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През март природата в България се събужда за нов 
живот. Излиза зеленото, а всички носим другите два 
цвята на трибагреника – бялото и червеното, на гърдите 
си.  Март е един от най-истинските български месеци. 

През март преди 130 години се сбъдна, макар и за 
кратко, националният ни идеал – България да е държава 
на всички Българи на Балканите. Да сме заедно с братята 
си от Беломорска Тракия и Македония. Да си върнем 
това, което османците ни бяха отнели в продължение на 
пет века.

Днес, през март 2008 г.,  поредната балканска империя 
рухна окончателно. Едни наши съседи загубиха свои 
свети места, а други се облизват да ги присъединят към 
себе си и да извадят от гардероба на историята друг 
прашасал скелет – Велика Албания. Великите сили се 
групират отново за и против новото балканско торнадо. 
И пак идва време за Сан Стефано – кое е по-мъдрото 
за нас, Българите? Кой от двата пътя към Косово е по-
добрият? 

От март “Българи” е вече на телевизионния екран и 
в радиоефира. Защото вие, читателите на списанието, 
заслужавате това. За да ни четете повече и да се 
присъедините към нашия духовен кръг на хората, 
които помним какво стана преди 130 години и които 
се тревожат какво става днес. За които националната 
съдба е едно от важните неща в живота. Приятно четене! 
Очакваме вашите писма и имейли.

България над всичко друго и всичко за България!
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6 февруари 

● Видимо ориенталското безха-
берие на държавата провокира аб-
сурдни апетити сред нашите съседи. 
Както информират медиите, десет-
ки чужденци, намерили документи 
за собственост отпреди векове, изя-
вяват претенции за българска земя и 
завеждат съдебни дела.

Хасан Йозйълдъзбай от Бурса по-
искал 50 хиляди декара гори в земли-
щето на Сатовча. Делото е заведено 
в Районния съд в Гоце Делчев. Сес-
трите Мулла Мюезиноглу и Мюш-
кан Болелли от Измир завеждат дело 
срещу общинска служба “Земеделие 
и гори” в Струмяни за 1400 декара 
земя. Претенциите им са за лозови 
масиви в землището на с. Илинден-
ци. Сестрите имали документ от 1927 
г., който удостоверявал, че са наслед-
ници на посочените земи.

Румънецът Джорджиян Фека, на-
следник на Диму Фека, подновява 
иска на баща си миналата година за 
150 000 декара гори в Пирин. Аргу-
ментите му се свеждат до документ 
от 24.6.1835 г. 

Според юристите в страната са 
заведени десетки такива дела. Пи-
таме се какво ли би станало с на-
следниците на стотиците хиляди 
изселници, ако залеят съседните 
страни с искания за възстановя-
ване правото на собственост вър-
ху бащините им имоти. Впрочем 
и държавата е в правото си да тър-
си обезщетение за тракийските бе-
жанци от Турция.

9 февруари

● Властта в лицето на тройната 
коалиция се събра през уикенда в 
Хисаря да обсъди какво е свърши-
ла. Мрачните прогнози на журна-
листи и политически наблюдатели 
за смяна на министри, за критики 
и сътресения по върховете не се 
сбъднаха. Тримата лидери демонс-
трираха отлични отношения и при-
повдигнато настроение. Премиерът 
обяви, че мандатът ще има с хепи-
енд, всички съществени въпроси ще 
бъдат решени. Според Доган коали-
цията има сили не само да приклю-
чи успешно мандата, но и да спече-
ли втори. Според Сакскобургготски 
форматът пораждал интересни въз-
можности за заздравяване на коали-
ционния дух.

13 февруари 

● Започна уникалният протест в 
новата ни история – походът на гове-
дата към парламента. 25 кротки хай-
ванчета тръгнаха от Бяла Слатина към 
жълтите павета, съпътствани от 12 
мъже, представители на млекопроиз-
водителите в страната. Колоната се 
предвожда от облечения в четничес-
ка униформа Данаил Иванов, който 
вее Ботевото знаме. Млекопроизво-
дителите заявиха, че отрасълът заги-
ва, държавата нехае и ножът е опрял 
кокал. Публиката, сиреч обществе-
ността, следеше с интерес похода, 
мнозина ги приветстваха, хранеха 
животинките и изказваха съпричаст-
ност. Чудото приключи след три дни 
– полицейски кордон спря акцията 
под претекст, че е неморално крави-
те да бият толкова дълъг път и да се 
травмират. Остана им хуманната ал-
тернатива или да умрат от глад, или 
да отидат под ножа. 

Животновъдите обаче не се преда-
доха. Още на следващия ден походът 
продължи с участието на 300 мле-
копроизводители от цялата страна. 
Въпреки студа и вятъра хората про-
дължиха мирния протест за достойно 
възнаграждение на своя труд.

13 февруари 

● Втръсналата на всички вече тема 
с досиетата отново намери място на 
публичната сцена чрез Комисията за 
досиетата. 107 човека от властта, сред 
които министър-председател, минист-
ри, зам.-министри и други по-дребни 
фигури във властта са били сътруд-
ници на ДС. Само дето комисията ли, 
законът ли, някой друг ли омеша не-
щата така, че щатни служители, ра-
зузнавачи и елементарни доносници 
да бъдат в един кюп. Столичният кмет 
разбра, че заместникът му М. Герджи-
ков е бил щатен разузнавач. “Време-
то е било такова. Тогава са ходели на 
обучение в Москва, а сега – в САЩ и 
в Германия. Освен това руската разуз-
навателна школа е една от класиките 
в тази дейност”, отсече Генерала. 

14 февруари, 11,21 часа 

● Злополучният за президента пра-
вителствен самолет се приземи на мол-
довска земя. Премиерът Сергей Стани-
шев е първият, който е на посещение 
в страната след обявяването на неза-

висимостта на Молдова. Амбицията 
е чрез българо-молдовски дружест-
ва да се атакува руският пазар. Пре-
миерът посети и областта Тараклия, 
където живее най-компактната маса 
от българското население.

14 февруари 

● Навръх все по-популярния у нас Ден 
на влюбените неврокопският митропо-
лит Натанаил заклейми католическия 
празник. Какъв е този ден на влюбени-
те? Та това е ден на разврата. Подобни 
тържества е имало само в Содом и Го-
мор, но и двата града загинаха, възму-
ти се владиката. Църквата иска да има 
живот, радост и обич у хората. Но ра-
достта не е яденето и плътските удовол-
ствия, смята дядо Натанаил.

По-възрастната част от народа обаче, 
верен на традициите, честваше нашия 
си светец Трифон Зарезан по стар стил 
– искрено, убедено и напоително.

14 февруари

● Общото събрание на Българска-
та академия на науките преизбра за 
четвърти път за председател акаде-
мик Иван Юхновски. Процедурата бе 
съпътствана със скандали и обвине-
ния в опити за приватизация на имо-
ти на академията. Министър Дани-
ел Вълчев също изрази несъгласие с 
проведената процедура. 

17 февруари 

● “Дългоочакваното” събитие се слу-
чи. В Прищина косовският парламент 
обяви, че на Балканите се е появила нова 
държава. Българските политици нечле-
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норазделно обясниха, че ние подкре-
пяме Големия брат, ама, хм, не съвсем, 
понеже... И тогава журналистите се се-
тиха, че в Косово живеят 100 000 бъл-
гари. Които албанците обявяват за ал-
банци, сърбите – за сърби, македонците 
– за македонци, а турците – за турци. 
Чак тогава някои депутати се удариха 
по челата, че признаването на независи-
мостта в областта трябва да се обвърже 
с признаването на българското малцинс-
тво в Косово. Оказва се, че официално 
българите са се стопили до 14 000. Ко-
ето за пореден път показа, че липсата 
на национална доктрина е заболяване 
с дълготрайни последици.

23 февруари

● Пленум на ВС на БСП. И обсъжда-
не на парливата тема за Косово. След 
продължителни дебати пленумът не взе 
решение. Което може би е най-добро-
то решение. Защото забавянето на при-
знаване независимостта на новата дър-
жава може да позволи на България: 1) 
да поиска от Прищина признаване на 
българското малцинство и защита пра-
вата и светините на православното на-
селение; 2) запазване на нормалните 
и добросъседски отношения със Сър-
бия; 3) приобщаване на България към 
православната общност на Балканите 
– Румъния и Гърция; 4) демонстрира-
не на собствена национална позиция и 
характер, така дефицитни на българска-
та дипломация във времето след Стам-
болов; 5) евентуално искане в Брюксел 
признаването на новата държава да се 
свърже и с грижата за нейното енер-
гийно обезпечаване, примерно от ІІІ и 
ІV блок на АЕЦ Козлодуй; 6) изчаква-
не на президентските избори в САЩ и 
съобразяване с ориентирите на новата 
администрация; 7) нежелание за кон-
фронтация с Русия и т.н. и т.н.

25 февруари 

● Пореден протест на кремиковс-
ките металурзи. Впрочем целият ме-
сец беше белязан от периодичните 

кризи на “болния човек”. Неизплате-
ните заплати на работниците, задъл-
женията към партньорите, солидна-
та глоба на комбината от почти 240 
милиона лева, липсата на перспек-
тива, новата идея за национализация 
на комбината... Ясно е само едно – 
колкото повече се отлага лечението, 
толкова повече състоянието на “бол-
ника” ще се влошава.

25 февруари

● И рокерите се включиха в протес-
тите срещу властта. Те озвучиха със 
своето “метъл” изпълнение “Москов-
ска” с искането да не се повишават на-
лозите към двуколесните возила, защо-
то те не създават проблеми в трафика 
и не изискват голяма площ за парки-
ране. Делата на Столична община са 
в противоречие с европейската прак-
тика, смятат рокерите.

28  февруари 

Минути преди полунощ край Червен 
бряг пламва нощния влак от София за 
Кардам. Изгарят два вагона. Жертвите 
са 9 човека. България е покрусена. На 
фона на страданието лумва пожарът от 
брътвежи. Кой е виновен, имало ли е по-
жарогасители, защо са заключени вра-
тите на вагоните, кой ще понесе вината. 
Властта реагира не съвсем адекватно. 
Националният траур е обявен едва на 
шестия ден, президентът бил ходил на 
лов, ама не съвсем, националните тъ-
ржества дали да се провеждат или да 
(докато зарята е почит към загинали-
те за България, балът в Бояна трудно 
се вписва като подобна проява), остав-
ките заваляха две седмици след траге-
дията, но без транспортния министър, 
който бил адекватен... 

Медиите ровеха в пепелта и никой 
не постави въпроса – а кой уби (или 
убиваше) БДЖ в последните десети-
летия? И с каква цел? Кои бяха сви-
детелите на престъплението? И ка-
кви мерки ще се вземат за неговото 
възкресение. Все пак една европейс-
ка страна през ХХІ век май има нуж-
да от съвременни железници.

3 март

130 години от освобождението на 
България. Честването на годишни-
ната мина под знака на трагедията 
край Червен бряг. Отново думи, обли 
слова, спомени, пожълтели снимки и 

овехтели знамена. А никой не попи-
та – Дяконе, такава ли стана тя, как-
вато я искахте? Това ли е чистата и 
святата република, в която всички ще 
живеят достойно и честито?

5 март

Работна среща в Сандански на пре-
зидентите на Република България и 
Република Македония. Срещата пре-
мина под знака на последните анти-
български прояви в Македония и по-
ругаването на паметника на Тодор 
Александров във (Титов) Велес.

На срещата бяха разменени и ня-
кои по остри според наблюдателите 
реплики. Все пак България има въз-
можност до отговори твърдо и адек-
ватно на провокациите, но в рамки-
те на добрия тон и без да влиза в 
коридора на скопските историчари 
и сърбомани. Защото и край Варда-
ра трябва да стане ясно, че България 
без Македония може, но Македония 
без България не може.

7 март

Поземлената комисия в Самоков към 
Министерството на земеделието и про-
доволствието изненадващо обяви, че 
няма възможност да поправи решени-
ето си за върнатите в повече 4521 дка 
гори на Симеон Сакскобургготски. Ко-
ето решение не защитава правото и ин-
тереса на държавата. Видимо тройната 
коалиция стои над закона и тройното 
регентство е наредило на министър Ни-
хат Кабил да брани амбразурата на ко-
алиционните интереси с всички сили и 
средства. Разбира се, проблемът е лесно 
решим – грешката е явна и неоспори-
ма и придобилият неправомерно земи 
може начаса да ги върне на държава-
та. А той царствено мълчи. 

Уважаемият читател вероятно си 
спомня  един блестящ изборен ус-
пех, протекъл под жадувания вече 
десетилетия  от електората лозунг 
„Почтеност във всичко!”
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Вашингтон окачи Европа 
на косовския „ченгел“
САЩ искат от нашите политици отново да навредят на държавата ни

д-р Илия Илиев Миналият месец беше знаменателен, но на-
блюдателите не отбелязаха това. САЩ тръгна-
ха срещу всички свои конкуренти накуп и 
практически едновременно. Повечето по-
литици и коментатори просто не доловиха 
събитието, състоящо се от няколко стъпки. 
Други, които го забелязаха, премълчаха по 
различни съображения.

Основна геополитическа стратегия на Мор-
ския хегемон е да създава навсякъде по све-
та, където има предпоставки за това, тлее-
щи огнища на напрежение. За да може при 
нужда да ги активира и докарва до разга-
рящи се конфликти с цел да ги използва за 
изгодна своя намеса в качеството си на ар-
битър, умиротворител или и двете.

Класически случай е създаването на дър-
жавата Израел. Тази изкуствена държавица 
се оказа своеобразен геополитически “чен-
гел”, върху който беше окачен Близкият из-
ток. Тлеещото огнище периодически биваше 
раздухвано до военни стълкновения, обхва-
щащи много пасивни участници в тях пок-
рай активните. Това задоволяваше интере-
сите и на другия хегемон – СССР. Той също 
доста изгодно за себе си се възползваше от 
възможностите да продава оръжие, да пече-
ли политически, икономически и идеологи-
чески придобивки, като умиротворява регио-
на или закриля арабите.

Много съществен момент тук е обстоятел-
ството, че ционистката държавица, колкото 
и да се прави на силна и важна, без всест-
ранната подкрепа на САЩ не би могла да 

просъществува сама повече от няколко го-
дини. Дори няма нужда да я нападат с войс-
ки, ще изчезне просто поради неспособност 
да се издържа.

Израел има стойност 
само като “ченгела”  
на Морския хегемон

Същата схема Вашингтон тръгна да реали-
зира в Европа през 1999 г. Ролята на “ченге-
ла”, на който възнамеряваше да окачи единия 
от основните си икономически и политичес-
ки конкуренти, можеше да изиграе само ал-
банската общност. За целта трябваше да се 
разруши Югославия и да се създаде Вели-
ка по територия, но безпомощна като само-
стоятелна държава Албания.

Югославия всъщност беше един геополи-
тически проект на европейските велики сили, 
победили през Първата световна война. Ве-
ликобритания, Франция и Русия чрез ново-
то федеративно образувание силно стесниха 
пространството на победената Германия, а Авс-
троунгарската империя просто ликвидираха. 
След като Словения и Хърватска са играли за-
едно с победените, водещата роля като нация 
естествено поема Сърбия. Към Югославия, а 
значи и под властта на Белград, са придадени 
редица територии на съседни държави. Една 
от най-потърпевшите е България.

Повече от логично ставаше разпадане-
то на тази изкуствена федерация под пър-
вия по-сериозен натиск от страна на САЩ, 
особено ако Москва склонеше да продаде 
интересите си на Балканите, т.е. да предаде 
Сърбия. Пияницата Елцин това и направи. 
Хърватска и Словения мразеха федерация-
та и сърбите, веднага се отделиха под при-
критието на западната заплаха за употреба 
на военна сила срещу Сърбия, ако се опита 
да им попречи. Освен това формално това 
беше законно според югославската консти-
туция, съюзните републики имаха право да 
вземат такова решение.

Американците вкараха два батальона рейн-
джъри в Скопие, Белград отстъпи и за Ма-
кедония. Следваше етапът за създаване на 
Велика Албания. Забавиха го с години дра-
матични събития в днешна Република Ал-
бания. Населението там изпадна в разруши-

В поредната си статия д-р Илия Илиев конкретизира около Косо-
во, Балканите и Близкия изток тезата си за историческото проти-
воборство между сухоземните  и морските нации, която обосно-

ва в предишния брой на списание „Българи”. 
Тази дуалистична картина на света придобива ясни очертания в 

древността по време на Пуническите войни между Рим и Картаген, а 
в завършен вид я наблюдаваме през ХVІІ–ХІХ век, когато Великобри-
тания се превръща във велика морска държава и е наречена „Новия 
Картаген”. През ХХ век позицията на Морски хегемон е заета от САЩ, 
Сухоземният (Сухопътният) хегемон става Съветският съюз, наследил 
активите на имперска Русия. 

