по света надхвърля 14 милиона, без да се броят
6 милиона волжки българи. От 1 до
3 ноември във Варна ще се състои
Първият велик събор на българите
по света. Очакват се около 2500 делегати, от които 1000 от чужбина.
Ще има гости от Молдова, Румъния,
Украйна, Турция, Македония, Канада, САЩ и други страни. Идеята е
да се учреди Световна асоциация на
българите.

Парламентът не призна арменския геноцид

Народното събрание за пореден път на 17 януари
отказа да признае геноцида над арменския народ в Османската империя. На парламентарно заседание мнозинството отхвърли четири предложения на опозицията за признаване геноцида над арменците.
Две предложения на председателя на “Коалиция
Атака“ Волен Сидеров и група депутати бяха внесени на 23 януари и 19 октомври 2007 г. В тях се предлага проекторешение за признаване на геноцида в периода 1915–1922 г. Не бе прието и предложението на

● Стартира Националната кампания “Искам светлина” за отварянето
на ІІІ и ІV блок на АЕЦ “Козлодуй”,
обединила власт и народ, управници
и опозиция срещу една несправедливост. Брюксел побърза да охлади ентусиазма, че въпросът е приключен.
Ден преди това в НДК инициативата
бе огласена. България ще търси международно лоби в лицето на ядрени
светила, специалисти и политици.

● Масови протести в цялата страна. Млекопроизводители от Враца,
Монтана, Видин и Плевен затвориха
главен път Е-9. Положението с животновъдството е трагично и без целогодишни субсидии от държавата
отрасълът ще се срине, смятат те. На
протест излязоха и лекарите с искания за по-достойно заплащане.
Кремиковските металурзи протестираха, че заплатите им не се изплащат с месеци, а условията на труд в
комбината се влошават.
В демонстрациите и светлинното шествие на природозащитници-

Красимир Каракачанов (БНС) и група народни представители, с което освен геноцид над арменците трябваше да се признае и геноцид над българите в империята в периода 1903–1913 г. Парламентът не се съгласи
и с предложението на Любен Дилов и Ася Михайлова
от ОДС за декларация срещу арменския геноцид между 1915 и 1917 г.
На няколко пъти Народното събрание обсъжда варианти за признаване на геноцида, но мнозинството
винаги гласува против или осуетява обсъждането на
проблема. На 25 април миналата година народните представители почетоха с едноминутно мълчание жертвите на геноцида, но не признаха масовото изтребление
на арменци чрез документ. Седмица по-късно парламентът отказа да включи темата за геноцида в дневния
ред с мотив, че това ще наруши процедурата.
По света все повече държави признават арменския
геноцид. Сред тях са Франция, Канада, Русия, Великобритания, Кипър, Белгия, Ватиканът. Във Франция
дори е приет Закон за криминализиране на отричането на арменския геноцид, който заплашва нарушилите го с лишаване от свобода. Подобен закон съществува в Канада.
През октомври 2007 г. комисията по външни отношения на Камарата на представителите в САЩ одобрява проекторезолюция, в която масовите убийства
на арменци от османските турци са окачествени като
геноцид.

Хроника│5
Хиляди украински българи протестират
Българите в Украйна събират подписи срещу действията на Одеския
областен съвет, който води съдебно дело
за прекратяване на
договор за ползване
на сграда от Всеукраинския център за
българската култура
(ВЦБК) в града. В
началото на февруари премиерът и външният министър на България се
обявиха за по-активна политика на държавата спрямо
сънародниците ни в чужбина. В същото време хиляди български младежи демонстрираха на централния
булевард в Одеса – проспект „Шевченко”.

Приетият от Станишев и Калфин Антон Кисе
– президент на асоциацията на българите в Украйна и депутат в украинския парламент, съобщи, че
в страната нашите сънародници имат десет центъра. В Запорожкия лицей и Болградската българска гимназия се изучава български език, а в 12 неделни училища желаещите научават българския език.
Българите в Украйна според официален Киев са поне
500 000. Още преди Нова година стартира акция “Да
защитим Всеукраинския център за българската култура”. Членовете на Временния комитет по защита на
ВЦБК обикалят българските села в Бесарабия. Хиляди българи слагат своите подписи в обръщенията до
президента и до премиера на Украйна с надежда, че
конфликтът около сградата на центъра ще бъде положително разрешен. Засега е спряно прекратяването на
наемните отношения, но се очаква решенито на Конституционния съд на Украйна.
Според Ивайло Калфин окончателното решение е
закупуването на собствена сграда.

те те поставиха въпроса, че една година след масовата подписка властта
не е направила нищо срещу незаконните посегателства и преди всичко
срещу бетонирането на защитени територии в района на Седемте рилски езера.

върха на кирилица или на латиница
ще се изписва. Инициативата е любопитна. Ако решението се приеме,
би следвало да се преименуват стотици и хиляди върхове, реки и селища
в страната. От което пък не е далече
виждането да се ревизират решенията на Берлинския конгрес (1878 г.).
Бедний, бедний Македонски... И вие
Левски, Ботев, Бенковски... и хиляди знайни и незнайни.

4 февруари
● На 27 януари медиите огласиха
новината, че до 48 часа МК “Кремиковци” и ЦСКА ще бъдат продадени
на 34-годишния украински олигарх
Константин Жеваго, собственик на
икономическата групировка “Финанси и кредит”. Само за една седмица
собственикът Прамод Митал отговори с решителни действия – уволни
изпълнителния директор Александър Томов и назначи на негово място, както и в борда на директорите
свои сънародници.
5 февруари
● Министърът на земеделието и
продоволствието Нихат Кабил изненадващо е отказал да потърси интересите на държавата в неправомерно
върнатите на Симеон Сакскобургготски 4521 дка гори. Най-бързият начин за връщането на собствеността е
министерството да нареди на поземлената комисия в Самоков да обезсили собственото си решение поради
явна техническа грешка. Което озна-

чава, че вторият път на решаването
на въпроса е съдебен. Т.е. въпросът
може да се протака с години. А и от
канцеларията на бившия премиер е
изтекла информация, че той е готов
да оспорва позицията, че е получил
неправомерно тези гори.
Безспорно в този акт стоят сложни сметки на ДПС за натиск над коалиционния партньор. Аз на тебе, ти
на мене...
6 февруари
● Общинският съвет в с. Борино се
е заел с една важна и актуална задача
– връх Свети Илия да бъде преименуван на Балабан кая (Balaban kaya). Не
уточнено обаче новото название на

● Според австрийския вестник
“Ди пресе” България и Румъния са
заплашени от санкции поради твърде слабите мерки срещу корупцията
и организираната престъпност. Становището на вестника е, че търпението на европейските институции
вече е изчерпано. Ако до лятото няма
конкретни резултати, е възможно да
бъде задействана предпазната клауза, прогнозира вестникът. “Днешната оценка на Европейската комисия
е предупредителен изстрел за двете страни”, заявява Маркус Фербер,
председател на групата на Християнсоциалния съюз. Говорителят на комисията Марк Грей твърди, че данните не отразяват реалното положение
на нещата.
Междувременно мониторингът
върху двете страни остава. Премиерът Сергей Станишев заяви, че по 6те точки в доклада на Еврокомисията е постигнат съществен напредък.
“Ди пресе”не дава отговор кой казва истината.

6│Геополитика

Откъде произлиза
могъществото на Русия
Малки държави придобиват известна стойност само в подчинени,
но приятелски отношения с основен геополитически фактор

д-р Илия Илиев

Напоследък пак се заговори за нашите проблеми в контекста на отново изострящия се
геополитически сблъсък за световна хегемония. Това стана по време на посещението на руска делегация начело с президента
Владимир Путин и подписването на няколко енергийни споразумения. Те очевидно излизат извън рамките на валидни само за нас
икономически спогодби, касаят не само Европа дори, а и страни в голямото евразийско пространство. В този смисъл те засягат
в една или друга степен всички големи геополитически играчи, но преди всичко САЩ
и Русия.
Президентът Георги Първанов се удари в
гърдите за някакъв голям шлем, за събиране
на геополитически ползи от нашето местоположение, големи приказки изприказваха
и други политици. Простено им, разбираемо е, правят си позитивен образ, повишават с пъти собственото си значение, без това
политиците не могат.
От споразуменията за изграждане на нова
АЕЦ и за транспортирането на петрол и газ
България ще има определени изгоди, значително превишаващи неизбежните при това
минуси.
За договореностите обаче нашите политици нямат никакви заслуги, те просто отстъпиха пред натиска, приеха предложения,
които ме можеха да откажат. България не е
и не се очертава някога да бъде геополитически фактор, макар че е била такъв преди
много векове.
Не може да се мине тук без някои позовавания на теорията. Геополитиката е мироглед, тя е сравнима не с отделна наука, а
със системи от науки. Например с либерализма, марксизма или с консерватизма, които изучават и тълкуват историята и обществата въз основа на един най-важен за тях
критерий или принцип и подвеждат под него
всички безбройни аспекти на природата и
човека. Например принципът “икономиката като съдба” като предопределящ икономическото съществуване и развитие на човека и обществата.
Геополитиката е основана върху постановката

„географският релеф
като съдба“
Географията и пространството в геополитиката имат ролята и функцията на парите и
производствените отношения в либерализма и марксизма. Това са техните основополагащи аспекти на човешкото съществуване,
те служат за главен метод за интерпретацията на миналото и като главни организиращи битието фактори.
Разбира се, всички икономически и други
идеологии са основани върху редукционизма, върху свеждането на безбройните прояви на живота до няколко параметри. Така е
при геополитическата теория. Тази приблизителност и относителна погрешност в близък
план е присъща на всички теории, но те все
пак доказват своята стойност при обясняването на миналото, в организацията на бъдещето и проектирането на бъдещето.
Но има една много съществена разлика.
Зависимостта на всеки отделен човек от икономиката е очевидна за повечето хора и в
малки, и в големи пропорции. Затова икономическата предопределеност е разбираема и
за обикновените хора, и за властимащите, които оперират с големи социални категории.
Това е причината те да имат способността
широко да се популяризират и дори да играят мобилизираща роля за множество люде,
да ги тласкат към революции дори.
В същото време зависимостта на индивида от пространството – основният принцип
в геополитиката – може да се долови от отделния индивид само при определена подготовка и от дистанция. За масовия човек тя е
само абстракция. Затова тя не е станала масова идеология и няма да стане никога.
Геополитиката е мироглед на властта, наука за властта. Само с приближаването на индивида към горните етажи на властта става
възможно геополитиката да придобие за него
смисъл, значение и полза. Тя днес е нещо
като справочник за властелина, кратък курс
за взимане на съдбоносни, на глобални решения. Например за влизане в международни съюзи, осъществяване на структурни реформи, подписване на дълготрайни спогодби
и подобни.

Геополитика│7
Главният закон на геополитиката е утвърждаването на фундаменталния дуализъм за
вечното противопоставяне “сухопътното могъщество” (“телурокрацията”) и “морското могъщество” (“таласокрацията”). Казано иначе,

противопоставяне
на Картаген и Рим,
на търговската цивилизация с военно-авторитарната. Даденият дуализъм изначално
носи враждебен характер, макар степента
му да е различна в различните исторически периоди. Следователно цялата история
на човечеството се разглежда като състояща
се от две противоборстващи стихии – “водната” (“течната”) и “сухопътната” (“твърдата”, “постоянната”).
Всяка от двете има свои характеристики
на цивилизационно ниво, различаващи се в
много отношения диаметрално. “Сухопътното могъщество” се изразява в консерватизъм,
йерархичност, колективизъм, териториална
устойчивост, строги правни норми, на които
се подчиняват широки човешки обединения
като племена, народи, държави, империи.
Цивилизационната същност на “морския
хегемон” е основана на противоположните

нагласи. Този тип устройство е динамичен,
авантюристичен, гъвкав, склонен към бързи промени, техническо развитие, скитничество (пиратство, търговия, рискова предприемчивост). Индивидуализмът е висша
ценност, етичните и правните норми са размити, културните признаци бързо и лесно
се менят.
Тази дуалистична картина на света вече
е добила своите контури по времето на Пуническите войни между Рим и Картаген.
Окончателния си вид придобива през XVII–
XIX в., когато Великобритания се превръща
във велика морска държава, в “Новия Картаген”. Тогава тя води поредица позиционни войни, изпълнени с геополитическо
съдържание, с континенталните държави
Германия, Австро-Унгария и Русия. След
Втората световна война позициите на Великобритания като Морски хегемон бързо
изземват САЩ. Континенталният геополитически контрапункт, Сухопътният хегемон,
е Съветска Русия, наследила тези активи от
Руската империя.
Това е най-общият израз на главния закон
– Морето срещу Сушата. Ето и основанията
на президента Путин да нарече разпада на
СССР “най-голямата геополитическа катас-

▼
Схема на приоритетните европейски проекти
за доставка на суров
петрол
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трофа на ХХ век”. Рухна не просто една империя, а главният Държател на евразийския
гръбнак, на Сушата. Създаваният и поддържан столетия наред геостратегически баланс
беше разрушен драстично и внезапно. Както се вижда вече от мнозина, резултатът не е
изгоден за никого, дори за победилия Морски хегемон. Разложението в САЩ днес е доловимо дори за неизкушения от политиката
просто мислещ човек.
На преден план излизат второстепенни геополитически фактори. Такъв е Иран, такава е
Германия, макар и фактически все още окупирана и зависима по конституция от САЩ.
Още по-слабо доловим е политическият възход на Япония, но е въпрос на време. Вероятно за кратко, но в трудно заобиколими фактори се превърнаха Индия и особено Китай.
Всички те предизвикват преди всичко хегемонията на САЩ, отнемат им много сили,
които обективно вече са на изчерпване. В
същото време

при Путин Русия
започва да се надига
от тежкия нокаут, вече най-малкото е на колене. Няма засега мощта самостоятелно да
играе предишната си роля на Сухопътната
свръхсила, но пък има потенциал да се възползва от съвпадащи със своите интереси на
новопоявилите се фактори и да си връща в
перспектива една след друга позиции. Прави силно впечатление, че сегашното руско
ръководство играе Голямата игра строго по
законите на геополитиката.
Това се вижда по развитието на отношенията именно с геополитическите фактори
в големите пространства. Преди всичко в
развиването на отношенията с Иран, Германия, Япония, Китай, Индия. На този етап те
са в три направления – енергетика, военно
сътрудничество и външна политика. Лекаполека се връща в Близкия изток, посяга неприкрито и в доскорошния “заден двор” на
САЩ – Латинска Америка. Американците
станаха “разногледи”. Изчерпани са политическите, идеологическите и моралните ресурси за въздействие, останаха главно военните и частично икономическите.
В този контекст трябва да се разглеждат
и подписаните в София договори за газо– и
нефтопроводите. Чрез тях се правят важни
икономически и в перспектива политически връзки с Германия през Австрия и с Италия, поне теоретически наследница на Рим.
С Германия по-важната връзка е по дъното
на Балтика. По този начин се постига още
един болезнен за САЩ ефект – заобикалят
се Украйна, Полша и Прибалтика, чрез които Вашингтон досега силно притискаше и
дразнеше Москва.

Размахването на проекта “Набуко” като алтернатива само показва слабостта на Морския
хегемон. Нито в скоро време ще има пари да се
прокарват тръби, нито пък реално има толкова
богати находища в Туркмения, колкото ги обявяват. Самите туркменски власти май окончателно избраха да заобиколят Каспийско море
от север през Русия по готовите тръби.
Някога като важен елемент в Туранския
каганат българите и особено техните елити
са имали и геополитическа стойност. Сега
нямаме никаква. Държави като нашата придобиват известна стойност в този план само
когато са в подчинени, но приятелски отношения с основен геополитически фактор. Надеждите, че Морският хегемон ще ни припознае за близки, са доста наивни илюзии.
Ние за него сме територия за овладяване и
контролиране, включително и с военни бази,
толкова. Не само ние, всички други са такива

Геополитика│9
България е част от
евразийските пространства
Това е съдба. Съдбата ни е да сме близо
в географски, доста близо и в цивилизационен смисъл до Сухопътния хегемон. Утре водата ще се “оттече”, сушата ще остане. Повечето хора с български гени в кръвта са в
Руската федерация. Брат брата не храни, но
тежко му, който го няма! В самата Русия, в
нейните политически и културни центрове
сравнително бавно, но неудържимо нахлува истината за ролята на българите в създаването, укрепването и запазването на геополитическото ѝ могъщество.
Тук не бива да се търсят русофилия, американофобия или други подобни емоционални категории. Няма ги. Индивидът, хората,

обществата, държавите не могат да се опират на илюзии, чувства и мечти. Това научава човекът в хода на индивидуалния си опит.
Обществата го придобиват от културно-историческия си опит. Дори и за наивника би
трябвало да е очевидно, че кирилицата например няма да оцелее без използването ѝ от
руската държава и население. Но без нея ние,
българите, бихме загубили много съществена част от цивилизационния си “чип”, може
би с фатални последствия. Така е и с други
наши ценности.
Срещу обективни фактори не се върви, с
тях можеш само да се съобразяваш. Голямото противостоене между Морето и Сушата
ще продължи, докато има човечество. Тези
в периферията на Голямата игра трябва да се
нагаждат във всеки период на временно надделяване на едната геополитическа сила над
другата. Няма друг избор, за да оцелеят.

▼
Протоколна среща с тържествен церемониал

Снимка официален сайт на
президента на Република България

за него, такава е цивилизационната му същност – пиратска.
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Голям шлем + Малка
терца = Голяма уста
Посещението на президента Владими Путин беше добре дошло за нашите политици
да се наприказват

Посещението на руския
президент и
с к л юч е н и т е
споразумения
относно тръбите се превърна в прекрасен повод
за нашите “елити” да се наприказват. А когато
в България заплющят езиците на тема геополитика, това почти никога няма връзка с
главния мозък.
Не е ясно защо президентът Първанов, обрисувайки успехите, каза, че
сме постигнали някакъв “голям шлем”.
Като изключим онези два файтона хора,
които се интересуват от бридж и тенис, подавляващото мнозинство у нас
практикува домашен белот. При който предварително се знае от каква боя
е козът, а в играта преобладават малките терци.
“Големият шлем” на Първанов обаче отприщи безкрайна върволица от
метафори, целящи да ни внушат, че
ние сме някаква терца майорна в глобалната енергийна игра. Като почнем
от Огнян Минчев и свършим (пак) с
Иван Костов и други видни опозиционери – всички се изпотиха под езика
да ни обясняват, че сме някакъв зловещ “троянски кон” зад крепостните стени на ЕС. Което може да стане
само ако троянските коне минат на
троянска сливова. И поради изброените по-долу причини.
В перспектива към 2020 г. Европейската комисия е разписала ясен
план за основните потоци и посоки
при снабдяването на ЕС с природен
газ. А именно: по тръби от Русия –
200–220 млрд. куб.м от каспийски тръбопроводи – 70 млрд., от Северна Африка и Близкия изток общо 160 млрд.,
от които половината втечнен газ, от
Норвегия по тръби – 100 млрд. и от
атлантическото направление – още 45

Живко Желев

млрд. втечнен газ.
От така изброените цифри стават
ясни няколко неща. Първо – че ЕС прекрасно си е направил сметката, включително и по отношението на диверсификацията, за която у нас най паче
радеем. Българските геополитици могат да бъдат спокойни – техният глас
не е глас в пустиня. Второ – ЕС няма
никакво намерение да игнорира огромните залежи на Русия въпреки сериозните опасения, които изказа г-н
Огнян Минчев. Трето – ЕС не разчита твърде много на така нареченото
каспийско направление въпреки недокоснатите залежи на Иран. Или няма
да разчита поне до онзи светъл миг,
в който САЩ решат и там да въведат
демократичните ценности. Четвърто –
под диверсификация в ЕС разбират и
увеличаването на количествата втечнен газ като дял от общия внос. Което ще разгърне допълнително мощностите на страни като Катар, Либия,
Мароко, Египет и др.
На фона на огромните реки от газ,
които текат и ще текат към Европа,
ние сме твърде малка терца, дори през
сърцето ни да премине романтичната
мечта “НАБУКО”. Романтична, прочие, поради сложния геополитически
терен на трасето. Най-близката причина е южната ни съседка, която иска
да играе в тази опера главната роля
и да прибира главната пачка. Което
няма да стане поради различни причини, включително отвъдокеански.
Наскоро “Интернешънъл Хералд Трибюн” в прав текст написа, че Турция
ще разиграва картата “Набуко” и във
връзка с приемането ѝ в ЕС. Което
на стара Европа май ще ѝ дойде възгеч. Туркмения, която твърди, че добива до 55 млрд. куб.м газ, флиртува
с проекта, като обещава добиви от 64
млрд. В близко бъдеще. Трябва да се
отчита обаче, че “Газпром” е закупил
за 30 години напред 40 от сегашните 55 млрд. През декември 2007 г. Русия, Казахстан и Туркмения подписаха
съглашение за изграждането на При-

каспийския газопровод, който ще насочи суровината отново в посока североизток. Впрочем споровете там са
свързани с цени, нежели с геополитически и цивилизационен избор.
Но за нашия политически елит
въпросът не е в “Набуко”. Въпросът
е постоянно да има някаква опера, в
която да припяват, белким ги чуят някъде из посолствата. По тази причина през последните две седмици беше
поставена многоактна кантата по темата за диверсификацията и троянския кон. Постановката беше смешна
и скучна. Тъй като тези опери ги поставят големите режисьори. А те живеят в онези части на света, където
тръбите или започват, или свършват.
А не по малките гари, където посред
зима все спира парното.
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Новата авантюра
на държавата
Енергиен холдинг ще блокира пазарната икономика
Маринела
Арабаджиева

В енергийния сектор на България шефовете на държавните дружества са добри теоретици, но все още не знаят как да се държат
в условията на пазарна икономика и още помалко при един свободен пазар.
Това е изводът от управлението на отрасъла през последните години. Основната
причина е липсата на стратегия за развитие
на отрасъла, която да очертае приоритетите и да прогнозира бъдещите възможности
за развитието на енергетиката на България.
Резултатът може да се окаже фатален като
цяло за отрасъла, особено ако не се преценят достатъчно добре идеята и възможностите за новата авантюра, наречена “Енергиен холдинг”.
Когато зае поста министър на икономиката и енергетиката, Румен Овчаров обеща
нова енергийна стратегия на България. До
отстраняването му през 2007 г. такъв доку-

мент не се появи на бял свят. Наследникът
на поста Петър Димитров все още навлиза в
дебрите на енергийните дружества в страната. Така се оказва, че след правителството на
Сакскобургготски няма и реално не е готвена нова стратегия за развитието на отрасъла. Резултатът в началото на 2008 г. е напълно зациклила енергийната реформа.
Доскоро застоят и тъпченето на едно място не се чувстваха сериозно. След пълното отваряне на електроенергийния пазар от
1 юли 2007 г. обаче има сериозни сигнали,
че отрасълът върви към срив и засега единствено рутината на експертите все още го държи на повърхността.