Днес на преден план излизат доскоро второстепенни геополити-
чески фактори като Иран, Германия, Япония, Индия и особено Китай. 
Малките държави като България, които са в периферията на Голямата 
игра, трябва да се нагаждат във всеки период на временно надмощие 
на едната геополитическа сила над другата. 

Няма друг избор, за да оцелеят.   

Стратегията на анакондата
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телен бяс и буквално разруши и последните 
остатъци от държавност в тази страна. А не 
бяха потискани от сърбите, каквото твърдят 
за Косово! Тълпи нападнаха казарми и армей-
ски складове, разграбиха оръжията, включи-
телно и тежките въоръжения като танкове и 
артилерийски установки. По това време уп-
равляваха любимите на Вашингтон декла-
ративни антикомунисти и демократи, пред-
вождани от Сали Бериша, личния лекар на 
предишния диктатор Енвер Ходжа. Амери-
канците върнаха на власт бившите комунис-
ти, които обаче управляваха по спуснатата 
от САЩ либерална рецепта за колониална 
администрация.

Този епизод е особено съществен за про-
гнозите относно новата “държава” Косово 
и перспективите за създаването на “незави-
сима” Велика Албания. Това няма как да се 
случи, албанците не са способни да го напра-
вят, колкото и да им се помага отвън. Меж-
динният проект “независимо Косово” ще 
съществува, докато не подпомогне развити-
ето на заразата на сепаратизма сред мюсюл-
манските общности наоколо в Южна Сър-
бия, Черна гора и Македония до степен на 
въоръжена терористична борба за присъе-
диняване към Албания. Крайната цел е една 
социално и политически нестабилна Вели-
ка Албания да генерира тази зараза предим-
но в съседните ѝ държави, но и в останали-
те от Евросъюза.

Такава напълно зависима от Вашингтон, 
затова и послушна псевдодържавица ще про-
извежда постоянни и много опасни пробле-
ми за страните от ЕС. Те се размножават с 
бурни темпове, това става планирано, 

принуждават жените да имат 
през репродуктивния си живот 

средно 7,8 раждания!
След 1999 г. кланово-мафиотски ядра от 

“жертви на Милошевич” се пръснаха из цяла 
Западна Европа. Захванаха се с обичайна-
та си мафиотско-трафикантска активност, 
също избирателно стимулирана от служби-
те на САЩ и Турция.

От 9 години ЕС е принуден да обгрижва 
косоварите и да осигурява развитието край-
но опасната за европейския организъм зара-
за. Харчат се милиарди, предстои разходите 
да нараснат с пъти в хода на изпълнението на 
абсолютно яловия план “Ахтисаари”. Косова-
рите до вчера вееха албански и американски 
знамена, изживяват се като албанци и мюсюл-
мани, макар че по кръв са много повече бъл-
гари, потомци на някогашните богомили. За 
тях европейците – не само сърбите – са обект 
на изначално враждебно или поне неприязне-
но отношение. Много лесно е то да се превър-
не в агресивни прояви на верска и транскул-
турална основа, включително и с обичайния 

за тях конспиративен характер.
Ето я огромната геополитическа полза за 

Морския хегемон САЩ – основен негов гео-
политически конкурент трайно може да бъде 
окачен на албанския ислямски “ченгел”, къ-
дето постоянно ще кърви и ще бъде инквизи-
ран по волята на Вашингтон. Справка – Из-
раел и арабските страни. Вашингтон, от една 
страна, ще разранява европейското тяло, а, 
от друга ще “помирява” страните, фактичес-
ки стоейки изцяло зад демографския и кри-
минален терорист. Затова и си строи в Ко-
сово огромна военна база.

Отслабената, вече разединена по въпроса 
за Косово Европа значително по-лесно ще 
бъде притискана да води антируска полити-
ка отново в разрез със своите интереси. Това 
е още по-голямата геополитическа задача – 
да не се допусне стратегическото сближава-
не на Русия с континентална Европа, преди 
всичко с Германия, което би означавало края 
на Морския хегемон.

Трябва да е ясно, че той води люта борба 
за оцеляване. Миналия месец министрите 
на отбраната на страните от НАТО проведо-
ха двудневна неофициална среща в столица-
та на Литва. Не се правеше тайна от обсто-
ятелството, че тя е предизвикана от силния 
в алианса – Вашингтон. Че се прави отчаян 
опит за спасяване на мисията на пакта в Аф-

▲
Вече бивша админист-
ративна карта на Сър-
бия

Стратегията на анакондата
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ганистан. Непосредствено преди срещата във 
Вилнюс шефът на Пентагона Гейтс недвус-
мислено заяви пред Конгреса на САЩ, че се 
страхува от съюз, в който се вижда как ня-
кои съюзници са готови да се сражават и да 
умират за защита на сигурността на хората, 
а други не са готови за това.

За компетентните отдавна е ясно, че про-
валът на интервенцията на НАТО в Афга-
нистан би довел до много тежко, вероятно 
непоправимо разцепление сред съюзници-
те. Казаното от Робърт Гейтс означава при-
знаване на факта, че пукнатина вече същес-
твува. А без главния си инструмент – НАТО, 
САЩ бързо ще загубят възможността да кон-
тролират Европа и да я тласкат към вредни 
за нея операции по света. Вашингтон не мо-
жеше повече да чака с плана си “албански 
ченгел за Европа”.

Като искате да се измъкнете от нашия кон-
трол, ще ви създадем огромни проблеми – 
това е посланието на САЩ към света. Този 
ход е обясним  с оглед запазването на ос-
новния ресурс за хегемонията, но е и мно-
го рискован. Както бяха крайно рисковани 
нахлуването и разрушаването на Ирак, ин-
тервенцията в Афганистан. Там рисковете се 
сбъднаха на 100%. Споделянето на последс-
твията от страните от НАТО е фатално не-
обходимо за оставането на САЩ там, но те 
постепенно се изхлузват от хомота на пак-
та и скоро ще се изнесат.

САЩ ще трябва бързо да ги последват, а

позорът на поражението 
ще бъде много по-страшен 

от виетнамския
Един от основните геополитически фак-

тори в евразийското пространство – Иран – 
постепенно се засилва. Унищожавайки Ирак, 
американците фактически решиха главния 
стратегически проблем пред Персия – раз-
рушаването на Междуречието като държав-
на формация. Повече от 3000 години перси-
те преследват тази мечта, а Вашингтон им 
поднесе изпълнението наготово и за пренеб-
режимо малко време.

Сега Персия (Иран) става регионален хе-
гемон. С невъоръжено око се виждат важни-
те му връзки с Русия – хегемона на Суша-
та. Последствията за Морския вече стават 
прогнозируеми и е трудно да им се проти-
водейства. Предопределеността Евразия да 
бъде стратегически обединена на базата на 
географското си единство е научно изведен 
геополитически постулат. Въпрос на време. 
Преди всичко с оглед на потенциала на ан-
глоамериканците да забавят процесите на 
обединение.

В центъра на такова обединение естест-
вено стои Голяма Русия, а руската нация е 
неговата движеща сила. Това е доказано ис-

торически, изведено е от учените геополи-
тици в Германия и Русия. Ето защо цялата 
американска политика се гради върху про-
тивопоставянето на това закономерно раз-
витие чрез обкръжаване на Русия от всички 
страни, полагане на възможните усилия за 
нейното евентуално разчленяване или поне 
забавяне на процесите на модернизация на 
нейната икономика и политическа система. 
В учебниците тази политика е описана като 
“стратегия на анакондата”.

Осъществява се чрез създаване около Ру-
сия на пръстен от военни бази откъм суша-
та, допълнен откъм моретата с носители на 
оръжие за масово поразяване (ОМП) вър-
ху самолети кораби. Затова след войната са 
създадени НАТО в Европа и още два воен-
ни пакта в Азия. След разпадането на СССР 
със същата цел набързо в НАТО бяха вка-
рани бившите страни от Варшавския дого-
вор и Прибалтика. Това е традиционната от 
векове атлантическа политика, формулира-
на от Макиндер, за изграждане на буферна 
зона между Москва и Берлин с потенциал 
да се предизвикват войни или поне ограни-
чени конфликти в нея. Преди е провеждана 
от Великобритания, сега от САЩ.

Точно заради контрола си върху Евразий-
ския гръбнак Русия неведнъж е била обект 
на различни военни агресии от Запад, под-
клаждани от Лондон и провеждани със или 
без негово пряко участие. През ХVI и ХVII в. 
Полша на два пъти стига до Москва и дори я 

►
Средновековна карта на 
Европа, на която Бъл-
гария заема значител-
на част от континента

Стратегията на анакондата



Геополитика│9

опожарява. През XVIII в. я напада Швеция, 
Петър Велики успява да ги разгроми едва 
при Полтава в днешна Украйна. През ХIХ 
в. Наполеон опожарява Москва, през ХХ в. 
Русия е нападната от Хитлерова Германия. 
Няма никакво значение какъв е обществено-
политическият строй в тази страна. Целта ви-
наги е била една и съща – унищожението на 
Сухопътната империя или Третия Рим.

Същата е и днес. При наличието в ръцете 
на Москва обаче на ОМП върху голям брой 
носители това е невъзможно чрез пряка аг-
ресия. Остава разбиването на Русия отвът-
ре, комбинирано с разнообразен натиск от-
вън и лишаването ѝ от съюзници и приятели. 
Само политическият курс на Белорусия е 
пречка за създаването на Черноморско-бал-
тийска федерация, потенциално враждебна 
към Русия и хладна към Германия. Към та-
кава федерация планът предполагаше обвър-
зването и на Израел.

По времето на безотговорния пияница Ел-
цин стратегията на Морския хегемон изглеж-
даше пред своя завършек. Изглеждаше, че 
САЩ имат ресурс хем да водят войни за ут-
върждаване на световната си хегемония, хем 
да избегнат реалните перспективи за поли-
тически, идеологически, икономически и 
морален разпад. Днес обаче наблюдаваме 
изобилие на разпадни феномени във всяка 
от тези области.

Ако Вашингтон не предприеме някакви 
спешни и енергични мерки, за да мотивира 

страните от НАТО да не се еманципират от 
него, да продължат да изпълняват нарежда-
нията му,

“стратегията на анакондата” 
ще бъде тежко компрометирана

в най-здравото си звено. Обаче в Белия дом 
нямат никаква идея какво да направят в тази 
посока, пък и не са научени да мислят за ин-
тересите на други. И решиха чрез “ченгела” 
мюсюлманска Албания да обезсилват Евро-
па и така да я държат прикована към свои-
те интереси.

Великобритания веднага подкрепи “неза-
висимо” Косово, нали идеята за санитарния 
кордон исторически е нейна и до Втората 
световна тя я реализираше. Франция под-
крепи, защото президентът Саркози и външ-
ният министър Кушнер са евреи. Израел не 
призна Косово, но има много да си отмъща-
ва на Европа, защото не приема репресии-
те срещу палестинците. Германия подкре-
пи, малцина у нас знаят, че по конституция 
след войната тя е зависима от САЩ. Редица 
страни в ЕС обаче силно се колебаят, има и 
такива – Румъния, Словакия, Гърция, кои-
то са категорично против.

Сега Вашингтон натиска по всички линии 
колебаещите се да признаят Косово. Обаче 
това работи срещу тях, все повече в Евро-
па ще става ясно, че американската полити-
ка в случая е вредна за държавите им и за 
Евросъюза. Това рефлексивно ще подобря-
ва образа на Русия, която чрез противопос-
тавянето си на този напълно противоречащ 
на международното право акт извлича доста 
ползи са себе си. Пресметнато е, че в около 
140 страни по света има различни по конк-
ретните си изяви сепаратистки тенденции, 
т.е. толкова са държавите, които са склон-
ни да се противопоставят на американския 
подход по един или друг начин.

У нас дискусия по темата “независимо Ко-
сово” практически не се провежда. Защото 
защитниците на тезата за признаването на 
тази “независимост” нямат никакви сериоз-
ни аргументи. Защото такава инициатива е 
еднозначно вредна за България. Вместо по-
литическа дискусия обаче имаме нарастваща 
по интензивност агитпропагандистка актив-
ност. Тя цели колкото може по-бързо офи-
циална София да признае Косово и да пос-
тави обществеността пред свършен факт. 
Както стана с вкарването ни в интервенции-
те в Ирак и Афганистан.

Вероятно Вашингтон ще успее да убеди 
нашите политици отново да навредят на 
държавата ни. Въпреки че общественото 
мнение според сондажите с огромно мно-
зинство е против. Свикнали са, правителс-
твото ни всъщност е колониална админис-
трация.

Стратегията на анакондата
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В последно време в България стана много 
модно да се ползва понятието “геополити-
ка”. Нещо като магически “научен” отговор 
на труден въпрос, който даденият политик 
или политически лидер няма интелектуален 
потенциал да обясни. Преди години по подо-
бен начин се ползваше и думата “компютър”. 
Имаме даден проблем – даваме го на ком-
пютъра и... той ни го решава. Проблемът е, 
че в България до 1989 г. само единици има-
ха възможността и правото да се занимават 
професионално с геополитика. Оказа се, че 
и след въпросната дата положението не се 
промени коренно. Единственият плюс е, че 
вече и една част от бабите по селата са чу-
вали въпросната сложна дума. 

Колкото и да е странно за някои, постоян-
ното “масажиране” в медиите на темата за 
досиетата на ДС има пряка връзка с геопо-
литиката. Българският народ има една мно-
го интересна приказка: “Каква я мислехме, 
каква стана!” Нещо като любимия на всич-
ки празник Нова година. Тогава настроени-
ето на всички е приповдигнато и никой не 
си задава въпроса, каква е историята на този 
празник, по чието време небето над столи-
ците по света се озарява от прекрасни свет-

лини. Оптимистично нали! Сега да видим 
откъде сме си докарали този весел свето-
вен празник. 

Известният ескимоски културолог В. Ми-
дядин в едно от последните си изследвания 
пише по този повод: 

“... накичените елхи, станали символ на 
Новата година. При ранните келти елха-
та се е считала за обител на горския дух, 
изискващ кървави жертви – вътрешности-
те на хората и животните, които друиди-
те редовно са окачвали по клоните на дър-
ветата. Когато укрепналата християнска 
църква забранила жертвоприношенията, 
народите на Европа заменили вътрешни-
те органи с дървени топки, които по-къс-
но стават стъклени, а червата – с парца-
лени и книжни гирлянди... Що се касае до 
добрия Дядо Мраз и неговия западен аналог 
Санта Клаус, то те са произлезли от древ-
ното и злобно келтско божество, Великия 
Старец на Севера, повелителя на ледения 
студ и виелица. Той също е ходил по домо-
вете с платнен чувал, но не е раздавал по-
даръци, а е събирал жертвоприношенията, 
които не са му били дадени през годината. 
Визитата на Стареца с торбата не пред-
вещавала нищо хубаво: като правило след 
неговото заминаване в дома оставали само 
ледените трупове. За да оградят селото от 
ужасната визита, друидите поднасяли на 
свирепото божество обща жертва – в сту-
да събличали и връзвали към дърво невръст-
на девственица. Именно нейният замръзнал 
и покрит със скреж труп е станал първо-
образ на веселата Снежанка, която съпро-
вожда Дядо Мраз...”

Отклонението по-горе е, за да може лю-
безният читател да “усети”, че при липсата 
на достатъчно информация и особено спе-
цифичен “алгоритъм” на мислене може да 
се заблуди в интерпретацията на това, кое-
то става около него. 

Още раннохристиянските гностици са де-
лили хората на три категории: хилици (те-
лесни), психици (душевни) и пневматици 
(духовни). 

Имайки предвид цитираните по-горе три 
категории хора, трябва да добавим, че хи-
лиците анализират реалността само на едно 

Оптимизмът заменя
липсата на информация
„Кухи резонатори“ омайват българина, че това, което му се обещава, 
е същото, което ще бъде

Боян Чуков

Каква я мислихме, каква стана

Снимка Цветан Тодоров
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ниво, смяната на интерпретационния модел 
става по пътя на замяната. По-просто каза-
но, интензивната аналитична дейност вър-
ви “едномерно” – само по координатата Х. 
Необходима е една много съществена забе-
лежка. Хилици могат да бъдат хора с много 
висок научен статус – преподаватели, про-
фесори и даже академици.

Психикът анализира всяко едно събитие 
по две координати – профанска и психичес-
ка. Той знае реалността, при която нещата не 
са такива, за каквито се представят на про-
фаните, и е запознат с нещата “такива, как-
вито са в действителност”. Накратко може 
би Снежанка не е тази красива и лъчезар-
на девойка, а е в действителност вледенен 
труп, покрит със скреж. Психикът има раз-
двоено съзнание. Той анализира минимум 
по две координати Х и Y.

Съществува и една трета категория хора 
– пневматици. При тях е налице “утроено 
съзнание”. Светът на тяхната интерпрета-
ция е троичен. Това са хората, които живеят 
в свят по три координати – Х и Y и Z. Пнев-
матиците се отнасят със снизхождение към 
разсъжденията на психиците, тъй като спо-
ред тях последните работят със следствие-
то, а не с причината. 

Геополитиката като модел на интерпрета-
ция на света съответства на пневматичния 
тип, някакъв вид “елит на елита”. Утроеното 
съзнание е последната степен на обобщава-
не в рамките на човешкия архетип. 

Международните отношения могат да се 
опишат с три основополагащи нива.

Първо ниво – международното право (но-
мокрация). Това е видимата легитимна стра-
на, външната обвивка и най-формалната. Тя 
съдържа декоративния аспект на междуна-
родната политика, където зад високопарни-
те фрази в декламативно-патетичен стил се 
крият завоалираните егоистични интереси на 
конкретни държави. Само експерти вникват в 
смисловото съдържание на използваните тер-
мини в езика на международното право.

Второ ниво – реалният стратегически и 
силов баланс в отношенията между реал-
ните държави и блокове (кратополитика). 
Последната не признава на всички държави 
стратегическата им субектност. Субектът в 
кратополитиката съвпада със субекта на но-
мокрацията само тогава, когато държавата е 
достатъчно мощна и стратегически пълно-
ценна. Кратополитическата карта на света 
няма никаква правна легитимност и не се 
признава от никого официално.

Примерът с Косово обаче показва, че тя 
е реалност. Всяко официално заявление на 
дадена държава съдържа кратополитически 
момент, който се дешифрира от експертите. 
Кратополитическото ниво е от изключител-
но значение за всяка една държава, тъй като 

основната дейност на специалните служби 
протича именно в контекста на кратополити-
ката, която се явява обективната реалност за 
разузнаването и контраразузнаването. 

Извод: специалните служби са явление 
кратополитическо, пряко спрегнато със сфе-
рата на стратегическия баланс на силите и 
интереса на “великите сили” или “големи-
те регионални държави”.

Трето ниво – база за интерпретация на са-
мата кратополитика и нейните закономер-
ности (геополитика). Последната оперира с 
цивилизационен подход, с глобалните циви-
лизационни тенденции, сведени до дуалис-
тичната картина на противоборството между 
Вода и Суша. Там влизат и промеждутъчните 
брегови зони, за чийто контрол се разигра-
ва планетарният дуел между “континента и 
острова”. България е именно в пространс-

АПЕЛ
На Културно-просветно дружество “Огнище”, Културно-просветно дружество 

“Родолюбец”, Хелзинкски комитет на българите в Сърбия

До: Парламента, президента, Външно министерство, Вътрешно министерство, 
МОН, Министерството на труда и социалните грижи, политическите партии, сдру-
жения, граждани, медии

За защита на правата, културна и административна 
автономия на българите в Косово!

В Косово живеят етнически българи, пазещи от векове идентичност, тра-
диции, език и обичаи. В управляваната от ООН провинция вече са регис-
трирани две неправителствени организации на българите в Гора и Жупа. 
Нашите сънародници живеят в условия на непрекъснати провокации. До момен-
та в областта Гора, Косово, има 52 бомбени нападения, но нито един извършител 
не е разкрит. Тенденцията е в най-скоро време под егидата на международната 
общност да се създаде независимо Косово. Българите в Косово отчаяно търсят по-
мощ от институциите на България за защита на техните човешки права. Българската 
държава трябва активно и на висок глас да защити правата на българите в Косово. 
Времето е ограничено и затова настояваме:

1. Народното събрание да приеме незабавно декларация за защита правата на 
българите в Косово, в която да се настоява за културна и административна автоно-
мия, гарантирана в конституцията на Косово.

2. Българските институции спешно да приемат и осъществят план с конкретни 
мерки за защита на българите в Косово, който да се изготви прозрачно и с помощ-
та на неправителствени организации.

3. В Драгаш, Косово, да се открие център за културно и икономическо сътруд-
ничество с България. Той трябва да действа в защита на техните човешки права, да 
организира курсове по български език за младежи, кандидатстващи в български 
университети, да осъществява стопански и културни проекти в Косово.

4. Улесняване на процедурата за получаване на българско гражданство за бъл-
гарите от Косово.

5. Провеждане на цялостна политика за тяхната стопанска и културна интегра-
ция в България – за осигуряване на работни визи при облекчени условия, както и 
на “зелени карти”, гарантиращи достъп до пазара на труда у нас.

Апелът е депозиран официално на 18 февруари 2008 с писмо до Министер-
ски съвет от дружество “Огнище” и има входящ номер 08.1020/19.02. 

Каква я мислихме, каква стана
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твото на въпросната брегова зона.

Геополитиката се отнася към кратополи-
тиката така, както кратополитиката към меж-
дународното право. 

Сега бихме могли да се спрем и на йе-
рархията на официалните институции, кои-
то са свързани с международната политика. 
Най-външното ведомство, което няма секре-
тен характер, се явява Министерството на 
външните работи. Ръководството на МВнР 
обаче оперира с кратополитическите реал-
ности. Именно тук е връзката дипломация 
– разузнаване. 

Второто организационно ниво на държа-
вата са специалните служби. Те формират 
кратополитическата картина на света в об-
ластта на международните отношения. Пра-
вовите аспекти тук играят “второстепенно 
значение”, а реалните стратегически инте-
реси на държавата се поставят над “хумани-
тарните” конвенции. Тези очевидни истини 
са в сила за всяка една държава, във всеки 

един исторически период и отговарят на ре-
алната картина в света. 

Друго е геополитическото ниво. При него 
имаме удвоена секретност, тя касае органи-
зации, чието съществуване се явява секрет 
за самите специални служби. Става въпрос 
за метастратегически геополитически цен-
трове. 

Накрая да се върнем към темата с досие-
тата в България. Оставям на любезния и ин-
телигентен читател да си отговори на прос-
тичкия въпрос: възможно ли е хилици да се 
занимават с чувствителна материя, касаеща 
кратополитиката? Или в случая става въпрос 
за рояк от т.нар. “кухи резонатори”, които 
обслужват психици и пневматици? 

Постоянното криене на някои досиета или 
изкарването им след време само доказва, че 
се нарежда определен кратополитически пъ-
зел, но очевидно той е всякакъв друг, но не и 
български. Каква я мислихме... каква я под-
реждаме!

В България излезе вашата книга 
„Провалени държави”. Искаме още 
веднъж да дефинирате понятието 
„Провалени държави”. 

„Провалена държава” е държава, ко-
ято или не е в състояние или не желае 
да защитава населението си от много 
сериозни заплахи. Това са държави, в 
които цари беззаконие или липсва дър-
жавност. Може да са налице демокра-
тични форми на институции и форми 
като такива, но те са лишени от съдър-
жание и не функционират. 

България може ли да бъде наре-
чена „провалена държава”? Или чии 
политики се провалиха на Балкани-
те през последните 15 години? 

Балканите като цяло се разглеждат 
наистина като регион на много раз-
рушителни конфликти. България има 
късмет да не бъде епицентър на тези 
конфликти. От друга страна, България 
пострада от колапса на комунистичес-
кия режим и сериозния срив на иконо-
миките след 90-а година. И до извест-
на степен този колапс на икономиките 
вървеше и с нещо, което би могло да 
се нарече икономически геноцид. Има 
известни елементи на възстановяване 
вече, на съживяване на икономиките 
и определено се наблюдава напредък 
в демократичните форми на управле-
ние... Но оценката е нещо много слож-
но и комплексно. 

Смятате ли, че ние сме успешен 

пример за износ на демокрация от 
САЩ към Източна Европа? 

Зависи, САЩ са много доволни, кога-
то има демокрация, но е добре демок-
рацията да се съчетава и с подчиненост 
на САЩ. Това е израз на американска-
та мощ.

Очаквате ли ефекта на доминото 
на Балканите след независимостта 
на Косово? 

Западните сили точно от това се стра-
хуват. Че може да има такъв ефект на 
доминото. Една от последиците може 
да бъде Република Сръбска да кажат: 
„Щом те могат да бъдат независими, зна-
чи и ние искаме независимост.” Това мо-
же да запали отново босненската вой-
на. Личното ми мнение от 15 години 
насам е, че за Косово най-доброто ре-
шение е нещо, което беше предложе-
но от сръбския президент, Косово да 
бъде разделено със сръбския анклав, 
където има сърби от доминирана от 
албанци област. Ако искат, или да бъ-
дат независими, или да бъдат като ав-
тономен анклав. Мисля, че това сръб-
ско предложение беше дадено през 
1993 година. 

Можете ли да дадете прогноза? 
Косово ще върви към независимост 

и вероятно в някой момент ще стане 
част от Албания, предполагам. Западът 
естествено има много за какво да от-
говаря в тази трагедия, за огромните 
безчинства и кръвопролития, за огром-

ния брой човешки жертви през 1999 
година в Косово. Но предимно те бяха 
след бомбардировките на НАТО. Ако 
погледнете обвинителния акт на Ми-
лошевич, всички обвинения бяха за 
извращения след бомбардировките, 
с едно изключение. 

Предупреждението ви към бъл-
гарите?

Предупреждението е да мислят мно-
го внимателно за пропагандата, която 
се шири за много високохуманните и 
благородни цели на мощните държа-
ви. Държавите не са агенции за бла-
городство и висок морал. Те се стара-
ят да се представят като работещи в 
услуга на човека. Особено за малки-
те държави много е важно да се отчи-
тат фактите, да се внимава и анализи-
ра критично кое може би е илюзия и 
кое – истина. И да се проправя път на-
пред с реалистичното отчитане на ин-
тереса на великите сили.

Из интервю на Ноам Чомски, профе-
сор по лингвистика в Масачузетския 
университет,  пред Мартин Карбовски 
по Дарик Радио, 24 февруари 2008 г.

Ноам Чомски:
Внимавайте с пропагандата

Каква я мислихме, каква стана
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Гергана Бонева

На 21 и 22 февруари лидерът на 
българската общност в Украйна г-н 
Антон Кисе – президент на Асоциа-
цията на българите в Украйна и де-
путат в украинския парламент – за 
пореден път дойде в България и не 
като гост, а като приятел, за да при-
съства на вечерта на бесарабските и 
таврийските българи в Украйна, как-
то и на организираната от Федераци-
ята за приятелство с народите на Ру-
сия и ОНД среща с НПО. 

На вечерта на бесарабските и тав-
рийските българи, организирана от 
ПК „Пирина” и Централния военен 
клуб, приятели и съмишленици из-
живяха своя празник. Бяха дошли 
вицепрезидентът на България ген. 
Ангел Марин, Първият секретар на 
Посолството на Украйна г-н Ярослав 
Нимечко, българи от Бесарабия, жи-
веещи в България, и още други раз-
лични хора, но обединени от една 
идея – да се почувстват по-добри и 
повече българи. 

Поводът беше премиерата на доку-
менталния филм „Пратете поздрави 
на България” на режисьора Божидар 
Велчев, както и приключването на 
първия етап от инициативата „Дари 
дете от Бесарабия”, която бе подета от 
ПК „Пирина” и Илия Луков  съвмест-
но с Радио Благоевград и ТВ Родина. 
На г-н Кисе бяха предадени събра-
ните дарения, както и списък на да-
рителите, сред които е и списание 
„Българи”. 

Ние направихме 500 комплекта с 
излезлите до момента броеве, които 
да достигнат до всички краища в Ук-
райна, където има български центрове 
и средища на българската култура. За 
нас беше важно да се докоснем до тези 
наши сънародници, които очакваха с 
нетърпение и благодарност именно 
книгите, изпратени от Родината. За-
щото да подариш книга е безценно 
и това са го знаели нашите предци. 
За съжаление ние, днешните бълга-
ри, си позволихме да го забравим и 
затова ни беше толкова важно да се 
върнем към изконните си ценности. 
Не е случайно, че точно етнически-

те българи от Бесарабия ни дадоха 
урок по родолюбие. 

Още една важна за всички нас сре-
ща се състоя на 22 февруари. В Дома 
на дружбата Федерацията за приятелс-
тво с народите на Русия и ОНД и лично 
председателят проф. д-р Захари Захари-
ев организираха среща с председателя 
на Асоциацията на българите в Украй-
на г-н Антон Кисе. Целта на тази сре-
ща беш е да се направи едно по-широ-
ко обсъждане на Доклада на министъра 
на външните работи и зам.-председател 
на Министерския съвет Ивайло Калфин 
на тема „Българите по света и държав-
ната политика”.

Много бяха хората, които взеха от-
ношение и изказаха мнение, но всич-
ки бяха от неправителствени орга-
низации, приятели и съмишленици. 
Липсваха обаче официалните инс-
титуции – онези, които по същест-

во могат да решат въпроса, онези, от 
които зависи провеждането на подоб-
на държавна политика спрямо етни-
ческите българи от различните диа-
спори в света. 

Защото този доклад и реалната дъ-
ржавна политика спрямо сънародни-
ците ни не обхваща само българите в 
Украйна, Молдова, Западните покрай-
нини и Македония. Българи живеят 
и в Банат, и в САЩ, и в Австралия, и 
в Западна Европа. По последни дан-
ни общо около 4 милиона българи са 
пръснати по различните краища на 
света. И това не е само емиграцията 
от последните 20 години, а включва 
и всички онези, които със столетия 
са запазвали българското самосъзна-
ние, които и до днес се наричат бъ-
лгари и се гордеят с това повече от 
самите нас, дето живеем тук, в Ста-
рата Родина.

Уроци по родолюбие
Списание  „Българи“ дари 2500 броя на читалищата в Украйна

Бележити българи от Бесарабия

Първият ректор на най-старото висше училище в България – Софий-
ския университет „Св. Климент Охридски”, е академик Александър Тео-
доров-Балан, роден в с. Кубей, сега в Украйна.

Първият професор по история в същия университет и дългогодишен 
негов ректор е Димитър Агура, роден в с. Чушмелий, сега в Украйна.

Александър Малинов е роден в Бесарабия, в с. Пандаклий, сега Оре-
ховка, Украйна. Като министър-председател той съчинява Манифеста, с 
който на 22 септември 1908 г. във Велико Търново цар Фердинанд обя-
вява независимостта на България.

Петима братя Балан се завръщат в България и работят за нейното 
укрепване.

На Шипка и Шейново освен руски войници загиват и много българ-
ски опълченци, родени в Бесарабия.

В Сръбско-българската война от 1885 г. и в Балканската война (1912 
г.) се сражават войници и офицери, родени в Бесарабия: капитан Олим-
пий Панов от с. Тараклия; генерал Данаил Николаев, първият българс-
ки генерал в следосвобожденска България, роден в Болград; генерал 
Иван Колев от с. Бановка, тогава в Южна Русия, сега в Украйна и много 
други, чиято памет сме длъжни да помним.

Ал. Балан Радко Димитриев Олимпий ПановАл. Малинов
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Проф. Михаил Станчев, бълга-

рин от Бесарабия, филолог, бивш 
дипломат от Посолството на Ук-
райна у нас:

За нас се сещате само по избори
Това, което направи българската 

държава – и аз искам да благодаря 
от името на моите сънародници, – 
е приемането, макар и в едностран-
чив вид, на 103-ото постановление 
за обучението на етническите бъл-
гари. Много наши етнически бълга-
ри чрез обучението в България и по-
лучаването на висше образование се 
адаптират – аз наблюдавах този про-
цес в последните 15 години като ет-
нически българин. Аз не съм имал 
възможност да уча български при нас 
– това беше забранено, – но сега се 
радвам, че децата ни могат да го пра-
вят. Имах късмета да завърша спе-
циализация в СУ и когато пристиг-
нах тук, си мислех, че мога да говоря 
български, но говорех толкова лошо, 
че една девойка ми каза: „По-добре 
говорете на руски, ще ви разбера.” 
И така разбрах ,че не знам българс-
ки, защото там ние си живеем с една 
наша си представа за нещата. 