Процесът на либерализация
и приватизация вече отдавна се изчерпа, тъй
като се разви само до нивото, до което беше
предвиден в енергийната стратегия на България от предходното правителство. Реално
моделът, заложен в този документ, прогнозираше развитието на отрасъла до края на
2005 г. и даваше малка отсрочка за началото
на процесите през 2006 г., когато трябваше
да се мине на по-високо ниво чрез разработката на модел за създаване на конкурентна среда, с реално действащи конкурентни
предприятия.
Липсата на адекватна стратегия за развитие на отрасъла към днешна дата, управлението на парче и страхът от създаване на
конкуренция са на път да родят нова енергийна мегаструктура, без обаче моделът ѝ
да е съобразен с новите условия и възможностите на пазара. Като цяло визията за развитието българската енергетика и утвърждаването на пазарните модели не може да
се изчерпва само с една нова мегаструктура, опираща се единствено на монополните си права.
В плановете на правителството за настоящата 2008 г. е предвидено утвърждаването
на енергиен холдинг. Проектът се разработва
от сегашния екип на енергийното ведомство
почти две години, а идеята бе обявена от бившия енергиен министър Румен Овчаров. Новият холдинг трябва да обедини мини “Марица-изток”, ТЕЦ “Марица-изток 2”, АЕЦ
“Козлодуй”, “Булгаргаз” и НЕК. Целта е това
да стане една значително по-конкурентна
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структура, заяви гордо в края на 2007 г. настоящият министър на икономиката и енергетиката Петър Димитров.
Всъщност обаче идеята не е нова. За обединяване на държавните дружества от енергийния сектор се говори още от времето на
кабинета Сакскобургготски. Самата идея почива на виждане от последните соцгодини за
обединение на ТЕЦ-овете в комплекса “Марица-изток” и мините. В по-нов вариант през
2004 г. беше лансирана версията за създаване на Енергийна консолидационна компания.
По своята същност тя беше вече веднъж отхвърлена от предходния екип на енергийното министерство и не се различава особено
от лансираната в началото на 2007 г. от също
бившия министър Румен Овчаров.

Открийте разликите
Приватизацията на генериращи мощности в България започна през 2004 г., което
по различни причини подтикна определени
енергийни среди да лансират и разработят и
идеята за Енергийна консолидационна компания. Сред мотивите за създаването ѝ бе посочено, че това се налага поради засилване
на процеса на либерализация на електроенергийния пазар и отпадането на монопола
на НЕК върху износа на ток. Консолидационната компания трябваше да предприеме
целенасочени действия за запазване и увеличаване на конкурентната сила на българското електропроизводство, пишеха авторите на този проект.
Точно в мотивите обаче личат доста противоречия. Странно е например, че в момент,
когато пазарът се готви за либерализация,
Енергийната консолидационна компания настоява за нови сливания.
В случай на реализация на тази идея биха
могли да настъпят интересни измерения на
пазара. Друг е въпросът, доколко те щяха да

са пазарни. Идеята за консолидация претърпя
крах, тъй като предходният ръководен екип на
министерството нямаше нужда от обяснение
за пазарна икономика. Освен това още през
2004 г. такава структура би била в противоречие с енергийната стратегия на ЕС.
Според този първи проект компанията
трябваше да бъде построена на принципа
на холдинговата структура, която да стане
собственик на всички активи на дружествата, а за приватизация да бъдат предложени
33% от съществуващите генериращи мощности. Енергийната консолидационна компания трябваше да притежава не по-малко от
67% от капитала на всяко едно от дружествата – АЕЦ “Козлодуй”, ТЕЦ “Варна”, ТЕЦ
“Марица-изток 2”, ТЕЦ “Русе” и др. производители, които да осигуряват стратегически мениджмънт, инвестиционно планиране
и развитие на проекти, финансовото им осигуряване и пазарната политика (външни пазари). По отношение на операторските функции се предвиждаше централите да запазят
юридическата си независимост.
На втори етап трябваше да се извърши
вертикална интеграция на ЕКК с доставчици
на ресурси, при наличие на обективна технологична връзка между съответните централи и мини. Трети етап целеше още едно
окрупняване, за да се придобият активи от
електроенергийните сектори на страните в
региона в съответствие с изискванията на
евродирективите в областта на енергетиката. Предлагаха се и различни варианти за
приватзация.
В по-ново време (началото на 2007 г.) пак
този вариант беше лансиран от бившия министър на икономиката и енергетиката Румен Овчаров. Холдингът трябва да обедини
държавните НЕК, “Булгаргаз холдинг”, ТЕЦ
“Марица-изток 2”, мини “Марица-изток” и
АЕЦ “Козлодуй”.
Старата нова идея за енергийна мегаструктура беше прегърната от сегашния министър на икономиката и енергетиката Петър Димитров и вече сериозно се твърди, че
има всички шансове реализацията да започне
още в началото на настоящата година.
По време на обсъждането на идеята в парламентарната комисия по енергетика през
2007 г. стана ясно, че експертите все още не
са избрали окончателен вариант и не знаят
каква точно трябва да е тази бъдеща мегаенергийна компания. Според консултанта
“Делойт” първо трябва да се създаде финансов холдинг, в който дружествата поне година-две да се научат да работят самостоятелно, като само важните решения ще се взимат
от ръководството на холдинга.
В концепцията се предвижда пък да се създаде финансова компания, но в нея да участват само централите. Предлагат се и три ва-
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рианта за пускане на акции на българските
и чуждите борси. Първият предвижда от 5
до 15% да се пуснат първоначално на българската борса, а впоследствие, след 12–14
месеца, на чужди борси 10–15%.
Според втория вариант на борсите в САЩ
и Лондон ще бъдат предложени на целеви инвеститори от 10 до 30% от акциите на холдинговата компания. Има и междинен вариант, според който 5–10% трябва да бъдат
предложени на българската борса, а на чуждите 20–30%.
Холдингът трябва да обедини мините и
централите на първи етап, а на следващ да
се присъединят “Булгартел” (дъщерно предприятие на “Булгаргаз холдинг” за телекомуникации) и телекомуникационните дейности
на НЕК. Третият етап цели присъединяване
на дейностите по пренос на ток и природен
газ, като за целта се предвижда да се създаде компания за пренос и системно управление на енергийните и газовите мрежи.

Както им се харесва
Идеята за създаване на енергиен холдинг
на пръв поглед не изглежда лоша и приемането или отхвърлянето ѝ зависи от различни
фактори. Най-важният от тях е дали страната
ни ще може да защити достатъчно аргумен-

тирано идеята пред Европейската комисия.
Както и ще бъде ли подкрепена тази идея от
адекватна стратегия за развитие на енергетиката в България. Членството на страната ни
в ЕС изисква спазването на общностното законодателство, но и защита на националните интереси. Именно неразбирането на тези
две допълващи се тези вече дава отрицателните си плодове за българския пазар.
През 2007 г. Европейската комисия обяви
новите си планове за либерализация на европейския енергиен пазар. Поредният, трети пакет от мерки предвижда разделянето на
системите за пренос на енергийни ресурси
от доставките и търговията в еврообщността. Това означава, че големите енергийни
компании трябва да се разделят с мощностите си по производството и разпределението на енергия или да запазят собствеността
си върху тях, но да ги отдадат за управление
на други оператори. Трябва да посочим, че
това решение на Еврокомисията е съпроводено от факта, че двете страни – членки
на Евросъюза, Германия и Франция, дадоха значителни права на руската компания
“Газпром” върху разпределителните мрежи
за природен газ. Съответно другите европейски страни са заплашени, че това може
да застраши надеждността на доставките до
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техните територии и решението практически е срещу опитите на “Газпром” да сложи
ръка на европейските транспортни мрежи
за енергийни ресурси.
Съответно обаче третият пакет от мерки
би засегнал пряко двата нашенски монополиста – НЕК и “Булгаргаз”, чиито дъщерни
дружества са системните оператори, които
извършват търговията с ток и газ. Българската страна официално се противопостави
на това намерение на Европейската комисия, каза зам.-министърът на икономиката и
енергетиката Галина Тошева. Един от мотивите на българския екип е бил, че компаниите са преструктурирани само преди година
и е рано да се предприемат нови промени в
дейностите им. От нашата страна се твърди, че има възможност да се разработи алтернативен вариант, според който компаниите могат да запазят собствеността си върху
системните оператори, но да подлежат на
засилен контрол от страна на регулиращите органи в съответната страна.
Германия, Франция, Люксембург, Австрия
и Гърция също се обявиха против варианта,
предложен от Европейската комисия за допълнително разделяне на мрежите, заради
опасенията за засягане на държавните интереси. Българската страна също твърди,
че не трябва да се продава монополната инфраструктура на двата системни оператора, каза Тошева. Точно в този смисъл обаче
се разглежда и

бъдещата роля
на енергийния холдинг
След създаването на енергийния холдинг,
който трябва да обедини мините, атомната централа в Козлодуй, НЕК и “Булгаргаз
холдинг”, част от дейностите ще се предложат за приватизация, обеща зам.-министър
Тошева.
Реално създаването на една нова енергийна
мегаструктура може да постави под въпрос
цялостния процес на отваряне на енергийния пазар и като цяло извършваната досега
реформа, както и да обърне процесите и да
доведе по-скоро до стагнация на пазара. Причината за това е, че след преструктурирането
големите монополни компании НЕК и “Булгаргаз” намериха достатъчно вратички, за да
се окопаят и да запазят господстващото си
положение на пазара.
Практически създаването на новата структура не само ще закрепи сегашното им положение, но дори ще ги облече в много повече правомощия. Дори и да се предложат
някакви проценти на борсата, те ще са поскоро инструмент за набиране на капитал за
поддържане на структурата, но няма да доведат до събиране на необходимия капитал

за инвестиции в ноу хау или пък ще са достатъчно за излизане на чуждите пазари и
увеличаване на активите.
По-скоро това може да се превърне в капан за сегашните структури и да доведе до
липса на достатъчно средства за инвестиции. Възможността от декапитализация е
най-черният вариант. Причината е, че сама
по себе си реализацията на подобна идея не
върви, без да има цялостна прогноза за развитието на енергийния пазар както за региона, така и за общността.
Не бива също така да се пренебрегва фактът, че страната ни едва е започнала процес
на либерализация на енергийния пазар, но
практически не може да я осъществи заради
прекалено силната намеса на регулатора, от
една страна, и по-важното – заради липса на
достатъчно мощности, които да произвеждат енергия за свободния пазар. За пример
може да се посочи последният план за разпределение на квотите за регулирания и нерегулирания (свободния) пазар, според който те са почти изравнени. Това означава, че

страната ни реално
не може да предложи
на големите производствени компании достатъчно енергия на иначе либерализирания
през юли 2007 г. пазар.
Това обаче е по-малката беля. По-голямата
е, че така изкуствено се оказва натиск за задържане на цените, а в един момент, когато
в страната вече има условия, те може да поднесат огромна изненада както за битовите,
така и за промишлените производители.
На пръв поглед вариантът за българска енергийна суперкомпания може да се харесва на
хората, които са привърженици на националните компании. Причината е, че подобна идея
заиграва по тънката нишка на националното достойнство, но условията на пазара доказват, че тежка структура, която е по-скоро
административно натоварена и трудно мобилна, може да е по-скоро неработеща. В момента страната ни страда от липсата на визия
за развитие на отрасъла, който от състояние
на инерция вече върви към хаотичност. Точно заради това и утвърждаването и създаването на един такъв холдинг в момент, когато няма визия и не се прогнозира развитието
на отрасъла, е опасна авантюра.
Още повече, че това се случва, когато пазарната икономика и процесите в енергийния
сектор в Европа и Русия трябва да се предвидят много отрано, за да не нанесат вреди
на гражданите. В този смисъл енергийният
холдинг може да се превърне по-скоро в капан за дружествата и да нанесе непоправими щети както на тях, така и на българските граждани.

Как така?│15

Емел Етем
отвсякъде невинна
Да я заменим със застраховка „Бедствия и аварии“

чисти снега, така и ни управлява.
Дълбоките преспи, в които газят, затъват
и си чупят крайниците българите, показаха,
че многобройните институции у нас не работят не защото нямат пари, а защото няма
сила, която да ги накара да си координират
действията.
“Липсва координация”, каза президентът Георги Първанов. Това, което спести,
е, че проблемът не е в липсата на експерти,
които са в състояние да решат проблема, а
точно обратното – много са и си пречат. За
един въпрос отговарят по няколко министерства и агенции. Координацията между
тях е повече от абсурдна и е достойна за перото както на автора на “Параграф 22” Джоузеф Хелър, така и на съветските сатирици
Илф и Петров.

Вертикално управление

Иглика Горанова,
в. „Класа“

Заглавието е на редакцията, снимката е от сайта
на МДПБА

Наводненията, които дойдоха някак естествено след снега, удавиха цели квартали. И
удивиха българските институции, които отново бяха неподготвени. Както не бяха подготвени за снега, който наваля през януари.
Здравият януарски сняг, който затрупа държавата и блокира пътища, коли и граждани,
показа какъв е проблемът – както държавата

Кратък преглед на законодателството показва, че снегът ни затрупва, защото сме найцентрализираната държава в Източна Европа и областните управи, които по Закона за
кризите трябва да отговарят за координацията при бедствия, са безпомощни, безпарични
и без функции. Особено след като бе създадено Министерство на бедствията и авариите, което им иззе дирекциите по Гражданска
защита, за да ги управлява специален министър. Сега тези дирекции не са подчинени на областния управител и финансирането за бедствия и аварии не минава през него.
Той не може да нарежда на Гражданска защита какво да прави, но за сметка на това
носи отговорност за защита на населението.
И когато Емел Етем е в отпуск, а има бедствие, обикновено възниква проблем.
Пътищата също не могат да бъдат почистени, защото за тях освен кметовете отговаря
и фонд “Републиканска пътна мрежа”. Той
е подчинен на три министерства – на регионалното развитие, на транспорта и на финансите. Така всеки прехвърля отговорностите на другия и действа на принципа: защо
да е лесно, като може да е трудно.
“Ние сме най-централизираната държава”, заявиха наскоро български областни управители. Те отдавна говорят на висок глас,
че имат представителни функции и по тази
причина не могат да действат. Това поло-

16│Как така?
жение изобщо не се връзва с ангажимента ни към Европейския съюз
от 2000 г. да въведем второ ниво на
местно самоуправление, при което
една институция да е отговорна за
един проблем. И тъй като това не се
случва, ставаме свидетели на нови
бедствия. След топенето на снега идват наводненията.

риите, а пожарната – на МВР. За да работят в синхрон, дежурният по Гражданска защита не може да се обади
просто така на дежурния по мобилизация. Те трябва да разговарят помежду си чрез София. А областният управител координира всичко това, без да
има финансов ресурс и без да може да
им нарежда каквото и да било.

Наводненията са
предизвестен провал

Областните управители
са марионетки

“Тази година наводненията ще бъдат много повече в сравнение с миналата година, защото снегът е повече”, каза наскоро български кмет.
И прогнозира нов хаос. Той вече се
случи в Димитровград.
Никак не е трудно да се предвиди потоп в държавата, защото той е
заложен в нашето законодателство
и в управлението. Ако яз. Тополница край Пазарджик прелее, областният управител не може да нареди
директно на ръководството да врътне крана. Той трябва да сигнализира
Министерството на земеделието. От
своя страна министерството трябва
да се обади на Агенцията по хидромелиорации. Агенцията се разпорежда на Държавна фирма “Напоителни системи” и от своя страна оттам
звънят в Пазарджик на яз. Тополница
да кажат на ръководството да врътне
кранчето, ако има бедствие.
При пожари ситуацията е идентична. Гражданска защита е подчинена на
Министерството на бедствията и ава-

“Ние не сме снегопочистваща агенция, не се занимаваме с чистенето
на речни корита, с изграждането на
хидросъоръжения и не трябва да се
прехвърля на нас тази отговорност”,
заяви пред bTV министърката на бедствията и авариите Емел Етем. Според нея виновни за зимната криза, в
която загинаха 12 души и стотици си
изпочупиха крайниците, са единствено и само кметовете, областните
управители и министрите, които не
принадлежат на нейната партия. Тя
и подчинените ѝ служители – около
170 на брой, са невинни. Парадоксално е, но Етем е права. Законодателството у нас е такова – за областните управители са отговорностите,
за кметовете и фонд Републиканска пътна мрежа – снегопочистването, а за министерството на бедствията – разпределението на парите за
бедствия. То прибира милионите от
държавната хазна и ги раздава по области, връхлетени от кризи, чрез комисия, ръководена лично от Етем.

Бутафорни управници
Кратък поглед върху задълженията на областните управители и ресурса, който имат и с който трябва да провеждат регионална политика, показва, че у нас
тази длъжност е по-скоро бутафорна.
По закона за администрацията областните управители трябва да координират секторните политики на държавата на регионално ниво – чрез комисии и
съвети.
Общо 54 стратегии и програми влизат в обхвата на задълженията им. Ето как
обаче те се справят с отговорността да провеждат държавната политика на територията на областта.
В областта на данъчната политика и финансовия контрол, която изисква безпрепятствено финансиране на бюджета, областните управители са безпомощни. Към тях няма нито комисии, нито съвети, свързани с този сектор.
В енергетиката, чиято цел е да стане конкурентна и същевременно социална, те също нямат думата. Няма нито комисии, нито съвети, нито пък координират териториалните звена.
Какво все пак може областният управител? Може да оспорва незаконосъобразни актове на общинските съвети по реда на Закона за местното самоуправление и местната администрация. Също да отменя незаконосъобразни актове
на кметовете на общини в 14-дневен срок от получаването им или от сезирането му.

Бюджетът на ведомството е над 300
милиона лева.

Двувластие в законите
По закона за администрацията, обнародван в Държавен вестник през
1998 г., областният управител е този,
който провежда държавната политика в областта, координира работата
на органите на изпълнителната власт
и ръководи дейностите по защита на
населението, културните и материалните ценности, околната среда, както и по овладяването и преодоляването на кризи в областта. Освен това
председателства и съвета по сигурност и овладяването на кризи.
По закона за бедствията, приет
през 2006 г., нещата изглеждат поразлично. Там в чл. 67 пише, че министърът на държавната политика
при бедствия и аварии осъществява
дейностите по гражданска защита и
защита на населението, като координира изпълнението на дейностите
и контролира изпълнението на превантивни мерки за защита на населението относно потенциално опасните обекти и дейности. Контролът
по спазването на закона се осъществява от министъра.
Кметовете са трета губерния – те
организират защитата на населението и снегопочистването със собствен ресурс. Затова и бившият кмет
на Видин Иван Ценов например направи диги срещу наводненията с
пясък от Каварна.
Така нормативно отговорността
съвсем спокойно се размива и Емел
Етем е права, когато казва, че не е виновна. По закон тя поема ръководенето на процеса, когато няколко области обявят бедствено положение. И
тъй като само областната управителка на Русе Мария Димова е обявила
бедствено положение, а другите не
са, Емел Етем е останала да си почива. Някои казват, че била в чужбина,
други я виждали на Боровец...
Наскоро Георги Ангелов от Института за пазарна икономика предложи министерство на бедствията
и авариите да бъде заменено със застраховка “Бедствия и аварии”. Така
бюрокрацията ще отпадне и вместо нея ще има пазар и конкуренция.
А данъците на хората ще намалеят
с около 300 милиона лева – колкото
е издръжката на министерството на
Емел Етем.