Да си спомним какво направи Ру-
сия, когато искаше да пресели не само 
българите, но и други нации в Южна 
Русия – там си имаше определена по-
литика, даваха ни статут на свободни 
колонисти при крепостната държава, 
освобождаваха ни от служба в армията 
(25 години), имаш статут на свободен 
търговец и търгуваш с когото си искаш. 
И до 50 години ти дават този статут. 
Първите 15–20 години не се плащаха 
данъци, земята – на всеки по 60 дека-
ра – така се даде възможност на бъл-
гарите тези земи, които сега са в Беса-
рабия, да станат градини.

Повече от нашите сънародници ра-
ботят в Москва и в Московска област, 
където има по-добър поминък (средна 

заплата не по-малко от 1000 долара на 
месец). 52% от нашите българи живе-
ят в градовете и са постигнали доста 
неща. Когато те искаха да се преселят 
в началото на 90-те години в Бълга-
рия, не можаха да го направят. 

Всеки от нас си има свои причини 
да се преселва или да идва тук. Чест-
но, аз нямам нужда да се преселвам, аз 
отдавна живея тук. Но ако някой от нас 
иска – не бива да му се налага десетина 
пъти да си подава документите. 

Петко Колев, председател на Об-
щобългарска фондация ТАНГРА 
ТанНакРа:

Бизнесът да заяви исканите 
професии

От 11 години се занимаваме с про-
блема за българите в чужбина. По 
този въпрос обаче трябва да има сил-
но участие и от страна на властта. 
Вероятно е добре, че за момента на-
шата страна изостава малко в това от-
ношение, но по наше настояване се 
направи едно томче с примери как 
други държави са решили тези про-
блеми при тях. То може да се види 
при добро желание от всички. Не е 
зле да се изучи и опитът на другите 
европейски страни и задължително 
след това да се действа бързо. 

По-бързият резултат ще даде на об-
ществеността сигурността, че нещо 
се прави. В никакъв случай обаче не 
бива да се заиграва политически на 
тази тема предизборно. Най-бързо би 
станало така – работодатели с конк-
ретни потребности, които биха жела-
ли да наемат работници с конкретни 
специалности, да предложат конку-
рентни заплати, но освен всичко дру-
го като поемане за разходите по квар-
тира, храна, данъци и осигуровки. 
За да може ние да сме с по-доброто 
предложение, трябва да се предоста-
ви възможност на тези хора да дой-

дат със семействата си. 
Дали те ще искат да емигрират, или 

ще дойдат да работят и след време 
ще се приберат там, където все пак са 
родните им места, това ще бъде тех-
ният избор. Ние трябва да създадем 
лицензирани структури, подчинени 
на МТСП, които да свързват желае-
щите да работят в България с конк-
ретни работодатели. 

В Москва искат работници, там се-
мейства не им трябват. Тук ние ще 
им дадем равен шанс, ще приемем и 
тях, и семействата им.

Мариана Барзулова, Бургас, бивш 
преподавател в Украйна:

Никой не ни пита за мнение
 Идеята Агенцията за българите в 

чужбина да стане министерство е от-
преди 11 години. Ние трябва да бъдем 
преди всичко точни към българите в 
чужбина. В агенцията трябва да рабо-
тят експерти, тези хора трябва да оти-
дат по места, да знаят примерно как-
во е Бесарабия. Одеса е едно, а Одеска 
област – друго. Задкарпатието е трето, 
четвърто е Крим, Запорожието и др. 
Лично аз на собствен ход съм ги оби-
колила и за мен е важно не само да бъ-
дем там, а кой ни е пратил. Но никой не 
иска нашето мнение и опита ни.

Райна Манджукова, българка от 
Бесарабия, автор и водещ на пре-
даването „Облаче ле бяло – пре-
даване за българите в чужбина”, 
ТВ Скат:

Необходим е анализ 
на цялата диаспора

Еуфорията за влизането в ЕС на 
България беше голяма, но никой не 
си направи труда за анализи или поне 
за описание на българските диаспо-
ри по света. А къде е мнението на 
българите от Западна Европа, САЩ, 
Австралия. Няма го анализа за спе-
цификата на регионите, където жи-
веят българи. 

Лично аз съм направила анализ на 
шест региона в Украйна, където има 
и наши училища, и това, което е ха-
рактерно за Крим, не е чак толкова 
важно в Бесарабия и обратно. Задъл-
жително е да се направи анализ. 

Всички ние, които от години живеем 
в България, много я обичаме, но оби-
чаме и родните си места и винаги ще 
живеем на кръстопът. Винаги ще бъдем 
раздвоени между двете си родини. 



Джоко Росич:

Аз съм балкански
националист
Този полуостров е най-доброто място за живеене и създаване на култура

– Казват, че Джоко Росич е ис-
тински мъж. Самият Джоко Ро-
сич твърди, че истинският мъж 
трябва да има три неща – добър 
кон, красива жена и елитно оръжие. 
Какъв трябва да бъде истинският 
мъж в днешно време и изобщо днес 
има ли истински мъже?

– Винаги ми е трудно да отгова-
рям на въпрос, които е изваден от 
предишни мои интервюта. Но поне-
же задавате конкретен въпрос, вед-
нага ще ви кажа, че България е пъл-
на с истински мъже. 

Просто когато човек ходи, когато 
се среща с хората, трябва да отвори 
широко окото и да гледа. Има една 
наложила се приказка – всички са 
маскари, всичко пропада, нищо не е 
добре. Аз другояче гледам на стра-
ната си. Непрекъснато се срещам с 
хора и не виждам лош човек. Сигур-
но има, как да няма, навсякъде има. 
То ако няма, Америка например, към 
която се стремим, ще закрие затвори-
те. На нас постоянно ни натякват, че 
тук има престъпност, че тук е...

Не разбирам защо трябва да бъ-
дем черногледи. Около мен има хора 
с най-различни професии, които си 
вършат добре работата, гледат си се-
мействата, децата, къщите им са на 
място.

– И все пак какви качества тряб-
ва да притежава един мъж, за да 
бъдe признат?

– Това, което съм  казал, е по друг 
повод. Понеже много пъти е говорено 
за мен и продължава да се говори, че 
аз съм бил каубоят на България. То-
гава отговорих, че в последна смет-
ка, ако говорим за каубои, това сме 
ние. Защото американска нация като 
такава не съществува. Преди няколко 
века в Новия свят са отишли ирланд-
ци, поляци, англичани, руснаци, гер-
манци, българи, черногорци, сърби 
– всякакви. Те са гонили стадата. И 
ако са могли да станат каубои там, те 
са били преди това каубои тук. Зато-
ва казах, че за да бъде мъжът истин-
ски каубой, до него трябва да стои 
красива жена, да може добре да бо-

рави с оръжие и да има добър кон. 
Тогава всичко се намества. Иначе, 
когато става дума за истински мъже 
– всичко зависи от гледната точка. 
Дали истински мъж е оня, за който 
използват това идиотско, кретенско 
понятие – секссимвол? Какво зна-
чи секссимвол? Аз това не мога да 
си го обясня. Другояче ли ходи, гол 
ли ходи? Или пък за някоя от моите 
колежки казват – тя е секссимвол. А 
аз я виждам – жена като жена, гле-
да си работата и я върши максимал-
но добре. Ако някой си гледа много 
добре работата, ако си гледа дома – 
това не ли истински мъж?

– Имаше преди време една песен 
с ваше участие – “Йовано, Йован-
ке”, дето хваща за гърлото. И други 
такива песни има. И стихотворе-
ния за българчета и бели къщур-
ки с две липи. Има неща, с които 
човек е закърмен. Те лягат в те-
мелите на личността. Те са коре-
ните на човека. Днес обаче се мно-
жат гражданите на света, които 
твърдят, че не ги свързва корен с 
даден регион.

– Аз съм категорично против това. 
Човек е свързан със земята, откъдето 
му е коренът. Да, срещал съм хора, 
които казват – на мен ми е добре там, 
където ми плащат добре. Толкова по-
зле за тези хора. Преди време учас-
твах в едно предаване на Хачо Боя-
джиев – “Полет над нощта”. Предава 
се по сателита, може да го следиш 
от всяка точка на планетата. Обаж-
дат се по телефона, по интернет се 
свързват от различни страни и аз го-
воря с тях. Обажда се някаква жена, 
май беше от Австралия, и аз я попи-
тах: “Не ви ли е малко мъчно за вкъ-
щи, за България?” Каза: “Да, ама в 
България е неуредено, в България е 
мръсно, има много проблеми. Ако 
някога се пооправят нещата, мога и 

Джоко Росич не се нуждае от представяне. Но 
нали всеки е с визитка, да покажем и неговата. Ро-
ден е на 28 февруари 1932 г. в сръбския град Кру-
пан. В България е от 1951 г. През 1956 г. завършва 
ВИИ “К. Маркс”. И 18 години е журналист в БНР. Вла-
дее пет езика, пише поезия (според познавачите ху-
бава), вае миниатюри на камък, събира колекции 
от ножове и ятагани. Докато един ден някой казва 
на режисьора Любомир Шарланджиев, който тър-
си изпълнител за новия си филм, да погледне чове-
ка, който седи срещу него. И се започва... 120 роли 
в киното, 30 от тях за унгарското. Живот пред каме-
рата. “Без любов няма нищо”, твърди големият ар-
тист. Освен ролите има две деца, четирима внуци 
и един правнук. И Лиляна. С нея прекарват дните в 

онзи кът от райската градина, наречен село Бойковец в Етрополския Балкан. 
Та в един промеждутък между Бойковец и Будапеща (нова роля, разбира 

се) Джоко Росич намери няколко часа за “Българи”. В редакцията беседвахме 
надълго и нашироко, но не за кино.

С Джоко Росич разговаря Иван Васев
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да си дойда.” Казвам: “Вие чувате ли 
се какво говорите? Значи ние, които 
сме тук, да се впрегнем в каруцата, 
да я теглим, да я измъкваме от кал-
та, да оправим всичко и вие после 
да дойдете на метеното? Не ви ли е 
малко неудобно питам?” 

Преди да стана актьор и преди да 
стана журналист, аз завърших иконо-
мическо образование. Аз съм иконо-
мист, дипломиран. Затова, когато го-
воря по икономически въпроси, аз не 
говоря празни приказки, знам какво 
говоря. Казвам ви – ние се движим 
добре. Ако човек малко по-широко 
си отвори очите, то се вижда. Поглед-
нете през прозореца – виждате неща, 
които ги нямаше преди две години. 
България се променя непрекъснато. 
Разбира се, би могло да бъде по-бър-
зо. Би могло да бъде по-ефективно. 
Би могло и ние по-възрастните да по-
живеем в един по-друг свят.

– Списанието ни се казва “Бъл-
гари”. В него говорим за патрио-
тизъм, национализъм, родолюбие. 
В днешния глобален и интегриращ 
се свят това не са ли малко арха-
ични понятия? Някои млади хора, 
с които съм разговарял, твърдят, 
че това са понятия от вчерашния 
ден.

– Не, това са вечни понятия. Били 
са, днес са и ще бъдат и утре. Защото 
светът може да се обединява, да се 
интегрира, но в този интегриран свят 
никой не забравя откъде е. Никога. 
Нито аз, нито който и да е. Имал съм 
възможност да посетя много страни, 
не като турист, такава ми е работата. 

Няма такава страна, в която някой да 
каже “ние нямаме минало, нямаме 
своя култура, ние сме в общата кул-
тура и минало на Европа или света”. 
Няма такова нещо. Няма такъв филм 
и никога не е прожектиран. Човек и 
да иска да избяга от корените си, не 
може. Затова и се казват корени, за-
щото от тях не може да се бяга. 

Първия урок по патриотизъм съм 
чул от майка ми. Тя ми беше учи-
телка в началния курс. И не така – 
“деца, днес ще ви говоря за патри-
отизма”. Беше много студена зима. 
Беше ужасен студ, пукаше дърво и 
камък. Равнина, континентален кли-
мат. Зиме са жестоки студове, лете – 
убийствен пек. В класната стая бум-
теше печката, госпожата влезе (вкъщи 
беше мама, а тук – госпожата) и каза: 
“Деца, станете от чиновете и заста-
нете до прозорците”. Отидохме до 
прозорците. “Кажете ми какво виж-
дате?” Висулки от покривите, сняг, 
всичко побеляло. А долу на пътя – 
врабчета. Минавали волове, коне и 
оставили своите биологични отпадъ-
ци. И врабчетата ровят. Всичко друго 
е под снега. Тя каза: “Днес бих иска-
ла да поговоря с вас за тези врабчета. 
Погледнете ги! Страшно им е студе-
но. Много им е студено. Но те сто-
ят тук. Тук и ще останат. Има и дру-
ги птици. Които идват, стоят при нас 
през лятото и след това си отиват. А 
тези стоят тук и зиме, и лете. Защото 
това е тяхна земя, те тук са се роди-
ли.” Тя не ни говореше нито за царе, 
нито за крале. 

– Майка българка, баща сърбин. 
Някъде бяхте казали, че сте закър-
мен с българско мляко от майка си, 
сръбско – от леля, си и циганско – 
от дойката. А и в Унгария ви имат 
за свой. Скоро прочетох в интернет 
форум мнение за вас: “Джоко Ро-
сич е голям българин. Хубаво е, че 
го има. Жив и здрав да е.” По душа 
100% българин, а по кръв...?

– Никога не ми е било неудобно 
да кажа, че баща ми е сърбин. Роден 
съм в Сърбия, учил съм там. Сред-
ното си образование съм завършил 
там. Това е нещо, което не можеш да 
вземеш гумичка и да го изтриеш. То 
стои. То стои в мен. Но когато с мен 
провеждат интервюта – в Унгария, 
Полша, Германия, винаги на журна-
листа казвам: “И след името ми да не 
забравите да сложите чертичка и да 
пишете “български актьор”. Толкоз. 

Български актьор. А онова, което по-
някога ми е криво, е, когато отноше-
нията между двете страни се влоша-
ват. Криво ми е. Радвам се, когато се 
подобряват. Животът ми е такъв, че 
е направен от  добрите отношения 
между двете страни. 

– Имате едно изказване, в което 
твърдите, че сега в Европа всички 
се обединяват, “само ние, крете-
ните на Балканския полуостров, 
се разединяваме”. 

– Не веднъж, много пъти съм каз-
вал, че сега във времето на глобализа-
цията, на стремежите за обединяване, 
падат граници, а тук на Балканите се 
дробим. Първо, не е добре в иконо-
мически план. Това беше един вече 
проходен икономически механизъм. 
И работеше добре. Сега, ако тръгнете 
с кола от София до Виена, през колко 
граници трябва да минете? А от Ви-
ена до Лисабон граници няма.

Когато Югославия беше кралство 
до Втората световна война, админис-
тративната единица беше бановина, а 
управителят – бан. Те не бяха напра-
вени по национален признак. Кралят 
е бил по-умен. Бановините са по во-
доделите на реките. Например Савс-
ка бановина, която обхваща поречи-
ето на р. Сава. Дунавска, Моравска, 
Вардарска, Дринска... След войната 
най-комунистическата страна беше 
Сърбия. По понятни причини Йосип 
Броз Тито беше съветски възпитаник 
и той направи страната по съветски 
модел с републики и автономни об-
ласти. В конституцията беше запи-
сано, че всяка република има право 
на самоопределение до отцепване. В 
Хърватско от 4,5 млн. жители 2 млн. 
са сърби, но автономните области са 
в Сърбия – Войводина, Косово и Ме-
тохия. Сега за Метохия изобщо не се 
говори. Там е българското малцинс-
тво, гораните са най-много. Всичко 
се гради на икономическа основа. То-
гава беше постановено, че Сърбия, 
Македония, Босна и Херцеговина са 
богати на залежи и те ще развиват 
“добивна индустрия”, а “елитарна 
промишленост” ще развиват Хър-
ватска и Словения. После идва ден, 
в който едните казват: ние си отива-
ме. И става взрив.

– В нашата история, общо взе-
то, след Стамболов почти няма 
български управници, които да от-
стояват националните интере-
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си. В Европейската общност гърците имат своя политика, да 
не говорим за поляците, сега и Румъния има различно отноше-
ние. Сервилността във външната политика унижава цялата 
нация, и то задълго...