Ние в ЕС│17

Пластмасови цветя за
(с)покойното управление
Самодоволството на властниците преминава във самовъзхищение
У нас масите едва ли са чували кой е Марк
Грей, след като повечето днешни българи не
знаят къде се намират Западните покрайнини.
Марк, уважаеми сънародници, не е съотборник на Бербатов, нито футболен фен от
компанията на онзи британец, който разби с
камък главата на едно наше момче. Г-н Грей
не е и европейски пришълец, който битува
с грозната си жена в някое нашенско китно село.
Запомнете обаче името на този грейнал
Марко, защото той е човекът с ангелския глас,
говорещ от името на боговете в Брюксел и
пращащ посланията им до нашите местни
политически дяволи.
Г-н Грей изпълнява ролята на говорител,
редовно изразява становището на Еврокомисията по всички възникнали в семейната ни среда въпроси. Например от това, как
се отнася същата към руската инвазия на капитали, капитализъм и путинизъм у нас, до
пак например последния скандал с подкупа от 50 000 лв., искан от арх. Георги Янев,
след чийто сигнал двама чиновници от фонд
“Републиканска пътна инфраструктура” бяха
арестувани.
Тази случка пък стана причина ЕК да поиска временно прекратяване на всякакви плащания по пътни проекти, а г-н Грей поясни
защо: “Ние не искаме просто да си измием
ръцете, като кажем, че щом в случая не става дума за пари на ЕС, значи всичко е наред.
Обвиненията са сериозни. В работата на този
фонд са замесени и европейски пари и ние
искаме счетоводните сметки около проектите да не бъдат приключвани, докато не бъдат
направени необходимите проверки.”
Обаче окото на вътрешният министър Ру▼
Марк Грей, говорител на мен Петков въобще не трепна и той в прав
Европейската комисия текст отсече по “Хоризонт” в характерния за
него самонадеян стил: “До две седмици забраната ще бъде вдигната!” Защото според
него проверката щяла да докаже, че работите в държавното ни управление са напълно
в реда на нещата.
Нещо повече – МВР шефът със завиден непукизъм и липса на всякаква интелектуална
погнуса подхвана с две ръце поредния рушветчийски скандал и го окачи като медал за
особени заслуги на ревера си. На същия ре-

Румен Леонидов

вер от същия виртуален син мундир на силов
министър – оказа се, че и този МВР успех
е нанизан като пендара в златната огърлица
от скъпоценни успехи на нашите мили милиционери.
Но не защото са го разкрили в зародиш,
не защото са проследили, разобличили и разбили с разрешени от закона средства, а високото постижение се дължало на директора на Столичната полиция Румен Стоянов,
който реагирал светкавично на оплакването на архитекта. И веднага се заел с изпълнение на професионалните си задължения.
(Това е горе-долу текстът.)
Ако не знаехме отдавна, че министър Петков от време на време не чува онова, което
говори, щяхме да си помислим, че не само
хвали, но и героизира своя подчинен. (Тук
вече навлизаме в контекста.) Едва ли не Стоянов не само не си е затворил очите, за да
удари и той кьоравото, а е постъпил, както
малцина у нас биха постъпили така скромно, безсребърно и най-вече самоотвержено.
Защо ли? Защото професионалната му постъпка е вече възможна само защото (внимание – нахълтваме в подтекста!) на върха
на пирамидата върху властовото си килимче седи по турски не кой да е друг, а Румен
Петков – един безупречен моралист, цивилен и нециничен професионалист, партиен
и надпартиен ковчежник.
Да се хвалиш сам, че си вършиш работата, за която ти плащат, е все едно да пееш
фалшиво, но редовно да репетираш насаме
с насапунисани уши в банята.
На г-н министъра му се привижда, че арестуването на чиновниците Любомир Лилов и
Иван Владимиров е мегауспех, мега антикорупционно дело, което трябва да го издигне
поне в очите на Марк Грей, ако не в сърцата на неговите началници.
Петков като истински социалист взима
мечтите си за реалност и се надява всички
да повярваме, че е юнак и е отсякъл главата
на змията, а не е защипал само две люспички от живата ѝ кожа. По-скоро става дума
дали ще продумат тези две поредни дребни, но алчни хлебарки, разпореждащи се със
своя частна територия в потайностите на държавния долап.
Обаче бързата справка в информационните
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масиви на вътрешното министерство сигурно е
показала, че Лилов и Владимиров са пълни самодейци в областта на корупционното изкуство и опасността да подхлъзнат някой по-висок
майстор в рушветчийството е нулева.
По-интересно е от квотата на коя партия
са тия двамата, чия прислуга са, защото на
заеманите от тях местни места лоясват с наслада само люде на тройната коалиция.
Арх. Янев май се яви като манна небесна за архитектите на пластмасовата ни демокрация и за техния чертожник Петков –
нищо че всичко се спихна след медийните
му бомби около уволненията на бившите
шефове на Червеният кръст, на пожарната и на КАТ. Важно е дилетантите Лилов и
Владимиров да бъдат публично похарчени в
процеса на жертвоприношение пред брюкселския Олимп. И ако тамошните богове са
заети със своите божествени работи, то г-н
Грей, поразяващата уста на Главния секре-

тариат на Еврокомисията, може и мило да
ни се заусмихва.
Макар че още през миналата година Европейската комисия даде ход на шест наказателни процедури срещу България – заради
непълни данни за вредните емисии, липсата
за закон за корабните и пристанищните отпадъци, както и заради проблема със софийския боклук. Както и за въвеждането на единния европейски номер за спешни обаждания
112, за биометричните данни в документите за самоличност, както и за хармонизиране на закона за нотариусите с европейското
законодателство.
Така че МВР-то не е единственото изкуствено цвете върху бутониерата на това работливо правителство.
Шестте наказателни процедури са като
букет за скъп покойник – винаги стръкчетата са чифт.
Седмото е за вдовицата.

В тази война
България възкръсна

Слава│19

Казак повежда петимата си синове за освобождението на братята
християни

С полк. д-р Петко Йотов, директор на Военноисторическия
музей, разговаря Иван Васев
– Полковник Йотов, 130 години след края
на Руско-турската война продължават дебатите за ролята и значението ѝ. Напоследък има и опити за нейното омаловажаване. Според едни тя е опит на руския
император да превърне страната от вилает в губерния. Според други освободена
е по-малко от една четвърт от територията на етническа България, т.е. свободата е силно орязана. Според трети подарената свобода не е истинска свобода
и това дава отражение върху бъдещото
развитие на Третата българска държава.
Къде е истината?
– Аз подкрепям по една малка част от всичко, което казахте. Във всички тези и аспекти има по нещо вярно. Войната се води от
руския царизъм главно за осъществяване на
неговите цели и стремежи. Главната му цел
е да се реваншира за загубата на Кримската
война (1853–1856 г.). Русия губи Керч, Батуми, губи правото на черноморски флот, губи
дунавската флотилия, губи правото да излиза през Босфора, губи правото да покровителства християните в пределите на Турската империя. Ето защо с тази война тя желае
да се върне на своето достойно място в семейството на Великите сили.
►
Естествено първоначално предвижда да
Генерал М. Д. Скобелев
окупира България за три години, но ако ус-

ловията позволят, не се отказва и от по-нататъшна окупация. Вижте, тази война за нас
е освободителна. Кой каквото ще да казва,
ние сме освободени именно чрез тази война. Историята не борави с понятието ако. Аз
бих казал, ако беше успяло решението на Цариградската конференция – Англия предлага добър вариант: автономия, огромна България (всъщност две Българии, разделени на
северна и южна). Само че – ако! А тук нямаше ако. Тук изгря свободата.
Другата причина за тази война е Априлското въстание. За нас то е основната, главната
причина – 30 хиляди убити, Европа, светът,
Макгахан, Виктор Юго и световното обществено мнение, разбира се... Така че съвпаднаха целите и стремежите за едно освобождение, нещо, което е не толкова често.
Тук обаче трябва да подчертаем, че руският войник, руският мужик тръгна с найчисти, най-свети чувства да освобождава поробения брат славянин, брат християнин. А
ние малко пренебрегваме църквата, която
като всичко друго ни е притурена и дотурена, закърпена и зашита, че и с бой и с наказания, изселвания и чудесии.
Между другото ние сме един много странен и приятен народ. Във формирането и създаването на българската нация участват 52
други народа! Петдесет и два! Всички те са
оставили нещичко от себе си. И като такъв аз
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▲
Група опълченци в Търново 1878 г.

Илюстрациите в текста са от книгата „Паметници на признателност за освобождението
на България“, Стоян Райчевски, Български бестсеър
– Национален музей на българската книга и полиграфия, 2007.

се гордея, че съм българин, защото ние имаме най-красивите жени (това го казват другите), най-умните мъже (това го доказват с
делата си българските мъже). Изобретатели,
шахматисти, спортисти, децата ни. Това е в
резултат на богатия ген, на тези многобройни кръстоски. Това е биологичната ни даденост. И затова ние сме прекрасен народ.
Но да се върнем към въпроса. Руско-турската война е и прогресивна, и освободителна, и капиталистическа... В нея руският
империализъм преследва своите цели, но за
нас тя е освободителна война. Освен това –
в нея само убитите са около 100 хиляди. Сто
хиляди убити! Плюс около 100 хиляди ранени и безследно изчезнали. Така че не може
Русия да даде 100 хиляди убити и ние да кажем – е, голяма работа!
И още нещо – в тази война има десетки хиляди доброволци. Руският казак Иван
Трофимович сгъва в бойно положение походната си шинелка, останала му от Кримската война, облича петимата си синове –
оръжие, униформа, коне, и ги повежда за
освобождението на братята българи, като
поставя на гърдите си бяло платно, на което пише: “Срещу осквернителите на християнската вяра! След мен, юнаци!”
Така че много лесно е да се критикува.
Реално тази война възроди България. Друг
е въпросът по-нататък какво и защо. По принцип тя за нас е прогресивна, справедлива и
освободителна. Над 500 паметника трасират
пътя на войната. И тези добри чувства, които
имат българите към руския народ, към руския човек, не към руските управници, потвърждават това. Така че историята работи
не с ако и ние трябва да приемем събитията такива, каквито са.
Свободата не ни е подарена. Участва и нашето опълчение. Но участва масово и целият
български народ. Без него руската армия не
можеше през зимата да мине през Балкана.

Българите познаваха всяка педя, всяка пътечка и оказваха във всеки момент неоценима помощ. Те снабдяваха руската армия с
продоволствие, те бяха разузнавачи. Един от
принципите на руското военно дело – “Увидиш – победиш!”, бе реализиран чрез българското разузнаване, което беше важен фактор за победата. В Букурещ ген. Кишелски
създава разузнавателна мрежа, която в навечерието на войната поднася на руското командване дислокацията на турската армия
до отделна рота, до отделно оръдие. Искам
днес такова разузнаване!
Но извинявайте – това сега не се знае от
българския народ. Всички турски чиновници,
които се продават, са купени. Всички българи на турска служба са купени. Разузнаване
се прави с три неща – първо – пари, второ
– пари, и – трето – пак пари! Тези пари са
отпуснати от братята Христо и Евлоги Георгиеви. И ние трябва да им свалим шапка не
защото изградиха университета, а защото
създадоха тази разузнавателна мрежа, която е в основата на нашето освобождение.
Тази война, независимо кой какво говори,
реално е освободителна, тя донесе свободата за България.
– По-рано, пък и сега пред широката аудитория се защитава тезата, че качествата на руското командване са безспорни.
Но някои автори напоследък говорят, че
под дългата сянка на ген. Гурко се крият
маса грешки и провали на други военачалници. В определени моменти те поставят
под угроза и крайния резултат от войната. Източният фронт зацикля, проблеми има и западното направление, куцат
нещата на Кавказкия фронт.
– Много лесно е да се намират грешки
следварително. Веднага ще посоча, че това
е една от първите войни в следмашинния
ѝ период. Влизат на разположение новите
машини, новата техника. И това се оказва
една много добре подготвена и много добре
водена война. Затова не съм съгласен с цивилните колеги историци. Аз никога не съм
давал оценки за балет. Говоря компетентно за военната история на базата на фактите и данните.
Веднага ще подчертая, че тази война има
блестящо предварително разузнаване. В хода
на войната то също е блестящо. Е, ген. Криденер не бил разузнал за Осман паша. Тръгнал
от Видин за Плевен и т.н. Това са пълни глупости. Изпреварват го с два часа, но това
се дължи на други фактори. Има перфектна
подготовка. Форсирането на Дунава от 14-а
дивизия на ген. Драгомиров... Ген. Молтке
казва: “Една такава операция ще коства на
руската армия минимум 30 хиляди убити.”
При форсирането на реката убитите от 14-
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а дивизия са 812 души. 812 души! От около
20-хиляден състав. Вижте процентно колко е това.
Второ – изборът на мястото. Трето – планът на войната. Всичко това са реалности,
които определиха нейния ход. Защо се забавя настъплението при Плевен? Създателят на плана ген. проф. Обручев предвижда войната да се води с минимум 300–350
хиляди души. А тя започва със 160 хиляди.
Главният отряд, който трябва да настъпи в
направление Свищов – Търново – Стара Загора – Одрин – Цариград, трябва да е в състав
минимум 110 хиляди души. А той няма 10
хиляди души. Това е предният отряд. След
него настъпва ген. Криденер с 45 хиляди, но
те всички са блокирани при Плевен. Осман
паша тръгва не за Плевен, а за четириъгълника от крепости Русе – Шумен – Силистра

– Варна. Да се присъедини към тамошните
войски и с мощен контраудар да отблъснат
русите отвъд Дунава. Но вместо това е принуден да се установи в Плевен.
Така че Русия завърши тази война тук, на
Балканите, победоносно с 554-хилядна само
руска армия. Отделно 30–35 хиляди румънци, сърби, финландци... Победата дойде от
добрата подготовка, численост, тактика и
всичко останало.
Разбира се, има и грешки. То човек танцува и греши. Във всяка човешка дейност се
допускат грешки. Аз например не съм съгласен с действията на ген. Скобелев при Плевен. По време на третата атака на военния
съвет е решено той с неговия отряд да маневрира в направлението Плевен – Ловеч и
да не допусне турски сили да се притекат на
помощ на Осман паша. Не е получавал задачи да атакува редути, да овладява позиции.
Но той е 30-годишен левент. Баща му също
е генерал. И той решава да покаже какво могат младите. Вярно, овладява редутите Иса
ага и Кованлък, но дава 6 хиляди убити. Рекичката потича кървава. Императорът наблюдава от командния пункт и казва: “Извинете, но кой е този безумец, дето жертва
така бойците. Наредете му да спре!” Военният съвет въобще не е предвиждал там да
се нанася удар. Дори да му бяха дали резерв,
пак нищо нямаше да стане. Така че той, Белия генерал, в този момент воюва за чест и
слава. Добре звучи за чест и слава, но когато за нея загиват 6 хиляди души, аз не приемам това.
Има и още нещо – руската армия е по-лошо
въоръжена от турската. Тя започва войната с
кримката. Руските оръдия имат далекобойност наполовина на турските. Турската войска има Мартини, Уинчестер – единствената
магазинна пушка. Тя изстрелва 14 куршума

▲
Джобен часовник на граф
Н. П. Игнатиев
◄
Гeнерал-адютант Й. В.
Гурко

▼
Руски офицери в Сан
Стефано
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▲
Паметен знак с надпис
посветен на милосърдните сестри Мария Неелова и баронеса Вревская

▼
Боевете при Гривица

за 45 сек на 1000 м по мерник. Всеки турски войник при Плевен е имал по две пушки, едната е Мартини с 1500 м мерник. Турското въоръжение е по-добро – и ръчно, и
артилерийско. Турската армия също е добре подготвена. Герой се става срещу силен
и достоен противник.
– Да преминем от другата страна на
фронта. Шири се тезата, че турското командване има груби грешки и слабости. Например при Стара Загора Сюлейман паша
воюва с многократно по-малочислен противник, и то предимно българско опълчение. Другите генерали са го подигравали,
че ял бой от гяурите, и това според някои
провокира решението му да атакува Шипка, вместо да търси обиколни пътища. А
Шипка е решаваща за войната.
– Лесно се намират грешки след събитията. Сюлейман паша не е бит от гяури, защото българските опълченци са на нивото
на руските бойци. В света има три народа,
генетично облагородени да бъдат войници.
Говоря на основа на военната история. Тринадесет години бях преподавател по военна история, имам докторска дисертация. Говоря сериозно – това са немците, руснаците
и българите.
В началото руските офицери, които са определени да ръководят опълченските дружини, недоволстват – тия селяни, тия барани...
Обаче, когато застават под Самарското знаме, особено след първите боеве, те вече се
гордеят, че командват българи. Капитан Фок
казва: “Юнаци, с вас би се гордял и Наполеон!” Между другото – на Шипка нашите са
5 хиляди, русите са 4 хиляди. Победата на
Шипка е извоювана от българското опълчение, особено на 21-ви – тогава боят се води
от 5 хиляди българи и 2 хиляди руснаци.

Тук с тактически средства се печели стратегическа победа. Сюлейман е могъл да мине
през Еленския проход, но за него Шипченският е много важен. Нали задачата му е да
деблокира Осман паша в Плевен и да нанесат контраудар. И още нещо – руският резерв е на Еленския проход. Така че победата при Стара и Нова Загора е победа на една
блестяща българска войска.
Ние, българите, сме родени да бъдем добри войници, но преди това ние сме добри
хора. Когато един народ започва да се характеризира, като си посочва слабостите –
това е велик народ. Само човек с изключително самочувствие може да започне да си
изтъква слабостите. Всяка мижитурка ще
се изтъква. Ние правим това подсъзнателно, което говори за нашата същност.
– В тази война има много куриози. Например началник гара и телеграфист в
Пазарджик, един арменец прочита неточно съобщението от Високата порта и
спасява християнското население в града. Друг пример – пияният капитан Бураго с един ескадрон превзема Пловдив. За
какво говорят тези примери? И какви са
особеностите и характеристиките на
тази война?
– В хода на войната се появяват редица
новости в сферата на военното изкуство в
резултат на новите средства за водене на
война. В резултат на повишената скорострелност ротите спират да атакуват в колони. Те
се построяват повзводно. Когато наближат
500–600 крачки от противника, се разгръщат
повзводно и атакуват плътно един до друг.
Батальонът има 5 роти – една стрелкова и
4 линейни. Стрелковата се разгръща един
до друг. Те вървят отпред, въоръжени са с

Слава│23

по-добрите пушки. Стрелят срещу турците, другите вървят след тях и на 30 крачки
се разгръщат и атакуват. Те дори не стрелят
преди атаката. По време на войната нещата се променят. Вече се налага и линейните роти да се разгърнат предварително, да
стрелят и да настъпват както стрелковите
роти. Подобряват се свръзките, подобрява
се управлението.
Форсирането е блестящо – то се изучава
до края на Първата световна война във всички западни военни академии. Това е едно гениално творение на ген. проф. Драгомиров,
най-добрия специалист по форсиране на водни прегради за времето си. Руското командване казва: “Г-н генерал, ето реката, ето
армията, докажете вашата теория.” И той
я доказва по най-красноречив начин. На 9
участъка от течението се провежда рекогносцировка къде да бъде форсирането. Но
нито един от провеждащите не знае дали там
ще бъде. Часът и мястото на форсирането са
съобщени на императора 3 часа преди то да
започне. За да няма време да изтече и стигне
до ушите на противника. Така че има много
нови неща в тази война. Молтке каза: “Снемете военните карти. През зимата не може
да се настъпва през Балкана.” Да, но руската армия мина зиме Балкана и настъпи победоносно срещу турската армия.
А що се отнася до капитан Бураго, той и
неговите казаци наистина са пияни. Турците
са разрушили мостовете на Марица. Януари
е (Пловдив е овладян на 16 януари), а Марица е пълноводна, до Пазарджик са плували
корабчета. Гурко нарежда на Бураго да вземат от Цалапица вино и на всеки кон да дадат по един котел (10–12 л вино), за да не
се простудят при преминаването на реката.