– Има нещо такова, но в момента за сервилност... не бих бил тол-
кова краен. Когато слушам г-н Калфин, мисля, че той говори до-
ста умерено. Премиерът също... Нещата никак не са прости. Ма-
кар че, ето Гърция е в НАТО от десетилетия, те не разрешиха през 
тяхно небе да прелитат американски самолети и да бомбардират 
Сърбия. Те са основатели на НАТО, но казаха, че това е техен съсе-
ден и приятелски народ. За нито една страна, за нито една нация 
не е излишно от време на време да покаже инат, зъби и характер. 
За Бога Гòспода, та нали и затова съществуваме, да си браним ба-
щиното!...

– Да разширим въпроса – съществува ли понятие като наци-
онален характер? И ако го има, кое е доброто и лошото в бъл-
гарския характер?

– Съществува. Но знаете ли, когато се определя характерът на 
една нация, не може да се каже, че той е добър или лош. 

– Защо? И хората, и народите имат добри и лоши черти.
– Не! Не е така. Ще ви дам пример. Присъствах в Полша, Варша-

ва, на едно събитие. Точно в 12,00 часа градът умря. Всички коли 
спряха. Кой където се намираше, заключи колата си и си тръгна. 
Бях в центъра, във висок хотел и наблюдавах. На другия ден пи-
там колегата (снимахме филм) какво става. Каза: “Вдигнаха цената 
на бензина и...” Поляците протестираха и свалиха тази цена. Доб-
ре, казвам, ако трябва да мине линейка, пожарна, полиция? Няма 
да мине! Ама този в линейката? Той ще умре! Ами ако точно днес 
е трябвало да умре, ще умре, ми отговарят. Ние това не можем да 
направим. В ранните години на нашата демокрация, ако си спом-
няте, СДС направи барикада на Орлов мост. Но пускаха градския 
транспорт, линейки и полиция. Значи барикада не са направили! 
Ние правим барикада, но тя не е съвсем барикада. 

Та ако ме питате – това, което направиха поляците във Варша-
ва и ние на Орлов мост – кое е по-добро, аз не мога да ви отгово-
ря. Българинът е съобразителен човек, съобразява много неща, пе-
тимен е доста да помисли, преди да предприеме нещо. Не му пада 
лесно черното перде, преди да предприеме нещо. Сърбинът е киб-
ритлия. Падне ли му пердето, не го интересува майка, баща, хла-
дилник, кола – нищо не го интересува! Българинът не е такъв. Но 
аз не мога да кажа, че онова е по-доброто! Зависи кога, къде, по 
какъв повод, при какви обстоятелства. 

– И все пак – посетили сте доста страни, работили сте с 
различни хора, видели сте различни народи...

– Как да ви кажа... Аз съм балкански националист. Стотици пъти 
съм го казвал – Балканския полуостров го няма никъде по света. 
Най-доброто място за живеене и създаване на култура и ценнос-
ти е този полуостров, на който живеем. Никъде другаде не може 
да се живее така. Никъде няма такава близост между хората. Няма 
такова приятелство, този комшулук. Всъщност от това човек жи-
вее. Дъщеря ми е в Канада. Беше актриса, сега е медицинска сест-
ра. Никой от нашите актьори и актриси, които по време на ранна-
та демокрация напуснаха страната с убеждението, че ще направят 
чудеса, никой не направи нищо. Работят по ресторанти, карат так-
сита, разхождат кучета. 

– Някои ходиха и се върнаха...
– Е! Моята дъщеря беше добра актриса в Плевенския театър, иг-

раеше всяка вечер, градът я обичаше. После – изчезна! Не ме пита. 
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Ако ме беше питала, нямаше да оти-
де. Сега ми казва, че живее добре, че 
е материално осигурена. Но е трябва-
ло да се преквалифицира, стана ме-
дицинска сестра. Тя живя с мъжа си 
8-9 години в Америка. Не можа да 
издържи там, защото там не може 
да се живее. Все пак тя е закърме-
на тук, познава човешките отноше-
ния тук. За 8 години живот в САЩ те 
се сдобиха с един приятел! За Бога 
Гòспода, аз като изляза от къщи, ако 
не съм малко по-остър и се разми-
навам с хората само с един поздрав, 
няма да стигна доникъде. Направе-
те опит – отидете в което и да било 
село в България и влезте в кръчма-
та. Ако не искате да си пиете раки-
ята сам, непременно ще има с кого 
да я пиете! Ще ви заговорят, ще се 
сприятелите за една вечер. В онези 
страни това е невъзможно. Не става. 
Отиваш там и оставаш сам. Ама аз 
съм си купил къща, имам два басей-
на и четири коли. Е, и какво?

– Казвате, че България е прекрас-
на страна, а българите са прекрасен 
народ. Но в свещени за този народ 
места като Седемте рилски езе-
ра, пък и къде ли не, рушим, бето-
нираме и не мислим дали за онези 
след нас ще остане нещо. 

– Ще остане... Това, за което гово-
рите – така е, но не може да застроят 
всичко. Изключено! Но ние не сме в 
състояние радикално да приложим за-
коните в собствената си страна. Собс-
твениците на земя  по Черноморието 
искат да строят хотели и да печелят 
от тях. Не можеш заради това да ги 
наречеш лоши хора. Но други твър-
дят, че крайбрежието ще стане бетон-
на ивица открай докрай. И те също 
са прави. Но има нещо, което е неза-
обиколимо. Това е законът! 

Хиляди пъти е казвано и повтаря-
но, че демокрация означава спазване 
на закона. Никаква демокрация няма 
да бъдем, ако продължаваме по род-
нински, по баджанашки и комшийс-
ки да заобикаляме правилата, според 
които трябва да живеем и работим. 

– Какво ни е приготвило според 
вас бъдещето?

– Това, което съм научил, докато 
съм се образовал, а и от живота, все 
пак доста време вече съм на този свят, 
ме е убедило, че световната икономи-
ка не познава безкрайни кризи.  Без-
крайни кризи няма. Всяка криза има 

начало, следва едно падане (ние обаче 
падахме много дълго, прекалено дъл-
го), след това се стига до твърда поч-
ва, там се спира, това е стагнацията 
и после по закон Божий и по иконо-
мическите закони, това са обективни 
закони и не зависи нищо от това, как 
се казва министър-председателят, за-
почва движението нагоре. Ние няма-
ме друг път. Това е пред нас. Пред нас 
е по-доброто. Но повтарям – не става 
бързо. А аз съм вече възрастен и не 
мога да чакам до безкрайност.

– Нещо не ви ли дразни?
– Онова, което ме дразни, преди 

малко говорехме, е ставащото в Ко-
сово. Наша кореспондентка от една 
телевизия възторжено обяви, че най-
накрая тези хора, след като 600 годи-
ни са чакали, получиха своята незави-
симост. А българинът знае, че щом е 
написано във вестника и е казано по 
телевизията, то е истина. Абсолютна! 
Ама кои 600 години? Княз Лазар води 
Косовската битка. Оттогава ли чакат 
своята независимост? Смешно! Не, 
по-скоро страшно. Сега те са огром-
но болшинство в Косово. Но не вина-

ги са били. Преди 70 години, в моето 
детство, не беше така. В преброява-
не около 1970/71 г. сърбите и чер-
ногорците в Косово са 25%. Сега са 
5%. И аз, Джоко, питам – останали-
те 20% къде са? В областта има ре-
дица преселения. След  Косовската 
битка много християни бягат. През 
ХІV, ХV и най-вече през ХVІ век про-
дължават. Около 300 хиляди бягат и 
се населяват в Южна Унгария, Вой-
водина, Хърватска. По времето на г-
н Тито Косово е напуснато от около 
400 хиляди сърби и черногорци. Пос-
ледните 100 хиляди напуснали в пос-
ледното десетилетие, живеят в Сър-
бия в училища като бежанци.

Скоро, в недалечното бъдеще (ко-
гато аз ще бъда бял и студен) нещата 
ще се променят. Някои етноси се раз-
виват в аритметична прогресия, дру-
ги в геометрична. Проблема го има и 
у нас, в България. Тук има два големи 
етноса, които сега наричаме малцинс-
тва. Единият, ромският, е инфилтриран 
между нас. Но има и друг етнос, който 
заема определени територии, със свой 
език, своя вяра, свои молитвени храмо-
ве. Сега е тихо. Но след 40-50 години, 
когато те станат мнозинство? 

На запад от нас ситуацията е па-
това. По конституцията на държава-
та Сърбия това е сръбска територия. 
Трябва сръбският парламент да внесе 
промени в конституцията и да каже – 
това вече не е наше. А това кога ще 
стане? И затова не зная, не ми е ясно 
моят колега, каубоят от Тексас, как я 
мисли. Може би си мисли – ще по-
шуми два-три дни и ще се забрави. 
Но има много заложени мини. Бас-
ките в Испания, унгарците в Румъ-
ния, ирландците вече 25 години не 
мирясват. И само там ли?...

Джоко Росич в редакцията 
на “Българи”

18│Личности
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“Колкото се касае до направлението на 
русите, аз не забелязвам нито признаци, 
нито загадки на желание или надежда да 
обсебят Цариград или каквато и да е част 
от Турската империя. Като казвам това, 
аз не засягам тайните планове на руски-
те дипломати или на руските държавни 
мъже, за които нямам претенции да знам 
нещо определено. Може би те и да пита-
ят мисълта да се възползват от велико-
душните стремления на руския народ във 
вид на някакви завоевателни цели.

А що се касае до РУСИТЕ КАТО НАРОД, 
то те завоевателни планове нямат. Ако 
попитат от какви подбуди в такъв слу-
чай се ръководят те, аз отговарям: от не-
навист към неприятеля и от симпатия 
към страдащия народ, който им е родс-
твен по произход, език и религия.

Аз знам, че сред нас, хората от англосак-
сонската раса, има обичай да се надсмиват 
над такива подбуди и да изразяват недове-
рие към тях. В отговор на тези надсмива-
ния и на това недоверие аз ще заявя, че не 
е всякога безопасно да се съди за подбуди-
те на противника от своите собствени, 
особено когато те, подобно на нашите в 
настоящия случай, се признават за под-
буди от най-егоистично естество.

Вечната участ на хората, които разби-
рат само користните цели, е да претърпя-
ват поражение и да се измамват, когато 
имат работа с противник, който се ръ-
ководи от по-високите подбуди на чест-
та, законността, правото, състрадание-
то и великодушието.”

Кишинев, 10 (22) април 1877 г.

Това откровение е написано в деня, кога-
то е обявена поредната руско-турска война, 
която ще се превърне в освободителна.

На гроба на Макгахан и днес всеки ис-
тинен българин може с чисто сърце да по-
ложи цвете. Един от невероятните мъже на 
ХІХ столетие е неотделимо вграден в бъл-
гарската народностна съдба. И това е дъл-
боко закономерно!

Малко са примерите на подобна мощ на 

словото, която го доближава до неговата биб-
лейска същност. Кореспондентът на Дикен-
совия вестник “Дейли нюз” успява като пряк 
свидетел от самото място на събитията да 
формира по такъв начин световното обще-
ствено мнение, че имперска Британия, ко-
ято има за свой пръв приятел Турция зара-
ди користните си интереси, застава – само 
временно! – в защита на озлочестения бъ-
лгарски народ. Стига се дотам, че в дните, 
когато се подписва мирният договор в град-
чето Сан Стефано, английската флота плахо 
се таи зад егейския остров Принкипо, пре-
допределяйки с това за десетилетия напред 
съдбата на балканските страни.

Американският кореспондент като един 
вездесъщ дух търси мостове с Европа, под-
тикван от кризата на американската демок-
рация, настъпила скоро след нейното рожде-
ние. Той се озовава на барикадите в Париж 
сред комунарите. Сетне следва генерал Ско-
белев в неговия поход до Средна Азия. При-
влечен от саможертвата и духовното величие 

Макгахан приобщи Европа 
към мечтите на българите
Кореспондентът на Дикенсовия „Дейли нюз“ пише репортажи от нашите 
земи с бъдеще време в миналото

Илия Пехливанов

130 години от Освобождението
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на българите, през лятото на 1876 г. без ни-
какво бавене се явява в опожарените и опо-
зорени градове на Родопите и Тракия, сред 
руините на Дряновския манастир, за да учас-
тва в анкетата на Великите сили, ръководе-
на от Юджин Скайлър, посланика на Щати-
те в Цариград.

Напълно последователен в действията си, 
той се включва сред 80-те чуждестранни ко-
респонденти, акредетирани към Генерал-
ния щаб на руската армия в самото начало 
на нейния поход на Балканите, за да остане 
един от петимата журналисти, представили 
телеграфически пред света края на войната 
от самото Сан Стефано. Макар с контузен 
крак, той участва в съдбоносните сражения 
при Плевен, Шипка и Шейново. Накрая, за-
разен от тифус, умира три месеца след под-
писването на мира.

Цената на писаното тогава от кореспон-
дента на “Дейли нюз” може да се определи 
най-точно, като се вземе предвид, че Мак-
гахан има ирландско потекло. А в ранното 
Средновековие ирландците изпълняват ми-
сия, сродна на Кирило-Методиевата. Север-
ни монаси прекосяват Ламанша под ръка със 
Свещеното писание, като вършат единствена 
по рода си дейност по въвеждане на христи-
янството, достигайки до земите на Моравия. 
С няколко десетилетия разлика във времето 
става историческа среща с мисията на бра-
тята Крил и Методий и техните първи уче-
ници. Така се изгражда генетично и духов-
но родство с България, допринесла от своя 
страна решително за въвеждането на хрис-
тиянството в значителна част от тогаваш-
ния свят. 

Никак не е случайно, че тъкмо ирландски 
монаси охраняват от векове гроба на св. Ки-

Загиваше 
една 
империя
Дж. Макгахан, Цариград, 5 март 1878 г. 

От няколко дни насам подписването на мира 
се очакваше всеки момент. Хората бяха ста-
нали много чувствителни и затова новините 
около сключването на мира се преплитаха със 
слуховете за обща европейска война, за тай-
ни маневри на английската флота, за дебарки-
ране на британските войски на турска земя. 
Дни наред като че ли стояхме върху кратера 
на вулкан. Големи групи патрулираха по ули-
ците, за да предотвратят неприятни сцени, ма-
кар че спокойствието беше пълно и нямаше 
безредици. И: най-малкият слух се разнасяше 
със светкавична бързина и положението се об-
съждаше със загриженост и на ухо навсякъде. 
Всеки параход, идващ в Сан Стефано, беше 
претъпкан с любопитни хора.

До събота вечерта времето беше чудесно, 
пролетно, след което небето се заоблачи и се 
изви буря. “Ето признак, че ще осъмнем с 
нова война” – казваха суеверните.

В една вила, разположена на брега на Мра-
морно море, в градчето Сан Стефано, секрета-
рите на двете дипломатически тела бяха цяла 
нощ заети с преписването и подреждането на 
документите за подписването на мирния до-
говор. Княз Церетелев диктуваше договора на 
своя колега Шчебачов, който писа дълги ча-
сове, докато свърши всички клаузи от догово-
ра. Макар и уморени от непрекъснатия труд, 
те не преставаха да работят, докато зората ги 
свари на масата. След като нанесоха и пос-
ледната дума  на хартията, те заспаха върху 
картите и дебелите томове документи – как-
то войник спи на поста си.

Едва се беше зазорило, когато в селище-
то настъпи оживление. Предполагаше се, че 
мирът ще бъде подписан през този ден. Пара-
ходите пристигаха от Цариград по развълну-
ваното море, претъпкани с екскурзианти зара-
ди обявения парад по повод годишнината от 
възкачването на Императора на престола. По 
улиците се виждаха гърци, българи, турци и 
румънци, които влизаха и излизаха от ресто-
рантите и къщите. Те чакаха да стане два ча-
сът, за когато беше обявен парадът. Два часът 
мина и все още нямаше нищо. Хората започ-
наха да се тревожат. Не бяха сигурни дали е 
дошъл решителният час, дали мирът и война-
та не се клатушкат на везните. Всеки считаше 

130 години от Освобождението

Чуждестранни кореспон-
денти на Цариградската 
посланическа конферен-
ция (23 декември 1877–20 
януари 1878 г.), свикана 
от Великите сили след 
Априлското въстание
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рил в римската базилика “Сан Клементе”, а 
ирландецът открива и съхранява погубени-
те мощи на светителя. В началото на отми-
налия век ирландецът Пиърс О’Махон уреж-
да зографисването на единствената по рода 
си фреска в Европа върху стените на манас-
тира “Св. Николай Чудотворец” край Мъг-
лиж, близо до Стара Загора, на която могат 
да се видят и днес славянските равноапос-
толи, изобразени редом с ирландския пок-
ръстител св. Патрик.

Срещата на християнството с исляма на 
Балканите в края на ХІХ в. надхвърля обикно-
вените разпри за земи и природни богатства. 
Тя се превръща в ключов спор за ценности-
те. Кръстопътят на интересите е едновремен-
но кръстопът и на духовността. Правителс-
твата са си правителства – те следват винаги 
конкретни политически цели. Ала в крайна 
сметка при критични съдбоносни събития 
нерядко надделяват тежненията на отделни-
те народи. На връх Орлово гнездо при Шип-
ка, пред очите на целия свят, под знамето от 
Самара с образите на Иверската св. Богоро-
дица и св. св. Кирил и Методий, побеждава 
именно нравствеността, желанието за над-
могване на материалното, дава се предни-
на на духовните пътища за общуване меж-
ду народите.

Повече от столетие по-късно с удивление 
наблюдаваме как същият този спор се води 
още по-драматично на същите тези Балка-
ни – сякаш не е станало докрай ясно каква е 
вечната участ на онези, които се водят единс-
твено от своите користни грубо материалис-
тически интереси. При това нов парадокс се 
появи: въпреки държавния атеизъм, налаган 
с десетилетия, и официално следваната фи-
лософия на материализма народите на източ-
ното православие си останаха по-духовни от 
западняците, които са водени неотстъпно от 
грубо материалистично поведение.

Има и друго: стане ли думата напоследък 
за славянството, тозчас се привежда поняти-
ето “панславизъм”, който предполага на вся-

130 години от Освобождението

себе си за действащо лице – толкова значите-
лен беше моментът. 

Най-после търпението ни беше възнагра-
дено. Към четири часа Великият княз яхна 
коня си и отиде до дипломатическата канцела-
рия. След като разбра, че всичко е готово, той 
се отправи към хълма, където беше построена 
руската армия. Тук спряхме за няколко минути 
и тъкмо се чудехме какво ще стане по-нататък, 
една каляска излезе от селото и се насочи към 
нас. От нея слезе генерал Игнатиев, прибли-
жи се и каза: “Имам чест да поздравя Ваше 
Височество с подписването на мира.” 

Последва високо и продължително “ура”. То-
гава Великият княз, последван от стотина офи-
цери, пришпори напред към строените към ви-
сочината войски, разположени точно зад фара 
на Сан Стефано; и мина пред редиците. Всич-
ки радостно викаха и овациите ставаха все по-
шумни и по-възторжени. Това бяха дивизиите 
на граф Шувалов и генерал Раух, стрелците от 
гвардията, кавалерията и артилерията в разгъ-
нат строй.

След като премина между редиците на вой-
ската, Великият княз се спря на едно възвише-
ние, откъдето се виждаше целият строй, и обя-
ви официално подписването на мира:

“Имам чест да съобщя на войската, че с Бо-
жия помощ ние сключихме договор за мир.”

Отново избухна “ура”. Общият вик се по-
несе, разрасна и бавно замря. Тук бяха строе-
ни частите, които срещаха врага по усойните 
върхове на Балкана при Арабаконак в продъл-
жение на цял студен и дълъг мразовит месец. 
Тук бяха войниците, които се мъчеха по хлъз-
гавите планински пътеки, недохранени, прину-
дени да изтеглят тежките топове по върховете 
и след студа и умората да срещнат един обезу-
мял враг, готов да насече на парчета и най-сла-
бо ранения войник. Тук бяха същите храбри 
бойци, които летяха по дългия път от София 
до Пловдив и се надпреварваха с армията на 
Сюлейман паша, като с много сила и безстра-
шие го надминаха, притиснаха го към скло-
новете на Родопите и разбиха армията му на 
части. Тези храбри войници с ненадмината 
издръжливост ще влязат в историята.

На съседния хълм бяха турците на групи 
и наблюдаваха с интерес тържеството. Двете 
армии стояха една срещу друга и се гледаха 
като истински войници, които срещат мира 
като достоен завършек на войната.

След прегледа, като събра офицерите около  
себе си, Великият княз каза кратко и ясно: 

“За една армия, която може да извърши 
такива дела, каквито вие, мои приятели, из-
вършихте, няма нищо невъзможно.” 

Сетне всички слязоха от конете си, свалиха 
шапки, а войниците коленичиха. Започна от-
служването на тържествен молебен. На цере-

▲
Подписване на Сан-
стефанския мирен до-
говор
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монията присъстваха и няколко жени, между 
които забелязах г-жа Игнатиева, коленичила 
върху кожена постилка на земята до каляс-
ката си. 

Присъстваха всички генерали (с изключение 
на Скобелев, който се беше върнал на Чатал-
джа). Присъстваха още: австрийските аташе-
та барон Льонхаузен и капитан Бола, първият 
– награден с кръста “Св. Владимир”, а вто-
рият – с орден “Св. Георги” за дейността му 
като адютант на Скобелев при превземането 
на редута по пътя за Ловеч; полковник Тайар, 
френското аташе, който е бил непрекъснато от 
началото на войната до сега с Великия княз, 
цели 12 месеца – награден с ордена “Св. Вла-
димир”; майор Лайгниц, пруското аташе – с 
орден “Св. Георги” за заслуги при превзема-
нето на редута при Гривица; поручик Грин, 
американското аташе – със “Св. Владимир” 
за участието му в последната балканска кам-
пания при Шипка – Шейново; най-после два-
мата швейцарски аташета, които бяха току-
що пристигнали за молебена. Тези офицери 
и няколко кореспонденти, придружавали ар-
мията, бяха чуждестранните свидетели на за-
ключителния момент. В Плоещ към Главната 
квартира бяха прикрепени 80 кореспонденти 
на известни европейски вестници. Сега бях-
ме останали само петима.

Мирът се сключваше при живописна об-
становка и драматични условия – загиваше 
една империя – и при тревожни отношения 
между държавите. Двете армии стояха една 
срещу друга при угасващата светлина на деня, 
чуваше се плискането на вълните и тържест-
веното песнопение на свещениците. Пейзажът, 
винаги красив, сега беше чуден фон на карти-
ната. Стройните минарета на “Света София” 
се издигаха високо към небето, слети с инте-
ресния силует на Цариград. Далеч на юг като 
висока планина се виждаше остров Принки-
по, зад който знаехме, че се крие английската 
флота, а далеч надолу Олимп разбулваше ве-
личествения си връх, за да бъде огрян от лъчи-
те на червения залез.

Щом свърши религиозната церемония, Ве-
ликият княз зае мястото си и войските започ-
наха да дефилират с широка и бодра походка. 
Техният марш беше в пълен контраст с изну-
рената стъпка, с която те бавно се мъкнеха към 
края на онова дълго и изтощително преследва-
не на армията на Сюлейман паша. Падаше нощ 
и тъмнината бързо обгърна всички.

Когато си тръгнахме, Великият княз още 
стоеше неподвижен на коня си и войските 
продължаваха да дефилират. Докато слиза-
хме надолу към селото, все още чувахме ве-
селите викове и отмерените стъпки на вой-
ниците.

Така завърши войната от 1877–1878 година.

ка цена първенствуваща роля на Русия. Гово-
ри ли се за християнство, не се има предвид 
цялата християнска общност. Ако се обсъж-
дат правата на човека, следи се предимно за 
правата на мюсюлманите и ромите...

Белег ли е настина късата историческа 
памет на цивилизованост? Така ли следва 
да започне третото хилядолетие от поява-
та на християнската вяра, спомогнала до-
статъчно да не се превърнат човеците в чо-
векозаври?

Има какво да подскаже на съвременния 
свят кореспондентът на “Дейли нюз”!

130 години от Освобождението

►
Паметник на Макгахан в 
САЩ, автор проф. Любо-
мир Далчев

Софийското сдружение за приятелство с Русия 
и ОНД „Ал. Невски” и инициативният комитет 

за изграждането на паметника на българските 
опълченци в София канят всички родолюбиви 
българи да участват в това благородно дело

- чрез непосредствени вноски: София, бул. 
„Евлоги Георгиев” 169, ет. 2, стая 10

- по банков път: „Интернешънъл Асет Банк” АД, 
София, Фондация „Героите на България” 
в лева BG91IABG80985002134100, 
в евро BG461ABG08985002134100, 
BIC-IABGBGSF

Списък с имената на дарителите ще бъде поставен в 
тялото на паметника, отделно ще се издаде книга на 
дарителите.

За контакти: 02/944 63 19
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Балканската война е кръвопролитен кон-
фликт, обхванал в периода 1912–1913 г. по-
голямата част на полуострова, посочен от 
Провидението за неин кръстник. Огром-
ната площ, ширнала се между три морета 
(Черно, Бяло и Адриатическо), се оказва не 
само “театър” на бойни действия, но и се 
превръща в “снимачна площадка”, в кине-
матографичен “терен”, върху който много 
скоро се появяват и основните “играчи” в 
целулоидния бранш. Вниманието на “све-
товната общественост” обаче се съсредо-
точава върху Битката за Одрин – “дербито” 
на войната, “възловия двубой” (на който по 
значение и “зрителски интерес” съперничи 
единствено Обсадата на Шкодра).

В навечерието на Балканската епопея този 
“стратегически ключ” за портите на Цари-
град бива превърнат от германски инженери 
в истинска крепост. Отбранителната линия 
включва три концентрични пояса, състоя-
щи се от 24 каменни форта, телени мрежи, 
окопи, вълчи ями, съобщителни проходи... 
В състава на одринския гарнизон влизат 65 
000 аскери, 524 оръдия и 20 тежки картеч-
ници. Срещу тях се възправят 120 000 бъл-
гарски и 40 000 сръбски войници и офице-
ри, подкрепени от 1300 оръдия. Градът е 
обкръжен още на 11 октомври 1912 от Втора 
армия, предвождана от генерал-лейтенант 

Никола Иванов. Обсадата на Одрин продъл-
жава цели пет месеца!

Щурмът срещу смятаните за непревзема-
еми укрепления започва на 11 март 1913 г. 
с нощен удар в източния им сектор (между 
фортовете Айвазбаба и Айджиолу), съпътс-
тван от демонстративни (отвличащи внима-
нието) настъпления и в други участъци, за 
да приключи на 13 март, когато крепостта 
бива превзета. Пленени са 14 турски гене-
рали (сред които и командващият отбраната 
Мехмед Ферик Шукри паша), 2000 офице-
ри, 50 000 войници, 413 оръдия, 46 картеч-
ници...

По време на обсадата около града, носещ 
името на римския император Адриан, шетат 
десетки чуждестранни военни кореспонден-
ти, някои от които са “въоръжени” с кинока-
мери. Италианският художник Алдо Молина-
ри не само публикува в сп. “Илюстрационе 
италиана” баталната си картина “Българс-
ка тежка артилерия обстрелва Одрин”, но 
и свързва името си като режисьор на хро-
никата “Последните събития на Балкани-
те”, продуцирана от торинската кинокъща 
“Савоя филм”. Макар и намиращи се “от 
другата страна на барикадата”, британци-
те Брайън Лейтън и Кенет Гордън заснемат 
репортажите “Болни от холера край Од-
рин”, “Отстъплението на турските вой-
ски при Одрин” и “Турски войници се 
предават на българите”. Сред съпътства-
щите армията на полумесеца е и австрали-
ецът Джордж Уилкинс, който не успява да 

Българските войници 
щурмуват историята
Чуждестранни кинематографисти се прекланят пред обутата в цървули армия

►
Одрин, 1913

▼
Островът на смъртта 
и пленената армия на 
Шукри паша

95 години от превземането на Одрин

Петър Кърджилов
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се добере до Одрин, но в края на октомв-
ри 1912 стига до Чорлу и Чаталджа, където 
отразява със своята кинокамера грандиоз-
ното турско отстъпление след битките при 
Лозенград и Люлебургаз.

Поданик на крал Джордж V е и англича-
нинът Фредерик Вилиърс, чиято рожба са 
както десетки графики, съхранени до наши 
дни, така и няколко очевидно правени от 
въздуха фотоснимки, на две от които ясно 
се виждат детайли от българския аероплан 
“Албатрос”. Освен пратеник на “Илюстрей-
тид Лондон нюз”, където биват поместени 
споменатите материали, Вилиърс е “агент” 
и на кинофирмата “Кинемаколор”, в чийто 
каталог редом с други филмови записи на 
българските войски присъстват заглавията 
“Фердинанд, бившият цар на България” 
и “Балканските войни”. Според докумен-
тите на майор Христо Лефтеров от Цензур-
ната секция при щаба на българската ар-
мия Фредерик Вилиърс престоява у нас от 
26 септември до 30 ноември 1912, преби-
вавайки в София, Стара Загора и Мустафа 
паша (Свиленград).

В споменатото на последно място глу-
хо градче ведно с Вилиърс на 15.Х.1912 се 
изсипват мнозина други представители на 
иностранната преса (според майор Лефте-
ров те са 59 на брой), възпирани до този 
момент от българските власти в Стара За-
гора. Повечето от тях стават свидетели на 
първите авиационни подвизи, извършени 
от крилатите български герои в небето над 
Одрин (за повече подробности виж сеп-
темврийския брой от миналата година на 
сп. “Българи”).

Дело на руснака Самсон Чернов са кад-
рите, използвани сетне в поне три загла-
вия (все на френската компания “Гомон”): 
“Сръбската войска край Одрин”, “Сръб-
ската войска помага на българите край 
Одрин” и “Одрин след превземането му”, 
показващи предимно военните части на за-
падните ни съседи, които действат съвмест-
но с нашите войски при обсадата на града. 
И трите филма са прожектирани в Белград 
(Чернов работи и за сръбския продуцент 
Джока Богданович), но тамошните киноис-
торици допускат, че може да става дума за 
един и същ материал, показан под различ-
ни заглавия. Руснакът е сред малцината ки-
наджии, станали очевидци на легендарния 
щурм срещу Одрин – по време на обсада-
та той най-вероятно се е намирал в редове-
те на сръбските войски (за което красноре-
чиво говорят дори заглавията на неговите 
репортажи). Напълно е възможно Чернов 
да се е придвижвал със сръбските обози, 
снабдявали частите, да е използвал техни-
те “канали” за преминаване през българс-
ката територия.

Защото по време на атаката Одрин е “за-
крит град”. “Единствени французинът Людо-
вик Нодо (“Журнал”) и италианецът Луиджи 
Барцини (“Кориере дела сера”) – свидетел-
ства историкът Иван Шипчанов – след мно-
го ходатайства успяват да се сдобият с раз-
решение и да влязат в града в същия ден 
(13 март 1913), в който успешно завършва 
атаката на фортовия пояс... Скоро след тях 
в Одрин пристигат със специална влакова 
композиция много журналисти. Те предпри-
емат обиколки по фортовете, възпроизвеж-
дат атаките, разпитват участниците за под-

▲
Скица на укрепленията 
край Одрин

95 години от превземането на Одрин
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робности.” С две думи – кореспондентите 
си вършат работата, макар че оказаният им 
прием не прелива от възторг и под нозете им 
не бива постлано червено килимче...

По време на примирието (20.ХІ.1912 – 
21.І.1913) поне двама от 36-имата журна-
листи, получили разрешение да представ-
ляват световния печат при турската армия, 
също правят постъпки да заминат от Цари-
град за обсадения Адрианопол. И францу-
зинът Жорж Ремон (“Илюстрасион”), и анг-
личанинът Х. Донъхю от “Дейли кроникъл” 
(чиито пътища се кръстосват с тези на “кен-
гуруто” Уилкинс) си осигуряват рекоменда-
ции от техните посолства (включително и 
от руското представителство в османската 
столица), писма до коменданта на Одрин и 
дори препоръките на българския министър-
председател Иван Гешов. Въпреки това те не 

биват допуснати на Тракийския фронт. “Взе-
то е решение в Главната квартира за втора-
та кампания на нашата война – обяснява в 
свое писмо помощник-главнокомандващи-
ят генерал Михаил Савов – нито кореспон-
дентите, нито военните аташета да не бъдат 

допускани на театъра на войната.”
Някои от вестителите на българската бой-

на слава обаче успяват да се проврат през 
иглените уши на цензурата, забраните и за-
поведите. И да снимат – както в Одрин, така 
и в околностите на града. Сред тези малци-
на избраници на съдбата и бюрократичната 
машина има дори една “мома англичанка”. 
Името ѝ е Джесика Бортуик. За родената 
през 1892 безстрашна “амазонка” се знае, 
че е дъщеря на генерал Бортуик, “помогнал 
в реорганизирането на българската армия 
през 1880”. Затова и тя е на “ти” с власти-
те по време на престоя си у нас по време на 
Балканската война. 