Но по неведоми за генерала пътища част
от това вино преминало и в кавалеристите.
И шеговито казва на капитана да превземе
Пловдив. И той взел, че превзел града. На
сутринта се връща и докладва, че Пловдив е
овладян. Това е един от рядкото добри случаи, когато пийването помага на военните
действия. Случаят е описан в документите
на руската армия.
В атаките при Долни Дъбник при Плевен
с пропълзяванията и прибежките във войната се прилагат новости, внедряват се пушки с пълнители, по-скорострелни оръжия с
по-висока далекобойност, нови формирования, металните понтони фароми, новите телеграфни съобщения, телефонът се появява
и т.н. Войната дава много нови неща на военното изкуство.
– Българи или руси, кой накланя везните
на войната? По-рано почти не се споменаваше ролята на опълчението, сега мнозина са склонни да я надценяват.
– Нещата трябва да се представят реално
и обективно. Не може 5 хиляди на фона на
554-хилядна армия да решат войната. Но не
бива да се премълчава, че реално на Шипка отбраната се води от българското опълчение. Ако го нямаше това опълчение, Русия нямаше да загуби войната, но от наша
гледна точка имаме основание да се гордеем. Воюват юнашки, но това са даденостите на българина. Воюват и при с. Шипка и
Шейново на 9 януари и с това приключва
тяхното участие.
Второто опълчение, което се формира през
лятото, въобще не участва в бойни действия.
Общо воюват около 6 хиляди души. Може и
трябва да се каже, че българският народ ма-

▲
Александър ІІ приема ранения Осман паша
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сово помага на руската армия. Подчертавам
това. Особено при зимното преминаване на
Балкана. През цялото време те се грижат за
храна, за вода, за фураж, за сено, за войници. Но това е само помощ. Руската армия със
своята подготовка, численост и решителни
бойни действия извоюва тази победа. Погледнете – на 16 януари е овладян Пловдив,
на 21 – Одрин, на 31 е подписано примирието и на 19 февруари – Санстефанският мирен договор (говоря в стари дати).
Опълчението е формирано предимно да
пази българското население. Впоследствие
се оказва, че е по-добре то да се прояви като
реална армия, като активно действаща армия,
за да облекчи руската дипломация при подписването на мирния договор. Тя участва като
редовна армия и има своите победи. Светът
вижда, че този народ има своята армия.
– А в Берлин Русия не загърби ли България?
▼
– Да, Берлинският конгрес разкъсва БълКарта на Санстефанска
гария
на пет части. Но Санстефанският миБългария

▲
Граф Игнатиев и министър Сефет паша подписват Санстефанския
мирен договор

рен договор е прелиминарен. Т.е. предварителен, двустранен договор само между Русия
и Турция. Подлежи на утвърждаване от останалите велики сили. Берлинският конгрес е
заложен предварително, още с подписването на мирния договор в Сан Стефано.
На Берлинския конгрес Русия е слаба. Тя
не може да води война и приема всички направени предложения. Нещо повече – има
опасност Австро-Унгария да се намеси във
войната. Русия мобилизира 124 хиляди, но
основните ѝ сили са на западната граница.
Сключват споразумение да не водят война,
като Австро-Унгария получава правото да
окупира Босна и Херцеговина за 30 години,
а Русия получава правото да окупира България за три години. Бисмарк казва: “Договорите се подписват, за да се спазват от по-слабия.” Велика мисъл. Ето защо на Берлинския
конгрес ние нямаме представител дори като
слушател.
Всичко е решено предварително. За съжаление дават се земи на Румъния, на Сърбия,
много територии са върнати на Турция. Княжество България е с площ около 64 хиляди,
но то е васално, атрибутарно на Турция. Източна Румелия е с площ около 34 хиляди кв.
км и е провинция от Турската империя. Те
правят всичко възможно да няма България
южно от Стара планина с изключения на Софийската област. Така че Русия нищо не можеше да направи на Берлинския конгрес.
Веднага след подписване на договора у нас
има митинги, демонстрации, протести, но това
няма никакви последици. И тогава започва
формирането на комитетите “Единство”, започва подготовката на въоръжено въстание и
се стига до Съединението. Последват Илинденско-Преображенското въстание, Балканската война, Първата световна... Тъжни неща...
Като съединистки акт в Сръбско-българската
война победихме със 700 убити. Миналата
година имаме загинали от катастрофи колкото две такива войни.
Значи само за 7 години е подготвена блестяща българска войска – 110-хилядна армия
с изключително добра подготовка и много
лошо екипирана. Имаме 44 хиляди бердани,
но само по 300 патрона на пушка за една цяла
война. Затова с тази пушка е въоръжена само
18-хилядната армия на Княжеството.
– Откакто дойде демокрацията и бе утвърден за национален празник 3 март, продължава да се поставя въпросът, нормално ли е това, не ни ли унижава, може ли
да има по-подходяща дата...
– Аз не бях много съгласен. Ето и сега говорим за руската армия, за руски победи, за
чужда слава, а всъщност за нашия национален празник. Ние имаме многовековна славна история. Но пък 24 май... Православната
църква поставя на Кирил и Методий зада-

Слава│25
чата да се покръсти славянството в източното православие. Борбата е между Рим и
Константинопол. И през 1054 г. на Вселенския събор става официалното разделение,
но преди това няколко века се води борба за
власт. А Кирил и Методий... не са българи.
Говори се някъде, че майка им е българка.
Ама може би. Дори и така да е, азбуката е
създадена с друга цел. Аз се гордея с Кирил
и Методий, но тяхната задача не е българска. Харесва ми датата 24 май, но и той не е
съвсем български.
Но празниците не могат да се сменят през
ден, нали? Все пак на 3 март възкръсва българската държава.
– Много скоро след Освобождението възникват конфликти между освободени и
освободители. Русофили и русофоби, така
до ден-днешен. Въпросът ми е благодарен
народ ли сме?
– Да, благодарен народ. Ето и днес по-голямата част от нашия народ е признателна
на освободителите. Прекланят се пред подвига им, палят им свещичка, почитат делото. Подържат паметниците, плевят ги, почистват. Признателни сме, защо не? Иначе
във всяко стадо има мърша. Хубаво стадо,
виторог овен, а най-отзад няколко кьопави
– накъде вървят, и те не знаят. Има ги и при
нас. Аз съм израснал на село, така сме повечето българи, и мисля, че най-здравото ядро
е там, на село. Те уважават руснака. Спомням си моя дядо, баща на майка ми, беше
участник в двете балкански войни и Първата световна, три кръста за храброст имаше,
като дете ме прегръщаше и ми разказваше
за руснаците и казаците с истинска любов.
И другите мои съселяни разсъждаваха така.
Ами днес – направете една анкета и ще ви-

дите. Последните протести около Путин –
протестираха 20–30 души.
– Някои анализатори наричат България троянския кон на Русия в Европейския
съюз. Такива ли сме? Лошо ли е да сме троянски кон? Аз бих използвал друг термин
– врата между Изтока и Запада. А има и
друго. Имаме основание да кажем, че България е духовната майка на Русия. Връзките са на повече от хилядолетие. Ние
можем да бъдем мост на сътрудничество и разбирателство. Трябва ли да отричаме всичко това?
– И да се опитаме, няма да можем. Нямаме интерес. В името на какво? Всеки преследва своите потребности и интереси. Друга държава на наше място щеше да постъпи
по същия начин. Честно казано, радвам се,
че се подписаха тези договори и ще започне строителството на АЕЦ “Белене”, на газопровода и нефтопровода. Тези пари ще влязат в България. От друга страна – ние нямаме
никакви военни споразумения с Русия. Преследваме чисто икономически ползи за нас.
Ето защо съм за. Добавете историческите
наслагвания, добавете Освобождението...
защо трябва да се говорят излишни приказки. Ама то си има хора за всичко. Но няма
кой да ги чуе.
– Последен въпрос – българо-руските отношения в бъдеще? Сменихме ли отново
Големия брат?
– Малката държава не може да порасне.
Нашата България не може да стане голяма
държава. Особено с тоя отрицателен прираст.
Но аз вярвам в младите. Родените в годините
на демокрацията карат 18 години. След 15–
20 години те ще поемат съдбините на България в ръцете си. Те са освободени, ние носим предразсъдъци в себе си. В историята
няма случай млади хора да са затрили държава. Радвам им се и мисля, че имаме прекрасно младо поколение. Те обичат историята. Светът е балансирана система.

▲
Освещаване на храм-паметника в с. Шипка.
Литографията възпроизвежда снимка от 15
септември 1902 г. Показана е фасадата на храма, мавзолей-костница
на падналите в боевете
при Шипка и Шейново.
На преден план – официалните лица, в центъра
– великият княз Н. Николаевич, княз Фердинанд,
граф Н. П. Игнатиев, ген.
Н. Г. Столетов

◄
Цветна литография, издадена през 1902 г. по повод 25-годишнината на
Руско-турската война.
В центъра – портрет на
Цар Освободител с широка богато декорирана
рамка, в ъглите – четири медала на рисунки на
къщите-музеи на император Александър II в Бяла,
Горна Студена, Пордим
и Плевен. Под портрета
– паметник с имената
на руски генерал и войскови части, участвали
в Руско-турската война
1877–1878 г. Горе в центъра – Георгиевски кръст
с надпис “12 април, 19
февруарий”.
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Защо ровят костите
в Баташката църква

Стоян Трендафилов, изследовател
в секция “Помощни исторически
науки. Информатика” при Института по история към БАН:

Спекулата е повече
от наши историци
Познати са
ми подобни
изследвания
в Германия,
защото съм
немски възпитаник, и мисля, че случаят
“Батак” е поскоро спекула на определени личности
в България.
Целта е била съвсем друга – да се
попита България (и това в някакви
рамки е било изготвено от един немец и наша колежка) защо в края на
краищата се приповдига трагедията
“Батак” в националното възпитание
на българина.
Те не отричат, че е имало клане,
въпросът е само до параметрите на
клането, защото имат предвид например Сайпръс Хилс, арменците,
кюрдите. В този смисъл грешката им
е, че са поставили въпроса, образно
казано, на грамаж. 3000 души много ли е, малко ли е. То си е много. За
нас си е клане. Но, от друга страна,
пък е слабост, че ние една трагедия –
съдбата на капитулирало население
във въстанал град със съответните
последици – я героизираме.
На Батак историята я знам много добре, защото съм по произход
от съседен град – и аз съм родопчанин. Мисля, че е по-добре да не говорим за начина, по който са въстанали,
как са въстанали, как е пристигнало
писмото и после – държанието на
техните водачи. За разлика от поведението на въстаниците в Брацигово и Перущица. Така че провокация
не е имало. Просто има нескопосна

насока за изследване отраженията на
събитие от онова време върху националната ни психология.
Но спекулата е повече от наши историци, които даже не са в този профил, а изведнъж си позволиха такива
кристализирани изявления, че видите
ли, било всъщност башибозук в немски ботуш. Такива заглавия имаше в
някои вестници. А нещата не стоят
така. Не трябва грешките да се приемат за провокация.
Проф. Валери Стоянов, зам.-директор на Института по история
към БАН:

Ровят,
където боли
Провокацият а “Батак”? Със смесени чувства
съм към нея.
От една
страна, защото съм виждал колегата, който е в
университета в Берлин.
От друга, там
има един манталитет у по-младите
учени, излезли от Свободния университет и от Института за култури
и история на Източна и Югоизточна Европа, да се ровят, където боли.
Подобно на човъркането от зъболекар в силно болящ те зъб. Този институт бе оправдан по времето, когато бяхме разделени на два лагера,
тогава проучваха отделните страни
и региони като цяло, но търсеха да
пипнат онези неща, за които у нас се
мълчи или не се изследват.
Имат и специфична методология.
Подхождат комплексно – не са само
историци, а и социолози, и философи.
Социологията навлезе много в историята. От 1968 г. тръгват от Америка

към Европа социологичните подходи. Но сега, когато вече няма соцлагер и нашата система се разпадна,
след като ние влязохме в Европа, за
да оправдаят присъствието и средствата си, те продължават да се занимават с подобни теми. В повечето случаи – ненужно.
Професор Георги Марков, директор на Института по история към
БАН:

Да си правят експерименти
с тяхната история
Явлението
е отпреди десетина години (още когато
се разпадаше
Югославия).
Целта е да
с е н ап р а в и
експеримент
тук, на Балканите, уж за
да ни помиряват. Да ни помиряват, но така, че да
заличат една част от историческата
ни памет – за наше “добро”. Казват,
на Балканите има прекалено много
кръвопролития, които трябва да бъдат забравени – въстания, войни, бунтове, кланета. Пропускат обаче, че
кървавите събития на Балканите не
са повече, отколкото в Средна и Западна Европа. Там са водили 100-годишни, 30-годишни войни. Но това
е експеримент с бедните балканци.
От една страна, твърдят, че историята прави народите различни, от друга
– тя пречи и поради това, че светът
се обединява икономически, политически, хайде сега да заличим и част
от историческата памет.
Така че според мен ще има тепърва
и други подобни провокации. Трябва да бъдем бдителни. Да си правят
експерименти с тяхната история, не
с нашата.

Текст и илюстрации:
Александър Въчков

IV епизод

Знаеш ли, че по тези места
през 1598 година е станала
последната битка по време на
Първото търновско
въстание?

Пътувах към Търново с една моя приятелка. Шосето
минаваше през места, които ми навяха спомени от
минали времена...
Разкажи
ми,Ян!
Когато
говориш за
историята
на нашия
народ,
имам
чувството,
че си бил
там!

В края на XVI век българите готвеха голямо
въстание. Обикалях
балканските села, за да
организирам конен отряд.

Ето там е била позицията на въстанниците.
А откъм Търново
настъпвали еничарите.

Ха-ха!
Наистина ли
имаш такова усещане?
Ще ти разкажа, почти
стигнахме.

Всички са готови!
Чакат само сигнал.
Върнаха ли се пратениците от Влашко?
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IV епизод
Ние, Рудолф, император на
Свещената римска империя, ще
ви помогнем с 2000 конници и
4000 пешаци!

Трансилванската
войска ще тръгне на
поход в уреченото
време!

Пратеници на съзаклятието се
срещнаха с трансилванския княз
Сигизмунд Батори, Влашкия Михай
Храбри и дори с император
Рудолф II!

Храбрите влашки
войни ще минат Дунава
след вашия сигнал! И
Бог да е с нас в това
свято дело!

През септември 1598 година архиепископ
Дионисий Рали обяви началото на
въстанието. Голямо множество се събра на
Царевец, за да види новия български цар –
Шишман III! Спомних си за Асеневци! Дали
и този път българите щяха да се освободят
от оковите на робството?

Слава│29
IV епизод
Уви, въстаниците
трябваше сами да се
бият срещу опитните
еничари и спахии.
Власите окупираха
няколко крепости
отсам Дунав, но не
се придвижиха към
Търново. В една от
схватките раниха
Шишман. Еничарите
усетиха смут в нашите
редици и с диви
викове се хвърлиха в
атака...

Баянеее, конницата
напред!
Спасете царя!

Внезапната атака на моите
конници даде възможност
на другарите ни да се
оттеглят в гъстите гори
на Балкана.

В жестоката сеч повечето от моите момчета
успяха да пробият обръча на османците...
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Какво стана с обещаната
помощ, княже! Хиляди
загинаха, чакайки твоята
войска!

Два дни препускахме без отдих, докато
стигнахме лагера на Михай Храбри край
Силистра. Явно той имаше свои планове.
В гърдите ми бушуваше негодувание...
А, значи това
било! Приискал
ти се е тронът на
Шишмановци! Ние ще
продължим с теб или
без теб!

С моите конници
продължихме борбата. Докато
постепенно отрядът ми не се
стопи в десетките схватки с
турците...

Е, мила моя за кой ли
път съседите ни предадоха,
преследвайки свои интереси! Но ние оцеляхме
и ще пребъдем във
вечността!

Баяне, никой
не ми каза, че
ще си избирате
цар! Знаеш, че и
аз съм потомък
на българската
династия...

Брак по сметка│31

Има ли такъв филм?

Русия благославя сватбата на княз Фердинанд и принцеса Елеонора
Петър Кърджилов

►
Царицата влиза в Народното събрание

През 1936 сп. “Екран” (бр. 4, стр. 2) помества в рубриката си “Вие питате, ние отговаряме” информация, озаглавена “Заснетите досега български филми”. В отговор на
зададения от любознателния читател В. С-ев
от Разград въпрос са изброени 24 заглавия
на игрални творби. Само посоченият под №1
титул се отнася за хроникално-документален
филм – “Сватбата на Н. В. Цар Фердинанд
с царица Елеонора във Велико Търново”,
обявен от редакцията за “първия филм, сниман въобще в България”! Ще припомня, че
“Екран” (“седмично илюстровано списание
за филм”) е сериозно издание със сериозен
редактор стопанин – журналиста и кинематографиста Иван Фичев. Което предполага,
че предлаганата от него информация би трябвало да е надеждна и достоверна.
Фердинанд и Елеонора наистина са цар и
царица, но когато се венчават, те не са такива
(затова пък и двамата вече са навършили 47
години). Сватбата им никога не е била свързвана с България, още по-малко пък с Велико Търново. На всичкото отгоре между датата на женитбата и споменатата 1936-а лежи
28-летен отрязък от време, през който периодичният печат у нас не обелва и дума за
съществуването на лента с подобно съдържание! Тогава за какво събитие иде реч? Имало ли е такъв филм?
Българският княз Фердинанд І овдовява
през януари 1899, когато съпругата му Мария Луиза си отива от белия свят – само ден,

след като ражда четвъртото им дете. Подир
близо 10 години самота монархът започва
да се оглежда за “жена, която да гледа четирите му деца” (Борис, Кирил, Евдокия и Надежда). Със сватосването се заема великата
княгиня Мария Павловна. В края на август
1907 г. тя посещава България, придружаваща своя съпруг – великия руски княз Владимир Александрович (третия син на император Александър ІІ, известен у нас като Цар
Освободител). Височайшите гости пристигат по повод 30-годишнината от началото на
Руско-турската война от 1877–1878 и свързаното с това откриване на паметника “Цар
Освободител”, извисяващ се на площада пред
българското народно събрание.
Макар и встъпила в православната вяра
като Мария Павловна, лелята на тогавашния
и впоследствие оказал се последен руски император Николай ІІ си е чиста източногерманка, чието пълно, длъжко и бая претенциозно име е Мария Александрина Елизабет
Елеонора – дъщеря на Фридрих Франц ІІ,
великия херцог на Мекленбург-Шверин. Ето
защо тя избира като най-подходяща за бъдеща българска княгиня (сетне и царица)
своята родственица принцеса Елеонора фон
Ройс-Кьостриц.
Родена на 22.VІІІ.1860 г. в Требшен (днес
Тршебичов в Полша), Елеонора Каролина
Гаспарина Луиза е дъщеря на немския принц
Хайнрих IV Ройс-Кьостриц (потомък на Вилхелм Завоевателя) и принцеса Луиза Каро-
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►
Царица Елеонора

▼
Част от Кобургската рода
по време на сватбата в
семейното имение

лина. Става самарянка на 16 години, работи
за Червения кръст и в Германия, и в Австро-Унгария, и в Русия, където по време на
Руско-японската война (1904–1905) участва
като милосърдна сестра в Далечния изток.
В България живее малко (само едно десетилетие), но оставя зад гърба си много, отдавайки се на благотворителност и дарителство. Умира през 1917 г. и бива погребана в
двора на Боянската църква.
Френският граф Робер дьо Бурбулон, личен секретар на Фердинанд още от времето, когато новоизбраният от Великото народно събрание монарх стъпва за първи път
на българска земя (1887), описва Елеонора
като “стара, суха и грозна, но добра, почтена и забележително интелигентна. Тя е участвала като милосърдна сестра в кампанията
в Манджурия, знае всички езици и познава
цяла Европа. Говори свободно руски и е с
абсолютно международен манталитет. Произлиза от патриархален и почтен род, няма
стотинка – разполага с 2000 марки рента.
Отличава се с простота, няма слабост към
лукса, иска само да може да продължи благотворителната си дейност.”
Най-големият кусур на принцесата обаче
е това, че тя е протестантка (лютеранка). За
да може да се ожени за нея, католикът Фердинанд бива принуден да измоли (след многобройни дипломатически ходове) благоволението на тогавашния папа Пий Х.
Към края на януари 1908 Фердинанд обявява на възлюбения си народ, че “по важни
и неотложни семейни причини излизаме из
пределите на княжеството за няколко време”. От оскъдните съобщения в тогавашния
печат става ясно, че монархът не желае “да
се предава на сватбата му голяма тържественост и да не се вдига около нея шум” (в.
“Реч”, 16.ІІ.1908). Мъглата относно намеренията на княза е повече от гъста. Тя обгръща
плътно не само плебса, но и официалните
български власти. Все пак правителство-

то е това, което публично обявява радостната вест, конкретизирайки дори датата на
“монаршата сватба” (17.ІІ.1908), оказала се
впоследствие погрешна.
Чак след десетина дни се разбира, че венчалните обреди всъщност са били два. Първият, католическият, е на 15.ІІ.1908 (петък,
“на 9 часа и четвърт”) в Кобург (църквата
“Св. Августин”). Годеницата е в “бял копринен тоалет и носеше дълъг воал. Негово
Царско Височество беше в българска офицерска униформа и носеше кордона на ордена на Кобургския дом” (в. “Мир”, 17.ІІ.1908).
След като “с тих глас” се произнася “Отче
наш”, става размяната на пръстените. Официалните свидетели на бракосъчетанието са
принц Филип Сакс-Кобург-Готски и принц
Хайнрих ХХІV Ройс-Кьостриц (представители на всяка от страните).
В неделя, на 17 февруари (датите в статията са посочени според валидния тогава в България Юлиански календар – т.нар.
стар стил), близо до Гера (престолен град на
малкото германско княжество Гера-Ройс), в
черквата на замъка Остерщайн се извършва
венчавката по протестантски обред (от лютерански пастор). Булката е в бяла копринена рокля, а младоженецът носи униформата
на български генерал (възможно е тоалетите да са същите като в Кобург).
Церемонията е скромно посетена, европейските монарси знаково не присъстват,
ала изпращат свои лични “пълномощници”:
германският кайзер Вилхелм е представен
от четвъртия си син Август, руският император Николай ІІ – от чичо си (споменатия
вече Владимир Александрович), съпътстван
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от “сватовницата” Мария Павловна, свои
хора (също най-вече роднини) изпращат австро-унгарския император, кралете на Румъния и Саксония.
От българска страна се явяват само най-доверените хора от свитата на Фердинанд. Церемонията приключва с изпяването на подходяща за случая църковна песен. Пътят от
замъка до Гера е нагизден с гирлянди и знамена. След това се дава “дине от 30 куверти
на поканените”. Вечерта сватбарите посещават княжеския театър, “който бе великолепно
украсен с цветя” (в. “Реч”, 19.ІІ.1908).
В същото време у нас започват (на 19 февруари, 3 март по нов стил) тържествата по
случай 30-годишнината от Освобождението на България и споровете около “двойната венчавка” (пренесени от цивилизована
Западна Европа, където кюрета и пастори
се хващат гуша за гуша – едните отричащи,
другите потвърждаващи, че е имало и втора
сватбена церемония). Ала най-актуални са
залаганията относно датата, на която младоженците ще се приберат в “родината”.
А те предимно пътуват. Нали така се нарича следбрачният ритуал – сватбено пътешествие. На 22 и 23 февруари са в Брауншвайг, в първите дни на март – във Виена
“според едно частно съобщение” (някъде по
пътя, на 26 февруари, Фердинанд ще да е отпразнувал 47-ия си рожден ден). Новобрачните странстват с Ориент експрес. Тъкмо с
него пристигат в 20:35 на 6 март (с 3 часа закъснение поради лошото време) в Букурещ,
гостувайки на румънския крал Карол І, който “изказал писмено това си желание на княза” (в. “Реч”, 7 март 1908).
Родните всекидневници, които все по-често започват да си задават въпроса: “Где се
намира Князът?”, уверяват, че той пътува
“инкогнито”. Въпреки това на букурещката гара му е устроено пищно посрещане от
краля и кралицата на северната ни съседка, от престолонаследника и княгинята. Вечерта “се дава семейно дине”, а на 7 март в
местния дворец Котрочени е устроена голяма вечеря.
Клюката разнася, че при гостуването на
младоженците в Букурещ възникнала бая
конфузна ситуация. Гостоприемният Карол І
отредил за тях разкошна двойна спалня, но
Фердинанд вдигнал скандал и не мирясал,
докато не получил самостоятелна стая. Твърди се, че съпружеството им така и останало
неконсумирано – от самото му начало до неговия край двамата винаги нощували в отделни стаи! Странен брак – от монархическа,
от династическа, от политическа, а (оказва
се) и от сексуална гледна точка?
На другия ден, 8 март, специалният трен
се отправя към Гюргево, откъдето двойката

◄
Принцеса Елеонора и
княз Фердинанд в ролята на младоженци

е поета от парахода на българската флотилия “Крум”, който “под пълна пара” довежда
скъпите гости на българска земя. На нея те
стъпват в Русе (14:00). Градът е празнично
украсен, посрещането, устроено от жителите на града – повече от топло. Сред посрещачите е и министър-председателят Александър Малинов, който поздравява Елеонора за
добре дошла на руски. Тя пък му благодари
на същия език.
Въпреки топлия прием царствените особи заминават късно вечерта за Варна (с цели
два “специални трена”), където пристигат на
9 март сутринта (8:00). Посрещнати от министрите и княжеските деца, техни царски
височества отсядат в двореца Евксиноград,
където престояват близо две седмици. През
това време Елеонора отскача на няколко пъти
до Варна, посещавайки сиропиталища (“Надежда”) и пансиони (“Св. Андрей”), училища
и гимназии (държавната девическа и католическата), болници и музеи (този на местното археологическо дружество)...
На 23 март (неделя) Фердинанд и Елеонора отпътуват с влак от Варна и се отправят
за София (повече от месец след сватбата!).
Всъщност специалните тренове са били два
– единият, “носящ княжеската двойка”, другият, “довел в столицата княжеските деца”.
Има и трети – поемащ от София за Мездра,
за да посрещне там младоженците. “Тоя трен
ще отнесе гражданската и военната свита” –
допълва в. “Мир” (бр. 2380, 25.ІІІ.1908).
Чак тогава на сцената се появява Велико
Търново. “Понеже е трябвало княжеският
трен да се бави в Гор. Оряховица 5 ч. – пояснява същият брой на “Мир”, – то това вре-

▼
Факсимиле от съобщението във в. “Реч” (бр.
506, 7.І.1909), потвърждаващо съществуването на цели четири или
дори пет филмови заглавия, заснети в България през 1908 г.
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▼
Арката, въздигната от софиянци на Лъвов мост,
през която Елеонора минава на път от централната гара за двореца

ме Техни Царски Височества съ прекарали
в Търново.” Какво са правили там? Обяснението, озаглавено “Князът и Княгинята в В.Търново”, идва след два дни от в. “Реч” (бр.
232, 27.ІІІ.1908): “На 24 того Т. Ц. Височества съ отишли от Варна в Търново инкогнито,
посрещнати от много граждани. Те посетили
митрополитската черква, посетили Славкова
и читалището “Надежда”. Князът подарил
на г-н и г-жа Славкови и на г-жа Икономова, председ. на женското д-во “Радост”, медали за спомен от Кн. Клементина.” (Последната е известна не само като властната
майка на Фердинанд, но и като тормозещата до смърт снахите си свекърва.)
Отишли инкогнито, ама били посрещнати от “много граждани”, а и от тогавашния
кмет на Търново г-н Панайот Славков (което означава, че забавянето на влака в Горна
Оряховица не ще да е било тъй случайно и
ненадейно). Въпросният Славков не е само
местно величие – в края на ХІХ в. той на два
пъти председателства Народното събрание (V
и VІ), оглавява министерствата на правосъдието и на търговията и земеделието. Макар че
младоженците посещават “митрополитската
черква” (историческия храм “Св. 40 мъченици”), в старопрестолния Търнов не е имало
никаква сватба (отношенията на княжеската
двойка с православната ни църква си остават
бая “комплицирани” до края на дните им). Но
пък посещението може да е станало повод
за раждането (на 24 март 1908) на хрониката
“Сватбата на Н. В. Цар Фердинанд с царица Елеонора във Велико Търново”.
Може, но съвсем не е сигурно! Защото
няма друго (освен това в “Екран”) известие
в пресата (както родната, така и чуждестранната), което да потвърждава този факт. За
съжаление по това време в старата ни столица не излиза нито всекидневен, нито ежеседмичен вестник, който да даде днес поне
някакъв знак за евентуално кинематографическо присъствие. Прерових цялата търновска преса от този период, но всуе!
Затова пък пристигането на софийската
централна гара (24 март, 16:55) и преминава-

нето под почти триумфалната арка, въздигната още предния ден на Лъвов мост, е широко
отразено от столичния печат. Посрещането
е повече от многолюдно, пищно и шумно –
напук на предварителните прогнози и взетите решения, за които днес знаем от писмата на Робер дьо Бурбулон: “Иначе в София
няма да има нищо, нито кортеж, нито тържествено влизане. Би било смешно. Просто
ще пристигнат инкогнито с Ориент експрес.
Това поне е окончателно решено.”
Тъй че може и в София да е заснет този
филм? Защото не е логично в Търново да е
имало кинематографически апарат, а в столицата да е нямало! Но още по-важно в случая е чия ще да е била тази кинокамера? На
чужденец, пристигнал специално у нас, за
да отрази сензацията? На нашенец, грабнал
я незабавно, щом е научил за събитието? И
въобще съществували ли са през 1908 г. в
татковината ни условия за създаването на
макар и кратък хроникален филм?
Съществували са. Само в София по това време работят четири кина – “Модерен театър”,
“Нова Америка”, “Аполо” на И. Гайдушек и
електро-биоскопът на Владимир Петков. Сеанси с “чудото на ХІХ век” се провеждат още
в големите провинциални градове, а пътуващи кинематографи шетат из цялата страна.
Което означава, че е имало пазар (макар и
скромен). Освен икономическа съществувала
е и “материално-техническа” база за филмопроизводство – с тогавашните универсални
киноапарати е можело не само да се прожектира, но и да се снима и копира. Затова и тогава наричали прожекционистите на кината
“оператори” – някои от тях действително се
превръщали в такива, в снимачи.
Доказателства за тяхната деятелност са
съобщенията в българския печат, които (макар и оскъдни) уверяват, че само през 1908 г.
у нас са заснети цели 7 филма! При това пет
от тях биват показани накуп пред “твърде отбраната публика” на “Аполо” в началото на
1909, а единият дори е прожектиран в провинцията – във Варна през 1908 г.
За съжаление нито едно от тези свидетелства не се отнася за хрониката “Сватбата на
Н. В. Цар Фердинанд с царица Елеонора във
Велико Търново”. Затова и филмът си остава поредният “фантом” в историята на родното кино (утешаващото в случая е, че не е нито
първият, нито последният). Но и като факт, който преобръща представите ни за кинобитието
у нас през онзи ранен, пионерски период. При
това сериозен факт (особено ако го втъчем в
контекста на останалите седем напълно реални заглавия), поставящ под съмнение ширещата се през годините на безвремие и интернационализъм “нихилистична” теза, че 1910 е
“година първа на българското кино”!
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Дарба и участ на
българите

Нашата мисия е да превеждаме през цивилизациите
Христо Буковски

Много народи са минали през нашите
земи – и пристигналите тук преди българите, и дошлите след нашите предци. Ние
сме останали не защото никой никога не е
успял да ни победи – и ужасни поражения
сме понасяли, и за векове са ни поробвали...
Но земите ни не са взели просто защото не
са можели да се справят тук без нас.
Разбира се, фактът в пълната му яснота са осъзнали тези, които най-дълго са се
блъскали с проблема – османлиите. Но пък
вярно са осъзнали същността на земната ни
мисия и удивително точно са я формулирали с института на проходжийството (дервентджилъка). Докато латини и ромеи са
се чудели как да приобщят траките и българите в многонационалните си империи,
точно последните пътници от Азия към Европа са си дали сметка, че превеждането
през континентите, цивилизациите, религиите и дори времето е работа специална,
за хора с многовековен специфичен опит и
че за техен голям късмет те са попаднали
тук баш на тези люде.
Рутинната християнска производителна маса от земеделци, скотовъдци и занаятчии те превърнали в обезправена рая, но
на онези, които приели за своя повинност
дервентджийството, дали специални привилегии. При това този

почетен статут
не се простирал само над отделни хора, а
над целите им родове, над съседите им и –
за по-сигурно – над цели селища!
Така османлиите можели да се възползват
от услугите на най-добрите в превеждането през континентите.
Тракийският елемент в българската народност вече бил придвижил на север келтите и на запад готите. На свой ред пък българите били незаменими в превеждането
през цивилизациите – те не само спасили
завинаги тракийските символи, вярвания,
свещена практика и обичаи, но през 957 г.
превели Учението на Спасителя до Русия
чрез внучката на княз Борис І Покръстителя: Олга-Елена, и то след като малко по-рано
►
Животът в превзета кре- – още през 922 г. – братята им, които остапост навежда на мъд- нали край Волга, пренесли пък исляма на
север (с което в Руската империя почти едрост…

новременно били вкарани – все от българи!
– двете най-мощни вероизповедания!).
Срещу условието за неотменна будност
на съзнанието и рефлексите проходжилъкът
видимо е повдигнал имуществено селищата,
където се е практикувал. Естествено той на
първо място е спомогнал в тях да се развият на сметка занаятите, обслужващи преди
всичко превежданите хора. Затова до Освобождението селищата с дервентджийски
статут са били най-преуспяващите по българските земи, независимо дали се намирали покрай проломите на Места и Струма или около проходите през Средна гора
и Стара планина.
Нещо повече: макар някои от тях да възникнали едва след ХV в., до началото на
ХІХ в. те вече имали далеч по-голям дял в
новите исторически процеси дори от градове с хилядолетно минало и слава на областни центрове още от древността. От малки
градчета като Банско, Разлог, Копривщица, Панагюрище, Жеравна, Котел, Елена,
Трявна, Габрово, Казанлък, Калофер, Карлово, Сопот, Троян, Тетевен и още няколко подобни им проходчийски центрове са
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►
След като откритият от
археолозите средновековен храм “Св. Йоан
Предтеча” в Кърджали
бе възстановен, Негово
Високопреосвещенство
Пловдивският митрополит Николай неотдавна
го освети, с което старината възкръсна за
наша гордост и светла
памет на предците ни

излезли много повече възрожденски дейци,
отколкото от големите, многократно надвишаващи ги с населението си стари градове.
Дори пристанищата, които са играли проходжийска роля – като Русе, Свищов и Лом,
са изпреварили именити още от древността
дунавски и черноморски пристанищни градове по значението си за икономическото и
духовното въздигане на народа ни.
Очевидно след Освобождението изглеждало естествено за държавници да бъдат
излъчени хора от дервентджийските селища (първият министър-председател Тодор
Бурмов е габровец например). Но изглежда
било пропуснато едно изключително с важността си обстоятелство: че полезна работа можели да свършат само

проходжиите по душа
А мъжете с такива дарби са изключение.
Понеже решенията вземат те, няма как да
намерят място като членове на партии,
та оттам – в парламентарни групи и правителствени кабинети. Щото за хора, живели
в обезпечени от истински проходжии селища, изглеждало естествено да свързват преуспяването само или главно с чужденците.
Вероятно затова, когато в политиката навлезли хора от средите на занаятчиите, обслужвали проходжийството, илюзията, че
нещата ще се оправят, когато дойде щедрият благодетел, е била изведена на държавно равнище. Така новите български управници посели заразата успехът да се чака
като благодеяние от външните, от преминаващите.
Подхранвана първо възоснова на конкретни исторически дадености (външни сили
решават дали да се освободи и кога България; каква част от нея може да бъде свободна; кой да попечителства над нея и кой
да няма право на влияние; какво управление трябва да има държавата и кой – но непременно чужденец впрочем! – трябва да
го олицетворява), тя укрепва инерционното и до днес озъртане за тузаря, който по
условието на вековни надежди вече се очаква като чужденец.

Всички сме свидетели какъв уродлив вид
доби този манталитет в политическия ни
живот – на всеки чужд чиновник или пришълец, обещал келепир и изказал няколко
куртоазно ласкави слова, се възлагат неразумно високи надежди за (лично!) благоденствие и... закрепване във властта. А това е
най-страшното и безспорно свидетелство,
че държавниците ни нямат дарбата, мисленето и морала на проходжии. На преминалите оттук по работа (каквито са всички
чужди държавници, дипломати, бизнесмени и военни) залагат само слугите, които
хал хабер си нямат от същността и смисъла на превеждането.
Сега всички ругаят народа ни, че стои
като парализиран, докато съсипват държавата му. Но това е внушено състояние от
парада на слугите, който техните пък обслужващи всеки ден ни натрапват като политически живот – той ни вцепенява от ужас
точно защото като българи знаем до клетъчно равнище, че такива хора не са в състояние да турят под контрол прехода ни.
Добрият проходжия е гарант не само за
изправността на проходжийската система
(пътища, услуги, прехрана, покрив за пътника), но и за развитието на селищната инфраструктура и поминък така, че за преминаващите да е удобно и да намират там
всичко, от което може да изпитат нужда –
сиреч: той сам е инициатор за бизнеса, печелещ от пътниците и обслужващ дервентджилъка.
Но той е гарант и за сигурността на района си (да не даде повод за карез и наказателни действия); и за морала пък на водените (да се държат точно и с уважение към
хората в собствената му среда); и за морала на пропускателния режим (кого и защо
да преведе)...
Очевидно е задължително за зает с тази
дейност човек да е толерантен и доста гъвкав, но е доста трудно да се отмери докъде
трябва да е компромисен. Това, че трябва да
внушава доверие и да гарантира сигурност,
не изключва професионалното изискване
към него да създава усещането, че

воденият е зависимият
Проходжията трябва по такъв начин да
изглежда на разположение, а не доминиращ, че нито за миг воденият да не се усъмни дали би могъл да има по-добър избор в
този район и – по възможност – въобще за
такъв случай.
При това той не може да бъде временно
изпълняващ длъжността, човек на деня, измекярин на парче, защото за доверието в него
е особено важно да е ситуиран, проверим,
откриваем и впоследствие. При добро вла-

Проходжии и дервентджии │37
настрана, за да не ти потрябват.”
Това, което издига проходжията до

таен Божи служител за българина

деене на занаята той не е длъжният да предлага комфорта, а отмерващият степента на
удобства, които във всеки конкретен случай
са целесъобразни за довереника му.
Определено зле е разбрал качествата,
които трябва да има един проходжия, човекът, който смята, че трябва да е забавен
и безпроблемен за клиента, като му угажда всячески и му се предлага в онова ниско поле от скалата на достойнството, където е умилкването.
За онези, които минават и заминават, мястото, в което са се оказали попътно, е просто опасното пространство между зоните на
интересите им – там, където се прави нещото им или където нещото, което пренасят, прави парите им. Проходжията е,
който решава дали мястото му може да прихване този бизнес, или трябва съзнателно
да избягва подобни дейности, за да вървят
безпроблемно работите на водения в интерес на сумарните изгоди от проходжилъка
(те никога не са само парите на преведените, а включват всички облаги от дейността
и за следващите поколения).
Разбира се, проходжията няма облагите
на Избрания Да Преобрази, на Нарочения
Да Пренесе или на Ощастливения Да Посети. Неговата служба е да филтрира, да
обезпечи, да способства и да преведе самите приносители. Ако за преминаващите е
най-важното да са убедителни и ярки в своята обезпеченост, от него се изисква да ги
обезпечи със своята наличност и съответност на задача, която, общо взето, му поставят те. Затова никой не може да следва
по-добре от него свещената 13:13 премъдрост на Сираховия син Иисус: “Не се увирай, за да не те отблъснат, и не стой много

не е способността му да храни и замогва
едни планинци на място, където допреди
това често даже колиби не е имало. Великото в неговата служба е, че с умението си
да контролира преходните състояния той ги
води да изковат свободата си на равнище,
до което не може да се разпростре институционализираната имперска власт.
Затова дервентджийските селища не само
най-бързо се замогнаха, но вдигнаха и изнесоха Априлското въстание, довело – за разлика от десетките царски буни преди него
– до освобождението на България.
Даже в Освободителната война русите са
надделели не като по-силните, а защото за
тях работел целият проходжийски институт на България и всички ефектни победи
били спечелени в проходите. Косвени доказателства за същото са дълго непродуктивните битки в равнините около Плевен
и в Лудогорието, където замалко не била
изгубена цялата отсамдунавска кампания
през 1877 г.
Обаче само българи можеха да съсипят
проходжилъка. Предприемачеството бе
унищожено от политически дирижираното управление на хрантутници, специализирани изключително в угодничество пред
големците и вярна служба на властта. Вместо да възпроизведат заместници на Дейците, те потънаха в леност – дотам, че когато
държавната опека над промишлеността бе
свалена в края на миналия век, дори найпроспериращото дервентджийско средище
– Габрово – загуби почти всичките си производствени дейности.
Независимо че сега трафикът през прохода сигурно е по-голям от всякога от сновящи
турски, гръцки, руски, румънски и какви ли

◄
Монахиня Агнеса, игуменка на най-стария действащ манастир в Европа – “Св. Атанасий”, край
чирпанското село Златна ливада, – получи от
добри хора в дар за обителта копие на Реймското евангелие, над което
повече от два века са полагали клетва френските
крале. Световно прочутата свещена книга е старобългарска, изписана
е на глаголица и кирилица и оригиналът й се
съхранява в специален
трезор в град Реймс, до
Париж