Че това е било така, свидетелства сама-
та Джесика в няколко интервюта, появили 
се в лондонския печат през 1914. В едно от 
тях “островитянката” споделя: “През но-
щта на 13 март ми казаха, че Адрианопол 
скоро ще падне. Рано сутринта на 14-и се 
качих в една раздрънкана каруца, теглена 
от български коне, които препуснаха в га-
лоп под ударите на коларя... Равнината пред 
града бе покрита с труповете на хора, коне 
и волове, повечето от които лежаха непог-
ребани от седмици. Зловонието беше не-
поносимо. Реката също бе пълна с мъртви 
тела, а разлагащата се плът замърсяваше 
водите на всеки кладенец или водоизточ-
ник наоколо. Ето защо нямаше нищо чуд-
но в обстоятелството, че холерата вилнее-
ше безмилостно. Когато пристигнах, част 
от гарнизона тъкмо излизаше – изпостале-
ли, съкрушени и изгладнели мъже на ръба 
на силите си.”

Самата мис Бортуик заболява от холера 
в Одрин, бива подложена и на други суро-
ви изпитания – нападения от засада, раня-
вания, обвинения в шпионаж (задържана 
за повече от седмица в ареста, тя преживя-
ва там само на хляб и вода)... По-важното в 
случая е, че охарактеризираната като “оп-
тимистична, енергична и млада” жена носи 
със себе си кинокамера. С нея тя запечатва 

◄
Австралиецът Джордж 
Уилкинс заснема пани-
ческото отстъпление на 
турските войски

▲
Български войници раз-
глеждат джамията “Сул-
тан Селим” – рисунка на 
французина Жорж Скот
◄
Ген. Георги Вазов и пле-
неният Шукри паша – Од-
рин, 1913 

▼
Фредерик Вилиърс – чо-
векът, който пръв пос-
тавя кинокамера на бой-
ното поле

95 години от превземането на Одрин

▼
Англичанинът Фредерик 
Вилиърс
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падането на Одрин (реализира кадри дори 
в околностите му – селището Фере), сни-
ма край Чаталджа, в Родопите и Македо-
ния (по-късно, през Междусъюзническа-
та война). 

 На Джесика Бортуик дължим и описа-
нието на напрегнатата атмосфера, царяла в 
града след превземането му: “Когато Адри-
анопол падна, градът беше пълен с мароде-
ри, които грабеха през нощта и стреляха по 
българите от празните къщи. Не им липсва-
ха оръжия и муниции, защото те се търка-
ляха навсякъде – можеха да ги вземат или 
от мъртъвците, или от изоставените складо-
ве с боеприпаси. Мнозина български офи-
цери бяха убити от ръцете на дебнещите в 
засада убийци. Всички бродещи мародери, 
които можеха да бъдат открити, биваха не-
забавно арестувани и обесвани на следва-
щата сутрин – понякога ги екзекутираха по 
дузина наведнъж.”

Англичанката посещава дори “Острова 
на смъртта”, разположен насред водите на 

река Марица, където биват държани турс-
ките пленници от армията на Шукри паша 
(потъпкал с азиатска жестокост Преобра-
женското въстание в Странджа през 1903). 
Разказът ѝ впечатлява и днес: “Островът 
представляваше обширно блато – със стър-
чащи над него стволове на грамадни дър-
вета и хиляди турски пленници, притиска-
щи се един о друг в търсене на топлина и 
подкрепа, затънали до колене в калта, по-
лумъртви от глад, с пепелявосиви лица и 
ръце, с хлътнали очи. Забелязах четирима 
мъже, насядали около малък огън. Отидох 
при тях и заговорих най-близкия, но не по-
лучих никакъв отговор.

Повторих въпроса си – отново безрезул-
татно. Тогава го потупах по рамото. Той се 
оброни на земята – и четиримата бяха мър-
тви.”

От информацията в нейните интервюта 
става ясно, че по време на престоя си у нас 
мис Бортуик е успяла да заснеме филм, чи-
ето заглавието (изведено от материалите в 
печата) ще да е било “Моята едногодишна 
война на Балканите”. Той навярно е бил 
показан в Лондон (с благотворителна цел), 
съпровождан преди прожекциите със сказ-
ки на авторката, посветени на положението 
на Балканите. Казвам навярно, защото няма 
никакви други свидетелства (освен думите 
на самата Джесика), които да потвърждават 
съществуването на тази творба.

Общо взето същото е положението и 
със споменатите вече филми. Оказва се, че 
при цялата описана вече целулоидна “вря-
ва и безумство”, при всичкото стълпотво-
рение на кинематографичното войнство, 
при неоспоримото могъщество на негови-
те продуценти, именитите чуждестранни 
филммейкъри смогват да заснемат “парче-
та”, репортажи, отделни моменти, случки... 
Изключение може би прави Джесика Бор-
туик, чийто филм така и не вижда бял свят 
(екран) комай, както и други (броящи се на 
пръстите на половин ръка) филми, осъщес-
твени в по-голямата си част през Между-
съюзническата война!

На този фон (честно казано – креслив, 
ала безличен) още по-ярко изпъква сътво-
реното от българския оператор Александър 
Иванов Жеков, който съумява да реализи-
ра филм – с повече от прилично времетра-
ене (40 мин), със своя драматургия, изгра-
ден върху собствена, нашенска логика... Да 
заснеме, режисира и монтира цялостно, за-
вършено произведение, чието заглавие е 
“Балканската война”. Но за този легенда-
рен филм (единствения, съхранил до наши 
дни образа на Одрин от ония славни дни), 
за неговия почти митичен автор, както и за 
много други любопитни неща ще разкажем 
в следващия брой...

95 години от превземането на Одрин

▼
Фредерик Вилиърс в 
своя фронтови фургон 
по време на Балканска-
та война

▲
Джесика Бортуик по вре-
ме на Одринската епо-
пея
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Последният възрожденец
С войнишка дисциплина 94-годишният Здравко Дафинов е хроникирал 
България в 2200 страници

Дневниците са и интересен, и особен 
жанр.

Прочуто е написаното от братята Гонкур, 
ала по-прибран и не по-малко увличащ е раз-
казът за Лондон и Англия от ХVІІ век на при-
ятно закръгления Самюел Пийпс. У нас пре-
ди четвърт век нашумя и бе щастие човек да 
се сдобие с дневника на Богдан Филов, а след 
1989 г. видяха бял свят томове на Борис Де-
лчев, на Чудомир, на брата на художника Нико-
ла Танев – буржоазния вестникарски лъв Сте-
фан Танев...

Такива творби винаги са субективни (всъщ-
ност кой авторски текст не е?), написването им 
иска упоритост и челичен характер. На хро-
ниста не е разрешено отпускане, отлагане, не 
му се полагат ваканции. Тия хора – като авто-
рите на приписките по полетата на черковни-
те книги едно време – са нащрек и с широко 
отворени очи всеки божи ден. За всичко, ко-
ето може да изглежда на пръв поглед дреб-
но и маловажно, ала тъй или инак е частица 
от всекидневието, свидетелство за отъркул-
ващото се и отиващо си време.

Хронистът прилича на вестникаря. И ако е 
искрен и почтен – както и в журналистиката, 
– остава във времето. Най-добрите му съдни-
ци са съвременниците му. Отидат ли си, чи-
тателите подир тях трябва да се осланят и да 
разчитат на морала на автора.

Затова тая работа не е за хора с нечисти 
нагласи.

В края на септември миналата година в 
кино “Одеон” бе премиерата на документал-
ния филм “Последният възрожденец”. Късен 
бе избраният час, времето – чудесно, вечер-
та – топла, ала салонът се напълни. След по-
ловинчасовия кинопортрет имаше няколко 
слова, а накрая пред публиката се изправи и 
94-годишният Здравко Дафинов, роден през 
септември 1913-а.

Героят и на кинотворбата, и на история-
та, която четете.

Познавам го от няколко години и много съжа-
лявам, че го “открих” така късно. Защото тоя 
човек е сторил за двайсетина лета за нашата 
култура толкоз, колкото не един и два институ-
та с десетки души в щатните си ведомости тъй 
и не могат да сторят за десетилетия.

Отсъдете. За годините след 1990-а той от-
печатва документални хроники за Вазов и 
Пенчо Славейков, Петко Славейков и Йовков, 
за Петко Каравелов и професор Иван Шиш-

манов, за Боян Пенев и Яворов, за Талев и 
Алеко, за д-р Кръстев и професор Алексан-
дър Балабанов...

А премиерата на отдавна създадената от 
него и любима на сърцето му документална 
повест за Матей Преображенски – Миткало-
то “Монахът-воин” става през 1996 г. Тога-
ва той е на 83!

А освен изреденото и много разкази, ста-
тии, сценарии, рецензии, специализирани мо-
нографии Здравко Дафинов написва и шест 
тома дневници.

За периода от 1912 до 1999 г. Време, през ко-
ето – както сам се изразява – е свидетел на чети-
ри държавни преврата и две световни войни.

Названията на отделните томове са: “Бур-
жоазна” България, “Беломорски дневник”, 
“Под диктатурата на пролетариата”, “Без-
времието на комунизма” (в две части), “Раз-
виделяване”.

Дневникът е започнат на 5 октомври 
1938 г.

Какво ли няма в него?
Там е животът в провинцията по време на 

Първата световна война и в София през трий-
сетте, а и по-сетне. Там са Враца, Пловдив и 
Плевен (с прелитането на дирижабъла “Граф 
Цепелин” над него и пускането на елект-

Иван Тодоров

▼
Корица на книгата “Бур-
жоазна” България (1913–
1942)” 



28│Памет
ричеството). Десетки, не – стотици 
събития и факти, свързани с кино, 
музика, шахмат, футбол (Здравко Да-
финов е играч на някогашния тим 
“АС 23”), театър, атлетика (участ-
ва няколко пъти и в тъй популярна-
та в ония години щафетна обиколка 
на Двореца). В тия книги е и исто-
рията на сградите (а и на ставащо-
то в тях) на Народната библиотека 
в столицата и на университетската 
ѝ посестрима, на някогашните ка-
зарми – Школата за запасни офице-
ри (ШЗО), на нейното място днес е 
НДК, на Военното на Негово Вели-
чество училище (както го наричали) 
с идеално опънатите одеяла от пух-
кава камилска вълна по леглата на 
възпитаниците му...

Там са и премеждията на автора 
като командир на брегова батарея в 
Кавала, записките му за редки мете-
орологични явления като валежа на 
жълт сняг над София например на 24 
март 1942 г., спортното му дописни-
чество, купонната система, впечат-
ленията от пътуванията в ЧССР, Ун-
гария, ГДР, СССР, Италия...

Там е и цялото движение на меха-
низмите на пропагандата, културата, 
промишлеността десетилетия наред, 
там е и дисидентското събрание в кино 
“Петър Берон” в София на 16 октом-
ври 1989 г. (на него Здравко Дафи-
нов е със съпругата си), тласнало и 
то България към нови времена...

В тия томове ще срещнете десет-
ки интересни личности: Александър 
Стамболийски и цар Борис ІІІ, Дра-
ган Тенев и Лили Балканска, Нико-
лай Ракитин и Мара Белчева, шам-
пионите на България по шахмат д-р 
Юри Тошев и Гешев (брата на митич-

ния полицай), турския държавник Ис-
мет Иньоню и убития по политичес-
ки причини генерал Луков, немалко 
от появилите се актьори на полити-
ческата сцена след 1989-а...

Пред нас минава България, видя-
на с очите на едно дете, един юно-
ша, младеж и зрял мъж. За да добие-
те представа за стила на писане – една 
мостра от 15 септември 1941 г., Со-
фия: “Голямо събитие за мен е сре-
щата ми този път с телевизията. Това 
е четвъртото ново голямо откритие, 
на което ставам свидетел в живота 
си: през 20-те години чух за безжич-
ния телеграф, през 30-те години ви-
дях цепелина и дочаках звуковия и 
цветния филм. А вчера на изложба-
та на германската наука и техника в 
БИАД видяхме с Митко и телевизия. 
Бе дадена възможност на всеки посе-
тител да експериментира сам. За цел-
та в партера и приземието на БИАД 
бяха обзаведени специални кабини. 
Аз слязох в приземието, а Митко ос-
тана на партера. Пред нас на екрана 
се откроиха образите ни, ясно очер-
тани, макар и леко трептящи.”

В “Дневниците” наистина е истори-
ята на България през почти цял век.

Със зорко око, с чувство за детайл, 
с енциклопедични интереси и непред-
ставима работливост, с неутолима лю-
бознателност Здравко Дафинов води 
своите летописи. И въпреки че в тях 
има и делнични подробности (а, мис-
ля си, тъкмо и заради това) те нито за 
миг не доскучават.

Перото му е леко, никога не губи 
чувството за добрата мярка и това 
обяснява защо дневниците са и ув-
лекателни като хубав роман, и точни 
като алгебра.

Как се пишат тези 2200 страни-
ци?

С войнишка дисциплина. И с все-
отдайната подкрепа на любимата му, 
ала вече покойна съпруга Кети и на 
дъщерята Божидара.

Така се работи в жилищната коо-
перация “Асеновец” на Орлов мост, 
построена през 1925 г. от първия бра-
товчед на Димчо Дебелянов – архи-
тект Вельо Дебелянов, тъста на Здрав-
ко Дафинов.

Там тоя дребничък на ръст мъж 
всеки ден прави на ранина разход-
ка из Борисовата градина, пише, по-
чива, пак пише, чете, пак пише и не 
приключва без пет-шест завършени 
страници. На машина. Ала за да се 
стигне до тях, преди това е прехвър-
лил камара томове, проучил е текс-
тове с удивителната си способност 
да отсява най-същностното, полез-
ното, зърното.

... Разговаряме за пореден път око-
ло огромната маса в хола, староврем-
ският бюфет до нас е стъпил с голе-
мите си лапи на пода, хиляди томове 
са по стените в съседната стая (мно-
го други са в кашони на тавана), про-
зорецът грее от гледката към Витоша, 
а завеска ни отделя от кабинета, къ-
дето работи стопанинът.

Гостолюбивата дъщеря е сипала 
старо софийско сладко в елегантни 
чинийки, не по-малко приветлив е и 
Здравко Дафинов – лек и чевръст в 
походка, с памет за всичко, станало 
преди много, много години, с несе-
кващ интерес и към нови книги, с не-
очаквани истории за коя ли не наша 
знаменитост от по-близки и далеч-
ни времена, със забравени от мнози-
на подробности и за стара София, и 
за много други наши градове, за ста-
ри градски, светски и воински кано-
ни, с любезност, каквато се среща – 
за жалост – все по-рядко.

Знам, че малко след като си тръгна, 
ще седне отново зад пишещата маши-
на. И тя ще затрака със звън, известя-
ващ края на всеки ред.

... Един столетен мъж не спира да 
спастря за любознателните умове злат-
ните зрънца на паметта и за българс-
ките първенци на духа, и за обикно-
вените българи.

Както сам казва: “Мъдри са не ония, 
които знаят много, но чиито знания 
са полезни и за другите...”

И продължава да е верен на тая 
своя вяра.

Колцина като него познавате?
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Професор Георги Марков – 
директор на Института по 
история към БАН:

Засега не, докато не изясним 
многото противоречия

Ние се опитахме преди години – 
по проект на фондация “Балкански 
колежи”. Седнахме, писахме. Не се 
получи. Оказа се, че съществуват го-
леми противоречия. Например меж-
ду Гърция и Турция, които от 1952 г. 
са съюзници в НАТО. Въпреки това 
първи те се хванаха за гушите. За не-
съответствията в погледа към исто-
рическите факти между Сърбия и 
Албания да не говорим, също и меж-
ду румънци и унгарци. Оказа се, че 
ние сме като че ли най-толерантните. 
Засега не е възможно да бъде създа-
ден общобалкански учебник по ис-
тория, тъй като едни и същи съби-
тия и личности се оценяват различно, 
дори противоположно, и всяка стра-
на има своите аргументи и своето 
право вероятно. Така че не бива на-
сила да се прави. 