▼
В района на славната
средновековната крепост Русокастрон близо до бургаското село
Русокастро, където през
1332 г. цар Иван-Александър победил византийския император Андроник III, бе възстановена
църквата “Свети Георги Победоносец”
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не други предприемачи. Причините несъмнено могат да се докарат до дузина, но очевидното най-същностната е, че през последните 12–13 десетилетия, откакто вече не се
практикува оня вид проходжилък, отслабна
много рефлексът да се отчитат интересите
на превеждания и потребното действие да
бъде съобразено с това. Не сигурността на
пътищата и удобството на съвременното
придвижване, а липсата на талантливи проходжии, които да превърнат дейността си в
необходима и чужденеца в превеждан, ги
направи да изглеждат ненужни по същество за преминаващите.
А това пък на свой ред

уби усета на българите
за припознаване, служба и чинопочитание
на проходжията. Без преВОЖДачи пък нагласата да се чака на благодетеля отвън
стана безпочвена илюзия, която доби образа на национален манталитет.
Формално погледнато, в края на ХХ в.
практикуването на същинското проходжийство стана толкова трудно, колкото и в края
на ХVІІІ в.: отново цари повсеместно разбойничество, контролът върху движението
на хора, стоки и дори на идеи се държи пак

от бандитски групировки, а парализираната държавна власт може да се легитимира
само като даде висок пост и чин на някой
от босовете им.
Но, от друга страна, много по-продължително състояние на крах век и половина
по-рано е родило най-качествените проходжии, които са организирали превеждането
на възрожденските дейци в реда: носители
на идеи (писателите Паисий Хилендарски,
Софроний Врачански, Спиридон Габровски), носителите на капитали (производителите на стоки и търговците, които съумяват
да изцедят злато от огромните територии за
размяна в Османската империя), носителите
на организация (Капитан Никола Филиповски, Георги С. Раковски, Васил Левски) и
носителите на Свободата (в руските разузнавателни отряди, в авангарда на руските
части през Освободителната война и съответно в санитарните служби, в обоза).
Именно по времето, когато българите са
били останали не повече от три милиона,
обрани до шушка, със съсипани селища, без
стоката си, без дюкяните си и като народ изглеждали на изчезване, била захранена мощната вълна, която възкреси културата, църковността и държавността на България.
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Поп и ходжа
повече от роднини

Салих Мюдеризов спасява българи по пътя до Одринския затвор
Владимир Арденски

В началото
на ХХ в. революционното движение в
останалата под
турска управия Ахъчелебийска кааза
(дн. Смолянско) все почесто напомня за себе си.
През 1901 г. неголяма чета от комити
напада и ранява под с. Смилян Хаджи Нюрие – местен дерибей. По подозрение в съучастие са арестувани
близо 40 българи християни от околните села, между които и Димитър
Мавров от Райково.
Задържаните са подкарани с тежки
вериги на краката пеш към Ксанти, а
оттам, натоварени на влак, трябва да
бъдат отведени в Одринския затвор.
За подсилване съпътстващата ги охрана са мобилизирани няколко българи мохамедани – един от тях е Салих Мюдеризов от с. Смилян.
Под предлог, че на връщане от Ксанти ще превозва кирия, Салих измолва
началника на конвоя да тръгне с коня
си, на самара на който прикачва голям
мех с вода. Тази му предвидливост се
оказала спасителна за арестантите.
Било горещо лято и много от тях започнали да припадат от жажда и умора. Без да се съобразява с нарежданията на турците за строгост, Салих
Мюдеризов поднасял с паничка вода
на всеки от изпадналите в беда земляци. Изпразнел ли се мехът, пълнел
го отново от чешми и извори.
На всичките други мъки, на Димитър Мавров се подули и изприщили
краката и вече не можел да пристъпва. Него Салих качил на коня, пос-

Господин редакторе,
В кн. 4/2007 г., стр. 37 на сп. „Българи” сте публикували интересна архивна
снимка на двама различни по вяра и осанка свещенослужители – поп и ходжа.
Пишете, че снимката сте получили в началото на 90-те години на миналия
век от Балин Смилянов, тогава отговорен секретар на вестник “Нов живот” –
Кърджали. Държа да подчертая, че с Балин бяхме далечни роднини от две съседни родопски села и което е по-важно, лични приятели.
В текста под снимката се казва, че попът и ходжата са роднини. Налага се
уточнение, защо не и малко продължение: Димитър Мавров и Салих Мюдеризов не са роднини в буквалния смисъл на думата, но исторически са от един народностен корен – славянобългарски, а едно събитие така ги сближава, че до
края на живота си се имат повече от братя.

ле на друг помогнал да се съвземе и
така на трети, на четвърти…
Макар и нездрави, съсипани от умора, благодарение на този милостив
човек арестантите все пак стигнали
живи в Ксанти. Оттук нататък обаче
ги очаквало не по-малко тегло. Натъпкани като сардели в конски вагон, без
вода, те били обречени на издушаване. Ала Салих Мюдеризов пак им
се притекъл на помощ. Намерил от
някъде няколко кофи, напълнил ги с
вода и им ги подал за по път.
След известно време оцелелите
заточеници по един или друг начин
успяват да се отскубнат от Одринския затвор. Димитър Мавров обаче не смее да се прибере в родния
край, над който продължава да тегне
турската робия. Заселва се временно
в Хасковско, където бива ръкоположен за свещеник. В Райково се прибира едва през 1920 г., осем години
след освобождението на Среднородопието, и една от първите му грижи е да потърси своя (а и на всички
други заточеници по Хаджинюриевата афера) благодетел.
Гостува му в Смилян, после Салих
му връща визитата в Райково, не минава празник – независимо дали е християнски или мюсюлмански, – без взаимно да се почетат. При едно от тези
гостувания (на 24 октомври 1937 г.) е

Списание “Българи” открива нова рубрика “Историята на една снимка”. Очакваме читателите да ни пратят
фотографии от своя фамилен архив, придружени с историческа справка за лицата и обстоятелствата, при
които са фотографирани.

направена горната снимка. За първи
път тя е публикувана през 1939 г. в
кн. Втора (с. 286) на сп. “Родина” по
повод смъртта на Салих Мюдеризов.
В придружаващия я обширен очерк
изрично се подчертава неговото благонравие – “смирен, кротък, състрадателен. Той бе, тъй да се каже, родопският Платон Каратаев”.
Имам лични впечатления от тоя
благодетелен и мъдър родопчанин –
негова внучка бе омъжена в нашето
село. Макар да носеше чалма на главата и да беше син на мюсюлмански
духовник, откъдето идеше и фамилното му име, Салих Мюдеризов не парадираше със своята религиозност, не
се стараеше да я натрапва на други.
Той бе един от малкото българи мохамедани по онова време, които не отричаха българския си произход.
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Модерен и опасен
прецедент
Косово показа, че въоръженият бунт може да бъде възнаграден с държавност
Велко Милоев

В продължение на години с отделните и
колективните усилия на сърби, албанци и
западни политици косовският проблем бе
докаран до толкова заплетен, че търсенето
на решение всъщност бе сведено до избора
на най-малката от всички възможни злини.
Постепенно дори и този вид избор бе силно стеснен.
С противниците на неизбежната вече независимост ми се ще да прегледаме първо

очевидно неосъществимите
варианти
Очевидно химерично е връщането към
положението отпреди 1999 г., когато НАТО
бомбардира Сърбия. Този вариант отпада не
защото многократно и категорично е отхвърлян от “Великите сили”, а именно защото е

неосъществим – както и запазването въобще под някаква форма на сръбския суверенитет. 90 процента от двумилионното население на провинцията са етнически албанци,
които за нищо на света не биха приели отново да бъдат управлявани от Белград. Докато Белград, дори и искрено да искаше, не
е в състояние да ги управлява.
Ето какво съм питал познати сърби, които повтарят “Косово е наше, люлката на нашата държавност, не си го даваме” и тъй нататък. Вече седем-осем години продължава
протекторатът на Запада в Косово. Администрацията на ООН, подкрепяна от около
5 хиляди международни полицаи и 15-хилядни въоръжени сили, има практически
неограничен контрол върху тази територия,
десет пъти по-малка от България или колкото нашите Бургаска и Ямболска област, взети заедно. Още една армия от изпратени от
Запада експерти харчеха по неколкостотин
милиона евро годишно за модернизирането
на това неблагодарно парче земя.
Но не сте чули представителите на международната общност, които по правило не
демонстрират прекомерна самокритичност,
да заявят: “Свършихме си работата, успяхме!”
Постигнатото не е малко, особено в областта на институционното изграждане –
например срамежливо наричаните “временни институции на самоуправление”, които
са си, отвсякъде погледнато, парламент и
правителство.
Не бяха изпълнени обаче много от критериите по отношение функционалността на
тези органи, по отношение на сигурността
и човешките права – особено правата на неалбанските малцинства (6 процента сърби
и още 4 на сто бошняци, горани, роми, ашкали, турци и т.н.).
Все пак като най-голям неуспех обикновено се сочи състоянието на икономиката.
Унилите амбулантни сергии по прищинските булеварди “Бил Клинтън” и “Майка Тереза” (аксесоари за джиесеми, цигари, пак
аксесоари за джиесеми и, общо взето, това
е) са ясни знаци за 40-процентната безработица. Честите и непредвидими – вече толкова години! – спирания на тока и водата вгорчават живота на всички. Няма учреждение,

Снимки: Таня Мангалакова
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заведение или магазин без генератори и косовските чаршии по няколко пъти на ден се
огласят от техните моторни песни.
Та случвало ми се е да дразня приятели
сърби с въпроса: ако богатият и могъщ Запад с целия си силов, експертен и финансов
потенциал и с неограничените си правомощия не можа да сложи в задоволителен ред
бунтовната провинция, сигурни ли сте, че
наистина искате утре вие да сте отговорни
за населението ѝ? И кои по-точно от вашите белградски политици, повтарящи мантрите за люлката и суверенитета, биха дошли утре в една крайно враждебна среда да
оправят енергетиката, здравеопазването, образованието, съдебната система, да модернизират предприятията, да се преборят с корупцията?
Много са причините за едва кретащата
модернизация на Косово и някои от тях сигурно са в неефикасната международна администрация, както е сигурно – за мен поне,
– че тази корава балканска земя е особено
трудна за управление.
Като човек с по-преки и дълбоки или с косвени и анекдотични впечатления от различни страни в района си мисля, че косовското
общество е особено традиционно, патриархално, консервативно дори спрямо някакви
средни балкански стандарти. Тук – и евентуално в съседна Албания – родово-племенните, клановите традиции имат особено осезаемо присъствие в политиката, в живота
на семейството и индивида, в икономиката. А най-грозните им прояви са непотизмът, корупцията, трафикантството, за които
се шушне или пише постоянно – например
след поредния взрив пред някакво си кафененце в Прищина.
Бившите съратници от Армията за освобождение на Косово се оказаха партийно

разделени на власт и опозиция, тоест според степента на достъп до модерни
и почти легални начини за дообогатяване.
Впрочем тук средищата на мощ и богатство са вероятно по-непрозрачни от другаде
на полуострова. Разбира се, всичко това –
от полулегалния внос-износ на какво ли не
до контрабандата на крайно опасни стоки –
не може да става без съучастници в международните администрация, въоръжени сили
и полиция, но ето какво следва за нашите
разсъждения върху вариантите на косовския проблем.
Следва, че продължаването на статуквото
също е невъзможно. Нестабилността – дори
да не е още преминала в директно насилие
като през 2004 г. – вече генерира нестабилност в Западните Балкани. Никой вече не
желае да продължава агонията, безкрайното чакане на “окончателния статут”. Политическото и икономическото недоволство,
особено на албанското население, са на критични нива.
Обаче както сърбите не обичат да признават, че Косово всъщност е отдавна независимо – поне от Белград, така масовото

▲
Навсякъде из Прищина,
че и по сергиите на амбулантните търговци по
булевард “Бил Клинтън”
се вижда признателността на косовските албанци
към бившия американски президент и освободителите от САЩ...

▼
Докато надеждите на косовските сърби са отправени към Русия (в северната, сръбска част
на Митровица).
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▲
Пак в северна Митровица могат да се видят
плакати в поддръжка на
Воислав Шешел – председател на Сръбската радикална партия и обвиняем пред трибунала в
Хага

косоварско мислене предполага, че единствено независимостта е ключът за всичко. Не в
дефицита на воля и потенциал за реформи,
а в нерешения статут виждат те причината
за днешните си беди. Заради тази взривоопасна комбинация от отчаяно недоволство
и стремеж към еманципиране чрез държавност стават неприемливи и последните сръбски предложения за невиждано широка автономия на Косово в рамките на сръбската
държава. (Запитайте се впрочем – ако в Белград наистина са готови да дадат на Прищина всичко освен армия и знаме пред ООН,
какъв е смисълът на “суверенитета”? И защо
косоварите биха се съгласили на нещо помалко от всичко?)

Какво остава като възможни решения
Подялба на територията или едностранно
провъзгласяване на независимостта на провинцията. Всъщност не е изключено подялбата, уж официално отхвърлена на този етап
от всички страни, да се случи след независимостта. За мен и двата варианта, и двете
събития са почти еднакво лоши. Независимост без подялба е може би все пак по-малкото зло за населението на Косово, за съседите на полуострова и за международната
стабилност.
Всъщност такъв бе планът на финландския
дипломат Ахтисаари – контролирана от международната общност независимост.
В първата половина на 2007 г. този план
пропадна заради руската заплаха с вето в
Съвета за сигурност. Още тогава – когато
Европейският съюз подкрепи плана – започна да се пропагандира тезата, че косовският случай е уникално специфичен и на него
не бива, не може да се гледа като на прецедент в световните работи. В което ще продължават да ни убеждават в идните месеци,
но тъкмо тези усилия не прикриват, а посоч-

ват горчивата истина.
Уви, Косово ще стане модерен прецедент
за това, че въоръженият бунт, насилствената промяна на конституционния ред могат
да бъдат възнаградени с държавност. Много
трудно ще бъдат убедени в противното сепаратистите в Южна Осетия и Абхазия (Грузия), в Приднестровието (Молдова) или баските в Испания.
Ще стане по-нататък дума за българското
отношение в този възел от проблеми. Очевидно ние нямаме интерес да се нарушава
принципът за неприкосновеност на международно признатите граници, обаче, както
отбелязах, връщането към положението отпреди конфликта или запазването на сегашното статукво вече не са опции. А подялбата
– дори ако бъде договорена между Белград
и Прищина – означава пак нова граница на
Балканите.
Тази граница би минала по Ибър – реката, която разделя Косовска Митровица на
северна, сръбска част, и южна – населявана
изключително от албанци. На север от Митровица има няколко общини с компактно
сръбско население, които и сега са свързани
инфраструктурно, икономически и като административни услуги със съседна Сърбия
(положение, което според плана на Ахтисаари щеше да се запази и узакони).
На пръв поглед тази де факто съществуваща административна разделителна линия
лесно би могло да бъде призната за държавна граница, но има две “но”.
Откакто след конфликта от 1999 г. 100 хиляди сърби напуснаха Косово, по-малко от
половината от останалите обитават компактно северната част на провинцията. Повечето
живеят и днес в практически затворени анклави на юг от Митровица. Планът на Ахтисаари щеше да им даде засилено самоуправление чрез увеличаване правомощията
на общините и създаване на нови сръбски
общини.
Подялбата на провинцията би означавала,
че сърбите в централно и южно Косово или
ще си останат там като незначително малцинство, или ще продават имотите си, за да
се изселят на север – процес, който всъщност вече си тече. А аз не мога да си представя дори най-цивилизовано договорената размяна на територии и население като
събитие, което ще подобри сигурността на
Балканите.
Другото “но” е извън Косово. На север,
на картата точно “над” сръбските косовски общини, в Южна Сърбия е Прешевската
долина с преобладаващо албанско население. Те също си имаха своя “освободителна
армия”, чиито бивши офицери напоследък,
с все по-вероятната независимост на Косово, пак надават глас за отделяне от Сърбия.
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Както и бившите албански бунтовници в Македония. От тази гледна точка подялбата е
по-вероятно да предизвика домино ефект в
Западните Балкани, отколкото признаването независимостта на провинцията в сегашните ѝ граници.

Къде е българският интерес
Последният рунд от преговори между Белград и Прищина със спонсорството на международната “тройка” приключи през декември
с предизвестен провал и без приближаване на позициите. Почти е сигурно, че нови
преговори няма да има, защото това би означавало единствено отлагане на проблема
и запазване на статуквото за неопределено
време, а никой не желае това освен Сърбия
и Русия. Косовските лидери са твърдо решени да обявят едностранно независимост,
обаче в съгласие и с помощта на САЩ и ЕС.
Което означава няколко неща.
Първо, те приеха и дипломатично изпълниха ролята си по сценария на обречените
преговори. По-важно, поеха твърд ангажимент да проведат някои от ключовите елементи от плана на Ахтисаари – например
ново законодателство, по което вече се работи, а за новата конституция бе съобщено,
че е почти готова за внасяне в парламента.
Албанците вероятно ще приемат също предвидените от финландския дипломат разширено самоуправление на сръбските общини,
гаранции за опазването на сръбското културно наследство в провинцията и най-важното – да поканят предвидените от Ахтисаари
международни мисии.
Освен че силите на НАТО ще останат, Европейският съюз ще поеме ролята на ООН,
като изпрати “мисия по върховенството на
закона” (полицаи, прокурори, следователи) и
създаде Международен цивилен офис. Последното ще рече, че администрацията на ООН
формално и де факто си отива, но – по модела на босненския Върховен представител
на международната общност – Специалният
представител на Европейския съюз ще има
силни правомощия на супервизор, включително да налага или отменя актове на косовското правителство и парламент.
Трети съществен елемент от неофициалните договорки между косовските албанци и техните поддръжници от ЕС и САЩ е
да не се бърза. ООН и ЕС трябва да договорят приемо-предаването на отговорностите
между сегашното международно управление и новите мисии на Европейския съюз.
Всъщност това точно се върши – дозатягане на редиците на съюза и търсене на модус
за мисиите без нова резолюция на Съвета за
сигурност, която е невъзможна заради руското вето и при положение че остава в сила
резолюция 1244, която пък формално при-

знава суверенитета на бивша Югославия с
наследник Сърбия над Косово.
Може да ви се струва, че виждате тук известно противоречие, но не бива силно да
се изненадате, че такъв модус и съответните правни аргументи ще се намерят.
България, разбира се, не може да бъде радостна от поредната фаза в подялбата на югославското наследство, нито има интерес да влошава отношенията си със Сърбия. Но дори
само за една година членство доста българи
усетиха, че в практическо отношение Европейският съюз ни е вече “най-близкият” съсед,
а този съюз е в много трудно положение. Той
бе притиснат като в менгеме – между категоричната позиция на САЩ в подкрепа на независимо Косово и също тъй твърдата политика на Русия против независимостта.
Разединен заради различните становища
на 27-те си членки, ЕС рискуваше за пореден път – след предишните конфликти в бивша Югославия – да се окаже неспособен да
води единна външна политика и да решава
проблеми на сигурността на собствения си
континент. Всъщност последните няколко месеци преговори, за които се знаеше, че няма
да доведат до нищо, бяха използвани, за да
се събере така наречената “критична маса”
от държави членки, готови да подкрепят независимостта и да участват в бъдещите мисии в провинцията. Резултатите се оказаха
май по-добри от очакваното.
Европейският съюз по принцип се стреми
към решения чрез консенсус, но има политически и правни механизми за “конструктивно несъгласие”, което ще позволи на преобладаващото мнозинство да признаят Косово
и да поемат ролята си там. Не е все още ясно
как ще бъде формулирано това решение –
като някаква “обща” или “координирана”
позиция евентуално, нито как и кога точно
ще стане признаването на независимостта.
Най-вероятно САЩ и водещи европейски
държави ще го сторят първи, докато други
страни членки ще могат да поизчакат.
Обаче това ще е и цялото политическо маневрено пространство за България. В края
на миналата година изказванията на външния министър едва ли са помогнали на много
граждани да разберат каква е правителствената позиция за Косово, но ясно е, че и ние
избираме между злини. Едва ли ще е нужно и мъдро да бъдем сред първите, признали държавността на бившата сръбска провинция. Но едва ли имаме интерес да бъдем
припознати като деструктивна сила в продължаващите вече години мъки около европейското единство и обща европейска външна политика.
И така рано напролет парламентът на Косово или ще обяви независимост или поне
ще излезе с декларация за такова намерение,

▼
Миналото на Косово и
православните му паметници има огромно
символично значение
за сърбите, изразявано
с метафори като “люлката” или “душата” на
Сърбия.
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▲
Из село Крушево в областта Гора, Косово сватбарки, сватбар на
кон, горански девойки

включваща и конкретна дата.

Македония вероятно ще е
сред първите
признали независимо Косово заради голямото си и размирно албанско малцинство.
Тя ще може да разчита на всякаква международна, дори военна помощ, за да удържи
контрола около прочутото село Танушевци
или където и да се наложи. След бунта на
етническите албанци и последвалото го Охридско споразумение от 2001 г. Европа няма
да позволи да пропадне мирът, в който инвестира толкова усилия.
Разбира се, при всеки етнически конфликт
и особено на Балканите е много лесно дори
ограничен инцидент за една нощ да прерасне в голяма беля. Но независимо от преценките много или малко са поддръжниците на
закачулените въоръжени мъже, мярвани да
“патрулират” или дори интервюирани край
Танушевци или в Прешевската долина, добрата новина е, че самите косовски албанци
скриха в бараката плашилото на Велика Албания. Огромната част от политиците и вероятно от населението рационално пресмятат, че много по-пълни ще са джобовете или
банковите им влогове в самостоятелно Косово – обект на постоянно европейско обгрижване и сигурни финансови потоци.
По-привлекателен е бракът по сметка с
ЕС, отколкото да бутнеш дувара към двора
на също тъй бедния комшия.
Най-много ще трябва да му мислят братята сърби, които за пореден път са пред дилемата да отправят взор надалеч към света или
надолу към пъпа си. Те го казват по-поетично – към “люлката”. Последните, от края на
2007-а, проучвания на общественото мнение
показват, че мнозинството от съседите ни
поставят формалния суверенитет на Косово по-високо от членството в НАТО и дори

от близката перспектива за членство в ЕС.
Онези, които признават, че Косово в действителност отдавна е загубено, нямат достъп до микрофони в правителството или
парламента – или не биха ги използвали,
за да изрекат публично неприятната истина
и тъй да си направят изборно харакири. И
това е поредният грозен балкански пример
за “снишаване” зад “национални идеали”, за
поставяне на лични и партийни изгоди над
реалните интереси на живите хора.

Какво се предлага
на Сърбия
Последните сигнали от Брюксел са пределно, дори цинично ясни под дипломатическия
целофан. Възстановихме прекъснатите преговори по Споразумението за придружаване
и стабилизиране с ЕС. Парафирахме споразумението. Сега ви казваме, че много бързо
ще го подпишем и съвсем скоро ще имате
статут на държава кандидат. Между другото сме склонни да позабравим за сръднята,
че не арестувахте генерал Младич, заради
което пък бяхме прекъснали онези преговори. Предлагаме ви “бърза писта” към Европейския съюз, а за финансовите изгоди
си знаете...
Големият въпрос за нашите западни съседи е дали отново да се изправят самотни и
горди срещу “белия свят” или, отхвърлили
ненужното политическо бреме на Косово, да
се съсредоточат върху запазването на присъствието и наследството си в провинцията, а най-вече – върху собствените си проблеми и бъдеще.
Пак тъй мъчително братята преживяха
проточилия се развод с Черна гора, завършил мирно през 2006 г., но чуха се тогава
гласове, които си честитиха “независимостта на Сърбия”. Тоест, хайде сега да видим
кои сме си ние, какво имаме, какво искаме,
какво можем. Неизбежната независимост на

Българите в Косово
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Нито един не е удостоен с наш паспорт
Тончо Стоянов

Авторът е координатор от
българска страна по изпълнение на Споразумението за
побратимяване между Призрен и Каварна. Текстът е датиран на 30.12.2007 г.

Косово е ключова област в Западните Балкани, с огромно стратегическо значение за Европа,
тъй като в нейния обсег на контрол се намира
пресечната точка на двете най-важни европейски логистични артерии – транспортните коридори 8 (изток – запад) и 10 (север – юг).
Като се прибави и фактът, че около 60 км
от Коридор 10 и 200 км от Коридор 8 преминават през населените изключително с абланци източни и южни склонове на Шар планина, става ясно откъде произтича и на какво
се дължи изключителното геоикономическо
и геополитическо значение на Косово, военнополитическият и икономически интерес,
присъствието на САЩ и водещите европейски сили в поделената помежду им на “зони
на отговорност” (всъщност на контрол) западнобалканска провинция, формално принадлежаща към Сърбия, а де факто независима от 1989 г. насам.
Българското присъствие в Косово не се изчерпва с дипломатическото ни бюро в Прищина, военния ни контингент в рамките на
мултинационалната бригада на КФОР в Призрен, полицейския ни контингент по линия
на СИВПОЛ (цивилна полиция) и десетките български служители в международните мисии. Към него следва да се прибавят и
100 000 етнически българи в община Призрен, населяващи северозападните склонове на Шар планина и ораховашкия лозарски
масив. Това е обективен и сериозен потенциал, който България може и трябва да експлоатира в полза на националните ни интереси в Западните Балкани.

С прилагането на европейските стандарти
по пътя на Косово към интегриране с Европа и пълноправно членство в ЕС албанското мнозинство все по-ясно осъзнава необходимостта от изграждане на цивилизовано
мултиетническо гражданско общество като
гаранция срещу необратимостта на демократичните процеси в областта и фактор в
добросъседските отношения с близките и
по-далечните комшии. Показателна в това
отношение е новата политическа линия на
някогашния ярък представител на косовския национализъм и нов премиер на Косово Хашим Тачи, който заяви намерения за
непропорционално етническо структуриране на бъдещия си кабинет, предоставяйки
едно зам.-премиерско кресло и три министерски портфейла за представители на малцинствата в иначе над 90% албански етнически състав на провинцията.
В светлината на посочените тенденции
прогресивно нарастват ролята и значението на малцинствения фактор и общности
в Косово. За да си отговорим на актуалния
въпрос, отчита ли България създалата се благоприятна конюнктура и до каква степен използва в свой интерес наличието на двойно
по-многоброен от сръбския български етнически елемент, следва да видим какво и как
правят Сърбия и другите балкански страни
за прокарване на влиянието си именно сред
българското етническо малцинство.
Вековната сръбска асимилационна политика спрямо българския етнос в Западните Балкани е дала – макар и относително по-слаби
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▼
Косово, Гергьовден в
български села в Шар
планина, с. Брод, Долно Любине.
Според местната традиция на Гергьовден
ергените от горанската
общност се събират да
гледат женското хоро,
където си търсят годеница. Тогава се правят
и много годежи по селата, а сватбите са обикновено през юли, като
се стопли времето
Снимки: Цветан Тодоров

резултати – и в Косово. От съществуващите в
началото на миналия век три обособени, етнически чисти български области (“жупи”)
в северните склонове на Шар планина само
средната и до днес е запазила своята идентичност. Източната, с административен център Щръпце, е изцяло посръбчена, а спрямо Западната – в миналото с център Брод,
а днес Драгаш, е приложена “македонската
формула”, като областта и населението ѝ, което не приема асимилацията, са “форматирани” като Гора и “горани”(планинци).
Днешното си влияние в стратегическата
Бродска котловина, граничеща с Македония
и Албания, Сърбия прокарва с икономически
и културни лостове чрез изплащане на пенсии и социални помощи на бившите местни
служители в сръбската администрация, старата образователна система в местните средни училища, радиото и телевизията.
През последните няколко години Сърбия
“се радва” на нелоялна културна конкуренция
в лицето на Босна. Сараево внезапно припозна далечното, произхождащо от района
на Дойранското езеро и исторически отделено със сръбска и албанска полоса “славяноговорящо” население на призренска област
като “босняшко”. Босненците, чийто брой
в Косово по неофициални данни от края на
2005 г. беше около 200 души, получиха солидни придобивки като новини на “босански” език по РТК и босански факултет към
университета в Прищина.
След злополучния опит на Македония за
учредяване със сръбска помощ на Световен
горански конгрес с цел упражняване на политически натиск върху косоварите Скопие
също промени курса и днес прави плахи опити за припознаване на българското малцинство в Призренска област като “македонско”
с искане за официално признаване на “ма-

кедонско” малцинство и равнопоставеност
на “македонския” език в Косово.
Най-ясно изразена и последователна е политиката на Турция спрямо българското и
останалото неалбанско мюсюлманско население в Призрен и района. След неуспеха на
многомилионната си инвестиционна програма по линия на “гораните” днес Анкара
концентрира усилията и влиянието си върху
тюркоезичното малцинство в Косово.
В исторически план пред реалната заплаха от сърбизация слизащите от планината и
заселващи се в Призрен българомохамедани,
които днес съставляват 1/3 от населението
на областния град, на верска основа са мимикрирали като “турци”, докато помежду си
и днес се идентифицират като “нашенци”,
а езика си на общуване – като “нашенски”.
В рамките на програмата за децентрализация на Косово Анкара успя да обособи като
самостоятелна административна единица
призренското село Мамуша – единственото косовско село, чието население се идентифицира като “турско”, като на тази база
създаде турска радиостанция и телевизионен канал в Призрен, постигна признаването на турския език като четвърти официален
език в Косово, а финансираната от Анадола
протурската партия “Вакат” с гласовете найвече на българомохамеданите вкара трима
депутати в новия косовски парламент.
Създаденото през 2004 г. от жителите на
с. Долно Любине – най-голямото село в последната българска “жупа” в Косово – културно-просветно дружество “Български мохамедани”, не получава нужната морална и
материална подкрепа от страна на Агенцията за българите в чужбина и другите български институции. До момента няма издаден паспорт на нито един от множеството
етнически българи – жители на Косово, по-
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дали молби за българско гражданство. Не
е решен и базисният въпрос с откриването
на наша консулска служба в Прищина като
принципен фактор не само за развитието на
двустранните ни отношения с Косово, но и
за нормален достъп на етническите ни сънародници до майката родина.
Сериозна крачка напред в отстояването на
българските интереси в Косово бе сключеното през юни 2007 г. по инициатива на кмета
на Каварна г-н Цонко Цонев споразумение за
побратимяване с община Призрен. С това бе
положено началото и се създаде добра основа
за активен културен контакт и сътрудничество с българската диаспора в Косово.
През август г-н Цонев спонсорира концерт
в Призрен на рок група Б.Т.Р., оценен от косовската младеж и медии като най-значимото
поп събитие в Косово след посещението на
“Бело Дугме” на Горан Брегович през 1978
г., а през септември фолк група от призренското музикално училище участва във Фестивала на рибата и мидата в Каварна. През
2008 г. календарът на сътрудничеството между двете общини предвижда: абитуриентски
почивки за косовски и български ученици в
Каварна, участие на косовския “Зузи Бенд” и
рокаджии от Косово в Каварна рокфест, организиране на призренски фолк фестивал с
участието на ансамбъл “Тракия” и най-дългото хоро на Илия Луков и др.
Планира се усвояване и разширяване на
стипендиантската студентска квота за етнически българи от Косово, организиране на
курсове за интензивно изучаване на български език за кандидат-студенти и кандидати за
работа в България по линия на програма “Зелени карти”, откриване на българска радиостанция и сателитен тв канал в Призрен.
2008 г. ще покаже дали това е правилният
път към българите в “най-западните” наши

В този регион живеят около 100 хиляди души с българско етническо потекло. Оттук на практика се контролира важен кръстопът на Балканите. Населението е било подлагано на различни опити за асимилация – религиозна и етническа. В турско време са заселени много хора
от региона на Дойранското езеро – така твърдят местните предания –
от чист български произход. Били принудени да приемат исляма, а в
по-ново време протекли асимилационни процеси за сърбизиране. И
днес в домовете си хората говорят на западнобългарски диалект.
Българските интереси в Косово не са достатъчно ясно заявени и обособени. За влияние сред това население пример е Босна, която и географски, и културно, и етнически е твърде далеко от Косово. Тази млада
държава успя да прокара своите интереси чрез въвеждане в училищата
изучаването на босански език, също и босанска филология. Това е пример за културен десант. Официалните езици са английски, албански и
сръбски, обаче емисиите по радиата са на т.нар босански език.
Турция се възползва от делението на Косово – обособи се югозападен немско-турски регион на силите на ООН. Чрез едно малко, населено с етнически турци село – Мамуш, Турция успя да наложи влиянието
си в цял регион с около 20 хиляди население. Тук турският е четвърти
основен език, създадена беше радиостанция, телевизия на турски език
в Призрен... Последните резултати на парламентарните избори са показателни – от население 20 хиляди души (но и с гласовете на етническите българи) турците вкараха трима депутати в парламента.
България няма такъв финансов ресурс, но има политически ресурс
– в динамична обстановка на децентрализацията и повече свободи за
малцинствата в Косово, каквато е новата политика на правителството на Хашим Тачи, коалирано от големите партии плюс малцинствата.
Това обстоятелство до момента не се оценява достатъчно в България.
Местното население на самотек е създало едно културно-просветно
дружество “Български мохамедани”, но засега няма успешен опит да се
излезе на политическата сцена.
И още нещо, показателно за отношението на нашата държава – на етнически българин от Косово още не е издаден български паспорт. А и
не е нормално гражданите на Косово – били те албанци или българи –
да бъдат принуждавани да пътуват до Белград или до Скопие за визи!

покрайнини и назряла ли е нуждата от изработване на държавна концепция за защита на
българските интереси в Косово – пресечната точка на стратегическите европейски коридори и геополитически импулси и вектори на великите европейски и световни сили
на Балканите.
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В региона започва нова
геополитическа игра
В състояние ли сме да пребалансираме чуждите интереси в своя полза
Боян Чуков е специалист по геополитика, политолог, член
на Националния консултативен съвет към
Дипломатическия институт на МВнР, на управителния съвет на
Българското дипломатическо дружество, член на Националната асоциация по международни отношение.

С Боян Чуков разговаря
Цветан Тодоров
– Какво ни засяга кризата със
статута на Косово?
– Косово отстои на едни 160 километра с хеликоптер, толкова близко, че няма как да не се интересуваме от съдбата и бъдещето на тази
територия. Освен това през България и около България преминават
стратегически коридори като Коридор 8 и Коридор 10, от които зависи бъдещото икономическо развитие
на страната. Също така гигантският
проект, газопроводът Южен поток,
от изток. Трасето в западна посока
има три варианта, като най-вероятният е към Косово.
Там има и друг интересен енергиен източник – въглищата, а част
от нашите ТЕЦ работят на въглища.
Чисто икономически интересът ни
е огромен, а в политически план, по
стар балкански обичай в Косово се
сблъскват интересите на Сърбия, Гърция, също на Турция, а сега се вижда отново как са ситуирани големите геополитически играчи.
– Какво най-важно се случи през
последните 15 години в отношенията Косово – България? И какво предстои през 2008 г.?
– Аз не съм фен на управлението
на г-н Иван Костов, но най-важното,
което се случи, беше недопускането
на албански бежанци по времето на
кървавия хаос в бивша Югославия.

Можеше да се окажем в ситуацията,
в която е днес Македония
– Не е ли опасен прецедент създаването на независимо Косово?
– Определено това крие големи рискове и на това се крепи позицията на
Русия... Винаги зад активността на
някой балкански народ са стояли интересите на някоя от великите сили.
България като по-малка европейска страна може само да забавя или
да ускорява дадени тенденции, но в
никакъв случай ние нямаме ресурс
да ги предизвикваме или насочваме
в определена посока. Не на последно място така или иначе принадлежим към тази цивилизация, към която принадлежат и сърбите. Ние сме в
позиция на посредник, който би могъл да омекоти сблъсъка на интереси в региона.
– Като казвате цивилизация, имате пред вид православна?
– Именно, и затова не можем да замълчим пред фактите, че много културни паметници на православната цивилизация бяха унищожени от
албанците на територията на Косово по време на конфликта. Би трябвало в израз на добра воля да започнат възстановяването им.
– Кои са подстрекателите на косоварите, кой им дава кураж да са
така самоуверени в успеха на исканията за независимост?
– Очевидно е, че активността на
косоварите е подкрепяна и отвън.
Един от централните булеварди в
Прищина бе прекръстен на името на
Бил Клинтън. Президентът Буш при
посещението си в Албания също ги
окуражи с подкрепата си. Още с резолюция 12/44 от 1999 г. се казва, че
бъдещият статут на Косово ще бъде
определен от съвета на външните
министри на страните от Г8. Значи още от 1999–2000 г. имаме заложено това пренебрегване на съвета на ООН. Сегашната силна Русия
на Путин има собствена политика
на Балканите. В момента отново се

раздават картите и тук се започва
нова игра.
– Косово е много далеч от Америка. С какво тази малка територия е интересна за американските
стратези?
– Още в началото ви казах, че
през Косово минават стратегическите транспортни коридори с номера 8 и 10. Който ги контролира, държи ситуацията в региона. Воеводина
също е част от Коридор 10, няма да
бъде изненада, че сърбите ще имат
проблеми и във Воеводина. Един вид
това е още едно КПП на Коридор 10.
Който държи Воеводина, държи и
трасето на север.
– А къде са интересите на Европейския съюз в случая? Рано или
късно тези територии ще се асоциират към ЕС?
– След договора от Лисабон ЕС направи много голяма крачка напред,
но сега отново не е субект на голямата геополитика. Защото няма ясна
доктрина за бъдещето – дали ще има
обща отбранителна политика правителство, което означава централизация на управлението, или ЕС
просто ще е добре смазана бизнес
машина, един огромен пазар, но без
единна външна политика. Косово е
пробен камък в това отношение, защото се постигна една обща позиция на членките.
– В тези планове какво предстои
за българите, имаме ли думата в
ЕС?
– В ЕС има т.нар. грандове и от тях
се определя голямата политика, но
и ние, разбира се, че имаме думата.
Обаче нали знаете, че който плаща,
той поръчва музиката. От 160 милиардния евробюджет към 120 милиарда се дават от Германия, Франция и
Англия. Ето кой плаща музиката.
– Дали ще успее “Планът Ахтисаари”?
– Планът Ахтисаари има своите
достойнства, но самият Ахтисаари
си позволи да нагрубява целия сръб-
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ски народ, да го обявява за престъпник. И сърбите, и албанците имат
своите лобита по света. Но косоварите имат далеч по-добра политика на лобиране, говорим за влагането на огромни пари за тази цел.
Сръбската контраатака е, че голямата част от тези пари са от наркобизнес. Набързо избухна и скандал
около подкуп от 46 милиона евро,
даден от Беджед Пацоли на Марти
Ахтисаари. Дали това е така, или не
е така, все пак обвинението е изключително тежко.
– Кой е най-важният фактор,
влияещ на процесите за статута на Косово? Религия, наркотици, оръжия или стратегическо положение?
– Първо ислямът в Косово е т.нар.
“лайт ислям” (лек ислям), те са доста далеч от крайните изяви на тази
религия. В Косово има немалко католици и православни. Ватиканът
има собствен проект по отношение
на Косово. Епископът на Виена наблюдава лично събитията в областта. В центъра на Прищина има два
големи паметника – на Майка Терза
и на Скендербег, и двамата католици.
Няма автентична мюсюлманска страна с подобни паметници в центъра
на столицата. Да припомним също,
че Албания като държава е основана от православен свещеник.
– А българските интереси къде
са в цялата тази плетеница?
– Ние би трябвало да играем като
в айкидо – използвайки чуждите интереси, да ги преформатираме в наша
полза. Не сме в състояние да генерираме нормални регионални тенденции.
Трябва да балансираме с нашето IQ
(коефициент за интелигентност).
– Какво да желаем от нашите
управляващи за след двайсет години?
– България да се е превърнала в
енергийния комутатор не само на Балканите, а и на цяла югоизточна Европа. Когато тук има такива стратегически енергийни трасета, то това
гарантира и сигурността на България, никой няма да допусне някаква
нестабилност.
– А екологическите последици
от тези проекти?
– Когато говорим за екология, антиглобализъм и пр., трябва да имаме предвид т.нар. мрежови войни.
Това са абсолютно непознати прийо-

ми у нас и ние все още се заблуждаваме, като приемаме за чиста монета всичко, което се емитира в т.нар.
гражданско общество. Мрежовите
войни ползват структура като тази
на Ал Кайда – няма йерархия, но в
даден момент почват да се пускат в
общественото пространство идеи,
виждания, които удрят в определени от тях точки.
– Дайте пример.
– Ето един по-стар пример – водопровода Джерман – Скакавица. Тогава, ако си спомняте, се говореше
как този проект е против националните ни интереси. А се оказа, гърците са давали пари на протестиращите екоорганизации – защото водата
тръгва на север, а не на юг. Другият
пример е с така наречената помашка нация. Даже излезе и помашки
речник в Гърция. Кой го финансира? Министерството на земеделието на Гърция. Защо? Защото Родопите са водният склад на Балканите,
между Гърция и Турция се води битка за тези води.
Забележете, че етническите конфликти са там, където има спорове за
вода. Например Голанските възвишения – те са просто вододайна зона,
само четири квадратни километра.
Турските държавни мъже без заем

от световната банка направиха каскада от язовири – Великия анадолски проект, като спряха водата, която тече към Ирак и Сирия. В Израел
водата се контролира от министерството на отбраната. А ние все още не
можем да разберем, че сме в ерата на
мрежовите войни, където битките са
от екологически организации, до киноложки, защитници на животните,
кучетата и котките.
– А религиите прилагат ли мрежови войни?
– Да, защото имаме първо метафизика, после религия, после идеология
и накрая политика. Ние продължаваме да работим само в последните
два сектора, а реалните отговори са
в първите два. България никога няма
да бъде извън интересите на православна Русия, защото от нас никога няма да излязат добри протестанти и никога те няма да ни приемат
за такива.
– Но може да станем добри мюсюлмани например?
– Аз съм сигурен, че отвън има фактори, които желаят това да се случи.
Когато изчезне инстинктът за самосъхранение на един народ, той става безформена маса и тя може да се
моделира така, както желаят външните фактори.
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Кодът АЗиЯ
Западната цивилизация е създадена под знака на Вечерницата
Олжас Сюлейменов е изтъкнат казахски лингвист, писател и дипломат. Във
времето на тоталитаризма в СССР неговите книги стигаха астрономически цени
на черния пазар. Благодарение на неговия авторитет след разпадането на СССР
в Казахстан кирилицата не бе заменена с латиница, както това се случи в много
бивши републики. Авторът е популярен с изследванията си за ролята на тюрките в историята, за културните връзки и влияния между народите. Посланик
на Република Казахстан в ЮНЕСКО.
Олжас Сюлейменов беше за кратко в София за представянето на неговата
книга “АЗиЯ”, издадената наскоро и на български език. Той с удоволствие отдели време и отговори на въпроси специално за сп. “Българи”.

– Г-н Сюлейменов, само графичен ефект ли търсихте чрез заглавието на “АЗиЯ”?
– Азия ме привлича и като история, и
като съдържание, заложено в това име.
В него сякаш е закодирано и миналото,
и настоящето. “Аз” на старославянски означава съвременното руско “Я”.
Отстоянието от “Аз” до днешното “Я
“ в исторически план е като историята
на Азия, на славянската Азия. В миналото официалната руска имперска
и съветската историография твърдяха, че между Русия и “дивото поле”
е имало само войни. Но етимологията на руските думи сочи, че почти
30% от тях имат тюркски произход.
Такъв обмен на лексически материал може да се получи само в условията на продължителен мир, във време
на трудово сътрудничество, културно общуване, търговия и други мирни отношения. Всъщност войните са
само един миг спрямо човешката история. Като едно премигване, толкова са дълги. В историята не всичко е
така мрачно и тя трябва да се разглежда като летопис на мирните времена,
а не като летопис за войните.
В “АЗиЯ” се преразглеждат текстовете и внушенията от летописа
“Слово о полку Игоря”, най-древ-

ния паметник на руската литература.
Той е изучаван двеста години, а изводите са направени, без да се тълкува самото повествование. Там пише,
че синът на княз Игор трябвало да
се ожени за дъщерята на номадски
вожд. Игор нападнал дома на бъдещия сват, разрушил няколко шатри и
така предизвикал гнева на чергарите.
Нападнатият номад свикал войската си и разгромил на свой ред Игор.
После нахлул и в Русия.
Историкът е длъжен честно да види
и разтълкува причината за тези събития. Игор е започнал войната, а всички съветски историци твърдяха, че
номадът е виновен. Той е “злият Тарачин”, а княз Игор е “героят” на руската земя, “патриотът” . Какъв патриот е той? Той е един завоевател.
– Как са представени в този летопис номадите? Имат ли връзка
с българските племена?
– Това са кипчаци! През ХІІ в. това
са племена, свързани с казахите. Севернотюркски конни племена, които
яздели от Алтай до Черно море из
степта, наричана от източните народи Дещ и Кипчак. Кипчак е съюзно
понятие. Това е нещо като Съветския съюз (смее се)... Севернотюркските племена са били предците на
казахите, башкирите, каракалпакците, кавказците и калмиците, карачаевците, предците на узбеките и така
нататък.
– А българи все пак имало ли е
там?
– Ние знаем, че в кръвта на българите текат две струи кръв – славянска
и тюркска. Болгар е древно западнотюркско племе “болгары”. То създава през седми век Велика България
между Черно и Каспийско море. То-

гава е завършвала епохата на Великото преселение на народите, част от
българите се установили на Волга в
сегашните земи на Татарстан, Башкирия и Чувашия. Интересно е, че в
чувашкия език има запазени много
древни български думи. Това е така,
защото чувашите са живеели в изолация сред фини и угрофини. Друга част от българите се озовали на
Балканите. Те са носели елементи
на тюркската култура. До седми век
още е съществувала древнотюркска
писменост, която датският рунолог
Томпсън разшифрова през ХІХ в. Така
стана ясно, че каменните паметници на Монголия и Алтай са тюркски, но всъщност са на огузки език.
Тази писменост е била унищожена в
Средна Азия с настъпването на исляма. В Алтай има съхранени паметници с древнотюркска писменост, защото там не е стигнал ислямът.
Аз бих я нарекъл българо-кипчакска, защото била разпространена в
Дещ и Кипчак и на Запад, но там е
унищожена от християнските мисионери. Ислямската вълна унищожила
всички езически писмена, а християнството унищожило писмености в
Англия, в Германия, Скандивнавия.
Приносът на българския език е значителен именно с българската лексика. Там е звукът “Ъ”, който го няма
в руския език, но го има в казахския
например. Този звук неправилно се
изписва с “ы” , защото това е “ер –
Ъ”. Казваме българ, вълк – това е два
пъти по-кратък звук от ы.Този звук
и сега го има в кипчакските езици.
Защо е така? Тюркското писмо подразделя звуковете на твърди и меки.
Това го няма нито в латинския, нито
в гръцкия. Например меки съглас-
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ни в гръцкия и латинския алфавити
няма, а има тюркски: бъ – бь , дъ –
дь , зъ – зь и т.н.
– Искате да кажете, че българският език е оказал влияние при създаването на славянската азбука?
– Да! Разделението на твърди и
меки звуци е фиксирано в кирилицата. Това са несвойствени на европейската писменост черти, съхранени в
кирилицата. Те не могат да бъдат заимствани нито от гръцкия, нито от
латинския език, нито от която и да е
европейска езикова система. Това го
няма в иврит, нито в индийския, нито
в иранската индоевропейска писменост. Това качество не са забелязали нашите академици слависти. И затова, когато в Казахстан се повдигна
въпросът за подмяната на кирилицата с латиница, аз застанах твърдо против. Заявих, че кирилицата е и наше
наследство – ние също сме участвали
в това създаване, както и българите.
Сами казахме “не” на латиницата.
– Освен приликите в езика на нашите предци има ли общо и в езическите вярвания на казахите и
българите – тенгизмът?
– Да, има. Тенгрианството е мно-

го интересна философия. За съжаление ислямът изтри много тенгристки черти и остатъци. Тенгрианството
внушава, че не трябва да се нарушава природата, да се намесваме в нея.
Че ние сме гости на тази земя и сме
длъжни да я пазим. Това е екологически чиста религия. Внушава, че Майката природа може да се ползва, но
трябва да се пази. Това е основната
идея на тенгризма. В “АЗиЯ” пръв у
нас заговорих за тенгризма. Намерих
следи в Шумер. Описах и някои обреди, които трябва да бъдат разшифровани от археолозите. Но това е религия отпреди шест хиляди години.
Тя дълго е била затъмнена от християнството и още повече от исляма.
В следващата си книга ще разшифровам самия термин “Тенгри”.
– Бихте ли разказали за това накратко?
– Някога с “Тенгри” са обозначавали звездата Венера, това е знак, който
преди шумерите е бил като божество.
Едни са избирали за божество Луната, други – слънцето, а шумерите –
Венера, която заедно с луната през
цялата нощ се “разхожда” из небосвода, и така извели и самата си фи-

лософия. Вечерната звезда е създала
западната цивилизация. Поклонниците на Венера заминали на запад,
за да търсят родината на Венера, да
открият къде отива, а първите поклонници на Слънцето, предците на
китайците, японците и американските индианци, отишли на изток да
търсят родината на слънцето.
Тази година във Франция ще се
организира конференция за великите
преселения на народите в доисторията. Всички тръгват от Африка.
– Как ще запазим своята национална идентичност в условията
на глобализацията?
– Това е наш общ проблем, за да
не се получи в бъдеще маса от еднообразни култури. Глобализмът е пореден опит да се създаде нова световна империя. Но това не е за пръв
път в човешката история. Всички досегашни империи са се проваляли –
и римската, и комунистическата. За
съжаление глобализацията и новите
технологии невероятно много примитивизират човека. Ние вече губим
интерес към книгите, оставили сме
ги за учените. Губят се и нравствените категории.
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Облагородяването на
средновековна Европа
Бартоломео Булгарини бил известен наравно с Леонардо да Винчи

Калин Николов

В архивите на Сиена името на Бартоломео Булгарини, художник, се споменава многократно. Така фиксираната
му творческа популярност е в основата на предположение, че се касае за
високоценена и уважавана личност.
Работил е в Сиена и там умира на 4
септември 1378 г. Джорджо Вазари,
забележителният биограф на Леонардо и Микеланджело, също пише за
неговата голяма популярност.
Но кой фактически е Бартоломео
Булгарини и кои са неговите творби?
Едва чрез един документ от ХVІІІ
в. изследователите се насочват към
явна следа. Според написаното там
Булгарини е автор на икона, поръчана от гилдиите на Сиена през 1353
г., пазена и досега в архива на града.
По нейните стилови белези са идентифицирани още две негови картини – правени съответно през 1329
и 1339 г., – които се намират в Музея за изящни и приложни изкуства

в Берлин и Националната библиотека в Париж.
Когато през 1936 г. изкуствоведи
се опитват да създадат каталог на
творбите му, те се натъкват на факта, че още през 1917 г. вече съществува такъв. Но неизвестният дотогава автор е кръстен с измисленото
Уголино Лоренцети. Името е създадено напълно теоретично от собственото и фамилията на двама други
тогавашни сиенски майстори – Уголино де Непио и Пиетро Лоренцети.
Неизбежно в подобни случаи имало
и анализатори, според които част от
творбите били на недокументирания
майстор от Овила.
Днес на базата на много по-точни
методи за анализ и разчитане живописната методика за изкуствоведите
няма никакво съмнение в сигурността, че под различните си доскорошни
персонификации се разчита безспорната ръка на Бартоломео Булгарини...
Творбите му се намират в Националната пинакотека, Сиена, Метрополитен музей в Ню Йорк, Националната
галерия във Вашингтон, Ермитажа в
Петербург, в Кьолн, Флоренция, Франкфурт, Кеймбридж, Колумбия и др.

Имена като Булгаро, Булгари, Булгарини са насочващи за редица историци към наличие на българско присъствие в Италия, вероятно оформено
там на няколко последователни етапа. Аспаруховият брат Алцек се заселва по крайбрежието на Адриатическо море. Съществува логичното
предположението, че от тези корени
и преселения води произхода си римският кардинал Пиетро Булгаро Блажени, живял в “езическото” време на
Аспарух и споменатия Алцек, издигнал се до най-представителните върхове на църковната папска институционалност. В наличност са данни за
български манастир сред Сицилия, а и
български квартал в Неапол от 970 г.
до 1400-те години. Сред основателите на най-стария европейски университет – Болонския – е юристът Булгаро де Булгари, довереник и съветник
на Фридрих Барбароса, възобновител на римското право.
Прокудени от различни събития
на Балканите, странстващите българи търсят своето ново място и съдба. Понякога били така характерни
на вид, че историкът Антонио Муратори описва как светецът Нило да Ро-
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сано бил сбъркан с българин, когато
търсил манастира до Чентола, заради
своето расо, преметнатата отгоре кожа
на лисица и големия му бастун.
В Италия за редица географски
имена се твърди, че са свързани със
съвместната история на народите ни
– Болгаре близо до Бергамо, Болгер –
до Терни, Болгери – до Ливорно, Булгариа ди Чезена – до Форли, Булгарограсо – до Комо, Челле ди Булгериа,
или “Килиите от България”, отстоящо
на 100 километра от Салерно. Последното е село, разположено в южната област Кампания, сред долината Мингардо, в подножието на връх...
Булгериа. Той е висок 1225 метра и
южният му склон се спуска към Средиземно море.
Освен Бартоломео, известен е и художникът миниатюрист Марио Булге- Изглед от Сиена, картини от Бартоломео
рини, работил през средновековието в Булгарини и титулна страница от книгата
областта на книжната илюстрация. на Велизарио Булгарини
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Дари българче
в Бесарабия
Новата инициатива на народния певец Илия Луков
Гергана Бонева

Името на народния певец Илия Луков от години свързваме с множество родолюбиви начинания. Заедно с
д-р Ана Караангелова, д-р на юридическите науки, полк. от МВР и главен
юрисконсулт на СДВР Благоевград
до 1996г. През същата тази година
създават фондация “На децата с любов”, в помощ на децата сираци. “Лично аз съм пял на над 600 концерта –
разказва Илия Луков. – Фондацията

изигра голяма роля в кампанията, която продължава и днес, за подпомагане на децата на убитите служители от МВР.”
Продуцентска къща “Пирина” и
лично д-р Караангелова и Илия Луков стават инициатори на редица възрожденски инициативи за спасяване
на български православни храмове.
След една покана за гостуване в Тикерда, Турция, на връщане групата минава през Одрин и там всички остават потресени. “Бяха ми казали, че в

стария български град има наши православни църкви и военно гробище.
Искахме да ги видим, но това, което ни посрещна, беше потресаващо.
Гробището беше превърнато в сметище, по което играеха деца, бяха вързани коне, плочите бяха счупени и
разпръснати по цялото поле. Църквата “Св. Георги” се крепеше с пробит
покрив, а като за капак вместо храма “Св. Св. Константин и Елена” видяхме едно скеле, което се крепеше
със зъби и нокти”.
Ана Караангелова и Илия Луков
създават инициативен комитет “Камбана”, който организира възстановяването на българските църкви “Св.
Св. Константин и Елена” и “Св. Георги Победоносец” в град Одрин,
Турция и участват в построяването
на редица черкви и параклиси. ИК
“Камбана” постоянно набира средства за даряване на камбани за български православни храмове в страната и чужбина. През октомври 2006
г. бе дарена и осветена камбана на етническите българи в Албания, която
ще звъни в църквата “Св. Никола” в
Голо бърдо.
Дейността им се задълбочава с
разработването на мащабни национални и международни инициативи.
Един от първите проекти е “Кръстова гора”, обединяващ 24 религиозни общности с посланието “Молитва за България”. С помощта на
приятели и съмишленици се реализират и десетки различни инициативи
с обща национална кауза – общобългарски младежки събор “С България
в сърцата”, Детска фолклорна панорама, общонароден събор “Мадарски конник”, “Отечество любезно” и
др. Всички те са свързани със запазването на изконните български православни традиции и др.
“През 2000 г. беше първият Молебен
за България – припомня Илия Луков.
– Кампанията тръгна след поставянета на голямата камбана на Кръстова
гора. Направихме над 75 концерта по
площадите на България, едно изклю-
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чително сериозно пътуване с невероятен ефект. Паралелно с тези концерти
на открито – подарък за обществото,
поставяхме и по една-две камбани.
После отидохме при нашите сънародници в Украйна и Молдова.”
Инициативата идва от сем. Миланови с корени в Бесарабия. Те заразяват с
тази си идея д-р Караангелова и Илия
Луков и първото пътуване става факт
през декември 2000 г. Предвидени са
три концерта в Украйна – в Одеса и в
с. Каменка. Илия е потресен от обичта, с която е посрещнат там. “Хората
искаха да вземат частичка от нас за
спомен. Те са толкова чисти и откровенни, че от тях струи енергия, която
те зарежда както никъде другаде. Не
може да се опише с думи какво изпитваш, когато контактуваш с тези хора.
Пребиваването там за всеки един българин може да бъде само положително преживяване. Дори да отидеш за
няколко дни, пак ще се върнеш друг
човек, прероден. Не е лошо да се помисли и в тази посока и да се развият
туристически дестинации. Ако ние се
смятаме за родолюбци, то задължително трябва да отидем в Бесарабия,
за да видим истинско родолюбие. На
много хора им е необходим урок по
патриотизъм.”
Следва второ турне с около 30 концерта в Молдова и Украйна при бесарабските българи. При една от срещите
си с хората Илия научава от директорката на едно българско училище,
че от 12 години България не е изпращала учебници там. Същото е положението и в читалищата, и в другите
училища, и в университета ни в Ук-

райна. Събирайки фактите и впечатленията си от срещите с бесарабските българи, Луков решава да им даде
гластност и веднага след завръщането си разказва пред медиите и приятелите си за идеята да се дарят книги.
След едно предаване в Националното
радио с него се свързва Кети Тренчева, журналист от радио Благоевград
и така ПК Пирина съвместно с радио
Благоевград, ТВ Родина и приятели
започва инициатива по набирането
на книги и учебници под мотото “Да
дариш дете от Бесарабия”.
Хиляди са хората, включили се и
изпратили книги – студенти, издателства, обикновени граждани. В кампанията се включи и МОН, като приготви камион с учебници. Даренията
са във вид на книги, исторически фил-

ми, българска музика и всичко, което е свързано с България. “Скоро ще
се направят пунктове в големите градове, където ще се събират даренията – книги, учебници, родни символи и предмети, свързани с историята
ни. Отзвукът е голям и ще нараства.
Българинът винаги е ценял стремежа
към знание. След като изпратим първия транш от събраните дарения, ще
направим кампанията общонационална и тогава ще разчитаме на всички
наши приятели, за да свършим родолюбивото си дело. Не се съмнявам,
че хората ще откликнат, трябва само
добра организация.”
Българите от Украйна и Молдова,
които са далеч от Родината си вече
столетия, ни дадоха най-верния урок
по история и родолюбие. Децата там
учат на родния си език, но институциите ни отново ги забравиха. За 12
години може да се смени самосъзнанието на човек. Това не бива да го
допускаме.
“По официални данни на Украинската република броят на бесарабските българи е около 250 хиляди души,
но от наши сведения можем да твърдим, че те са не по-мало от 950 хиляди. Българската общност е третата по
големина в Украйна. Българската държава трябва да да облекчи процедурата по издаване на документи и получаване на българско гражданство на
бесарабските българи. Това ще бъде
следващата ни инициатива” – заяви
пред сп. “Българи” Илия Луков.
За дарения: тел. 02/952 47 80

Февруари
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1 февруари

● Св. мчк. Трифон, Трифон Зарезан. Празник на лозарите и винарите,
чиито корени се губят в дълбоката тракийска древност. Зарязват се лозята и
се поливат с вино. Празник на виното, веселието и радостта. Почитателите му твърдят, че се чества от 1 до 14
февруари (стар стил), но напоследък
върху него хвърля сянка католическият празник Свети Валентин.

● Умира (1941 г.) Янко Сакъзов,
бележит български общественик, политик, публицист, родоначалник на
социалдемокрацията в България, роден през 1860 г.
4 февруари

● Роден

(1872 г.) Гоце
Делчев, виден деец в
българското
националноосвободително движение в
Македонския
край, загинал
през 1903 г.
6 февруари

● Руските войски освобождават
(1878 г.) Бургас.
10 февруари

● Роден (1882 г.) Владимир Димитров – Майстора, забележителен
български художник, пресъздал в багри красотата на българската душевност. Починал през 1960 г.
2 февруари

● Сретение Господне, голям хрис-

тиянски празник.

● Свети Харалампи. Епископ в
областта Тесалия, загинал за вярата
си в 198 г. Покровител срещу болестта чума, която в миналото е погубвала милиони хора. Затова е известен и
като Чуминден. Месят се и се раздават обредни пити с мед и орехи.
11 февруари

● Власовден, българите го тачат
като ден, посветен на здравето на
впрегатния добитък.
● В Свищов е учредено (1856 г.)

първото българско читалище.

16 февруари
Роден (1885 г.) проф. Асен Златаров, виден учен, белетрист, основоположник на биохимията у нас, починал през 1836 г.
19 февруари
“Там близо край София” увисва
на бесилото (1873 г.) Васил Левски
– стратег, организатор и вдъхновител на българското националноосвободително движение, останал в паметта на народа си като Апостола
на свободата.
20 февруари
Умира (1900 г.)
Капитан Петко
войвода, виден
деец на националноосвободителното движение и демократ,
участник в освободителните борби на гръцкия и
италианския народ, национален герой,
роден през 1844 г.
22 февруари
Открито е (1878 г.) Учредителното
събрание във Велико Търново. България се завръща в семейството на
европейските държави.
26 февруари
Роден (1865 г.) писателят Тодор
Влайков, починал през 1943 г.

14 февруари
Умира (869 г.) св. Константин-Кирил Философ, роден около 826 г., забележителен средновековен учен, на
византийска служба, от български произход, създател на славянобългарската
азбука и писменост, радетел за равноправие между народите, канонизиран
за светец и покровител на Европа.
14 февруари

● Роден (1911 г.) проф. чл.-кор.

Александър Бурмов, виден български историк, починал през 1965 г.

Роден (1861 г.) във Виена Фердинанд Сакс-Кобург Готски, запасен
поручик в австрийската армия, княз
на България от 7.7.1887 г., цар на българите от 22.9.1908 г.
Довел България до две национални катастрофи.

26 февруари
Основан (1851 г.) първият български оркестър в Шумен.