Преди няколко месеца Франция и 
Германия споделиха своя опит как 
се пише общ учебник. Имаше пред-
ставяне в Софийския университет 
– присъстваха посланиците на две-
те държави у нас, колегата, сега пре-

зидент, Георги Първанов, специалис-
ти. Но какъв учебник по история ни 
показаха – за събития след Втората 
световна война, времето на тяхното 
съюзничество. Когато те напишат 
общ учебник за Френско-Пруската, 
за Първата световна, за Втората све-
товна война и... за великата омраза 
помежду им, тогава нека да ни дават 
пример. Така че засега за съжаление 
не е възможно.

Стоян Трендафилов – изсле-
довател в секция “Помощни 
исторически науки. Инфор-
матика” при Института по 
история към БАН:

Не препоръчвам за момента
От формална гледна точка – като 

аранжировка, композиция, може би 
– да, възможно е. Обаче е крайно не-
препоръчително. Защото какво значи 
общобалканска история. Аз самият 
съм завършил история на балканс-
ките народи и мога да кажа, че не е 
толкова просто да се обобщават всич-
ките прояви на Балканите. Колкото 
етноси, толкова и национални пси-
хологии. Има различни виждания за 
нещата в рамките на отделните дър-
жави. Много по-сложно е на прак-

тика да се обобщят и обяснят така 
събитията, че всички да са доволни. 
Значително по-трудно, отколкото да 
се направи някакъв съюз в името на 
обща идея или европейски пазар на-
пример. Съвсем не е за препоръчва-
не в настоящия момент. Общ учеб-
ник, така протоколно, може и да се 
опита някак си, но като отражение 
на научни изследвания – не. 

Проф. Валери Стоянов – д-р 
на историческите науки, зам.-
директор на Института по 
история към БАН:

Може, ако всички са с добри 
намерения

Специалисти могат да се съберат, 
но каква концепция ще направят, дали 
ще е полезен, дали ще бъде пълен 
този учебник, ще може ли да се из-
ползва изобщо в различните страни, 
е труден въпрос. Примерът с Герма-
ния и Франция, опитът да бъде пов-
торен с Германия и Полша не дават 
достатъчно основание за евентуален 
успех. Заговори се за подобен експе-
римент с Германия и Чехия. Но те 
имат една горе-долу обща истори-
ческа и политическа култура. Не че 
при нас, на Балканите, не е така. И 

Читателю, кажи

Може ли общ балкански 
учебник по история?
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ние си приличаме. Например всички 
обичаме някой да ни води. Така е не 
само у нас, но и в Сърбия, и в Гър-
ция, и в Турция. Дали е от османския 
период или преди това от византийс-
кото културно наследство, не е лесно 
да се установи. Една скоба – осман-
ската империя идва след Византия и 
ако не беше мюсюлманска, вероят-
но щяхме да сме горди, че сме част 
от тази империя. В това отношение 
има база, на която да се стъпи. 

Проблемът обаче е, че на Балка-
ните се създават етнически тип дър-
жави, на народностен, не на полити-
чески принцип, както е Швейцария, 
пък дори и Съединените щати, които 
едва сега утвърждават своята нация. 
Германия също стъпва на етничес-
ка основа, но след двете поражения, 
особено след Втората световна вой-
на и последвалото известно проми-
ване на мозъците, виждаме колко са 
миролюбиви и симпатични сега гер-
манците. А на Балканите какво? Вся-
ка нация, всяка държава търси свои-
те корени далеч в древността – едно 
негласно надпреварване кое е по-по-
най. Ние сме от 1300 години, измест-
ваме всички във времето, с именника 
на българските ханове във ІІ век след 
новата ера може да отидем и по-на-
зад, има ентусиасти, които ни свързват 
с Атлантида, нищо че е несериозно. 

Но... имаме си конкуренти. Гърци-
те по традиция са уж първи на Бал-
каните. Ама нашите траки са преди 
идването на гърците. Македонците си 
имат Александър Велики... Сърбите 
се смятат за божествен, бял, сребърен 
народ, славяни от слава, не от слово 
и т.н. В конфликта Гърция и Турция 
турците извличат корените си от Ана-
дола, от най-древните цивилизации. 
Казват, че дори Омир бил Омар, че са 
дали културата на Гърция. За румън-
ците да не говорим, те са потомци на 
римляните и оттам се свързват с ита-
лианци и французи. Гледат с високо-
мерие, всички останали са варвари – 
и славяните, и конните народи. Нищо 
че куманите са изиграли голяма роля 
във формирането на представата за 
държавност при тях... И в цялата па-
таклама се намесва сега нов играч – 
косовските албанци. Значи те са мес-
тното население, по-древни са и от 
македонците, и от сърбите. И как да 
направим един общ учебник по исто-
рия? Ще рече много добронамерено 
да се подходи от всички страни. Да 
се обърне внимание на общото, кое-
то ни обединява, и когато се говори за 
моментите на разединение и противо-
поставяне, да бъде изключително от-
крито и с добра воля – покажи какво 
приемаш за право за твоя народ, твоя-
та национална история и твоята стра-

на, и бъди малко кри-
тичен и към себе си. 
Ние говорим за Васи-
лий Българоубиец, оба-
че не казваме, че когато 
превзема Филипополис, 
Симеон Велики обесва 
местните гръцки велмо-
жи, защото се съпротив-
ляват. Забравяме някои 
факти, нашата история 
става низ от подвизи и 
се чудим защо сме на 
това положение, след 
като сме били толкова 
велики...

Може да се напише 
общ учебник за исто-
рическото развитие на 

Балканския полуостров. Зависи кой 
ще го прави и с какво намерение. Но 
не трябва да е просто изпълнение на 
задача. Тогава нещата се опорочават. 
Да се съберем добронамерени коле-
ги от всички страни и да обмислим 
какво би могло да влезе в подобен 
труд и когато се говори за войните 
или за противоречията, да намерим 
смелост да признаем: да, има го това, 
има го онова, но тук не се разглежда 
в национален дух.

Д-р Петър Константинов, 
председател на 
общонародното сдружение 
“Мати Болгария”:

Няма как да стане, 
не се надявайте

По принцип възможно е някой да 
се хване и да напише такъв учебник. 
Бих могъл и аз, но от всички страни 
ще обвинят мене или другия, който 
и да е той, в безброй грехове спря-
мо този или онзи народ. Не, не ста-
ва. Не мисля, че може да го направи 
един автор, а и да се съберат исто-
рици от балканските държави, няма 
да могат да постигнат съгласие. В 
това отношение нашият полуостров 
е много вулканичен къс от планета-
та. Не е възможно на този етап да 
очакваме, че ще се погледне с доб-
ро око на общ учебник по история. 
Както не трябва да се надяваме на 
т. нар. “балканска федерация”. Уто-
пия, която никога не е дала резултат. 
Европейска федерация – да, но бал-
канска – не. 

Читателю, кажи

◄
“На нож”, художник Ярос-
лав Вешин (1860–1915). 
Картината пресъздава 
героизма на българския 
войник, разбира се, и жес-
токото безсмислие на вой-
ната 
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Текст и илюстрации: 
Александър Въчков

V епизод

Гледах новините 
по телевизията…

В навече- 
рието на 130-

годишния 
юбилей….

Тангра, нима минаха 
толкова години 
от онези славни 
времена? Дни на 

саможертва и велик 
подвиг.

През лятото на 1877 г. бях офицер 
в предния отряд на генерал Гурко.
В него беше и българското 
опълчение. Напредвахме 
устремно на юг от Балкана…

Беловласи поборници и голобради момчета крачеха рамо до 
рамо. Всички бяха окрилени от надеждата да видят Отечеството 
си свободно. В името на Великата цел всички бяха готови на 
саможертва.

След като се спуснахме на юг от 
Балкана, отрядът се насочи към Стара 
Загора. Устремният ни поход не срещаше 
сериозeн отпор. В далечината вече се 
виждаха покривите на къщите, когато 
един от ординарците ми предаде, че ме 
вика генерал Гурко.

Ваше благородие, 
генерал Гурко 

заповяда да се явите 
в щаба!

Баян Пазителя
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V епизод

Поручик, вземете 
20 казаци и 

разузнайте в посока 
на Казанлък! Моят 

щаб ще бъде в Стара 
Загора. Вървете!

Ще бъде 
изпълнено, Ваше 

Превъзходи-
телство!

Вихрено препуснахме към Казанлък…На връщане от разузнаването от една 
височина видяхме разгарящия се бой 
пред Стара Загора.

Напред, юнаци!
Да помогнем 

на нашите братя 
или да умрем 

славно!

Трябваше да се включим в боя. Заповядах в галоп да се 
изнесем към града…

Баян Пазителя
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V епизод

В шеметно препускане наближихме боя.
Вече се различаваха отделните части.

Най-силен беше натискът на 
левия фланг на опълченските 
редици. Видях знамето на 3-а 
дружина. Насочих коня натам.

Знамето няколко пъти се олюляваше, после пак 
се издигаше. Видях един конник, който го взе и 
поведе опълченците в атака. Познах командира 
на 3-а дружина подполковник Калитин. 
Редиците на аскера се люшнаха към него. 

Напред, юнаци! 
Да покажем на 
поганците как 

мрат българските 
герои!

С бесен алюр влетяхме сред 
биещите се. Появяването ни 
имаше ефекта на светкавица.

Баян Пазителя
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V епизод

В завързалата се схватка вражески 
куршум прониза подполковник Калитин. 
Десетки ръце се протегнаха към знамето. 
Османлиите напираха неудържимо...

Внезапната атака на моите 
конници за миг стъписа 
напиращите аскери.

Това даде възможност на 
Никола Корчев с неколцина 
опълченци да спасят 
знамето.

За да се превърне 
то днес в символ 

на свободна 
Българиия.

Баян Пазителя
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Предател ли е Общи 
или герой? Учебникар-
ската пасмина го на-
режда до Юда, но бе-
силото славно го слага 
редом с Апостола. Кой 
е той?

В ръкописните си 
биографични бележ-
ки за българските ре-
волюционери Панайот 
Хитов се спира обшир-
но върху живота на Ди-
митър Общи, като каз-

ва, че е “родом от Ипек или Призен”. Познат 
бил и под името Димитър Косовски. В пока-
занията си пред съда той заявява, че е роден в 
Дяково (Джаковица, Призенско, Македония). 
Наричат го Димитър Дяковлъ – Димитър от 
село Дяково. Истинското му име обаче, пре-
ди да се нарече Общи, с което иска да под-
чертае, че принадлежи на всички народи, е 
Димитър Николов. Сам се наричал космо-
полит и на дело бил такъв...

Четник, легионер, гарибалдиец
От малък остава сирак и детството му ми-

нава в голяма сиромашия. 12-годишен забягва 
в Сърбия да си търси прехраната и късмета. 
Там остава 8 години и слугува на разни хора, 
след което заминава за Букурещ във Влаш-
ко. Там слугува в гостилницата на Ганеско-
вите синове. След година в Гюргево отваря 
собствена гостилница. Но зарязва всичко и 
пак отива в Сърбия, за да постъпи в Първа-
та българска легия. През 1862 г. Общи е “за-
писан при Раковски у Белград самоволник”, 
т.е. доброволец. Тук се запознава с Левски. 
Панайот Хитов пише: “На 1865 г. той се по-
яви у четицата при Стоян войвода, когато са 
го убили. И ако не беше Димитър, не щеше 
да се открие убийството. Димитър, като се 
върнал във Влашко, разказал на Раковски за 
Стояновото убийство, как е станало и се из-
губил. Сетне отишел у Италия на 1866 г. Той 
бил доброволец при Гарибалдовите чети, къ-
дето за проявена храброст е награден.” 

Така Димитър Общи се оказва участник 

Националният ни нихилизъм жъне тежка 
жътва днес. Но семената на отцеругателството 
са посети отдавна и са намирали винаги пло-
дородна почва в дребните и подлите душич-
ки, в еснафлъка и подлизурството, в келепир-
джийството и ибрикчийството на някои, които 
е трудно да бъдат наречени българи. 

Защитниците на тезата за най-предателския 
народ на света всъщност винаги са били тумо-
ри в снагата на националното ни достойнство 
и с желанието си да дегероизират българската 
история, да принизят нейните творци и мъче-
ници всъщност компенсират чувството за собс-
твената си незначителност и мимолетност. Те 
издадоха книги и публикуваха стотици писа-
ния за ужким предателската същност на бъл-
гарина, те като лешояди на мърша се събират 
около всеки намек на каквото и да било ни-
щожество за подлостта и вероломството на 
народа ни. Те скърцаха със зъби от яд, че ци-
вилизованият свят отхвърли и забрави обви-
ненията срещу българите за покушението сре-
щу папата, че Скотланд Ярд опроверга тъпата 
измислица за “българския чадър”, те допусна-
ха възможността нашите медици в Либия да са 
виновни в чудовищното престъпление, което 
им инкриминира една маниакална админист-
рация, те с лека ръка се опитват да заличават 
цели томове от древната и новата история в 
неистовата си слугинска мечта да се харесат 
на поредния си чорбаджия.

Всъщност, ако мерим по тях българския на-
род – истина е всичко, което се казва за пре-
дателството. Защото именно тям то е присъщо 
и защото като знаят себе си, как да видят бла-
городството и достойнството на другите? Мо-
жем ли да напълним ушите на глухия с музика 
и очите на слепия с красота?

Но не такава е целта ни, когато ви предста-
вяме националния български революционер 
Димитър Общи. Ще ни се да изровим от пепел-
та на времето скъпоценните въглени на родо-
любието, като се опитаме да загърбим парти-
занските злословия и пристрастия, хранещите 
се като лешояди с клевети гнили амбиции, къ-
согледството на съвременниците, невъзмож-
ността без историческа перспектива да се ви-
дят билото на събитията и върхът на подвига... 
Така че – който има уши – да слуша, който има 
очи – да гледа.

Реквием за патриота 
Димитър Общи
Мене ме викат Димитър Общий Македонски, българин от село Дяково, 
Македония

Димитър Фролошки 
(1960–2007)

Йото Пацов
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в безпримерния “Поход на Стоте”, с кой-
то Джузепе Гарибалди разтърсва оковите 
на всички поробени народи. Свидетелство, 
издадено от италианското Министерство на 
войната, удостоверява участието на Димитър 
Общи и му дава право да носи сребърния 
орден с гравирана година 1866 с италианс-
ки трикольор.

Кралство Италия
Министерство на войната
Отделение наборно, Служебно удосто-

верение № 4772 на Митри Никола
Отпуснат като доброволец на военна 

служба за 1 година поради кралска заповед 
от 6 май до 20 септември 1866 г. Освободен 
завинаги вследствие разтурянето на корпу-
са. Участвал във военните походи през 1866 
г. Награден с право да носи сребърен медал 
– комендатор на Италия с лента 1866 г. В 
уверение на това се издаде свидетелство, 
за да му послужи, когато потрябва.

Флоренция, 19 ноември 1869 г.
Началник на канцеларията: Марини
Печат на италианското Министерство 

на войната.

След една година избухва Критското въста-
ние и с група българи Димитър Общи оти-
ва там и се сражава в редовете на критски-
те въстаници в армията на Фронисос и пак 
е отличен за смелост. 

Комендантството на Ретимниския участък 
на острова удостоверява, че Общи е “служил 
с усърдие и самопожертване на светата бор-
ба за освобожденето и се е борил юнашки” 
в 9 сражения, после в други 10, като показал 
отлична подготовка, и се изброяват всичките. 
Неговият началник П. Коронеу, който също 
му дава удостоверение от името на привре-
менното правителство, не забравя да каже, 
че: “В цялото време той показа добро пове-
дение, за което му се дава настоящето сви-
детелство.” Пред съда Общи съобщава, че 
е участвал в сраженията 3 години и 2 месе-
ца до свършване на войната.

През есента на 1867 г. Общи напуща Крит 
и отива в Атина. Има спомени, че е участвал 
и във въстанието в Черна гора. Панайот Хи-
тов неведнъж е говорил с Раковски за Общи, 
а когато Хитов се среща с него, той го моли 
да му даде необходимите средства, за да по-
веде чета. Така и става – Общи излиза в Бал-
кана, но скоро го залавят. От въжето го спа-
сява гръцкият паспорт, който притежавал. 
После се отправя към Сърбия, където пов-
торно се среща с Левски във Втората бъл-
гарска легия през 1868 г.

Третата среща на Общи с Левски е в края 
на декември 1869 г.

Четвъртата им среща е в началото на яну-
ари 1870 г., в редакцията на вестник “Сво-
бода”;  присъствал е и Ангел Кънчев. През 
1870 г. Общи е пак с чета от осем души в 
Балкана.

Помощник на Левски
В България Левски изгражда стройната 

комитетска организация и полага: “Целта на 
борбата е да съсипем гнилата и беззаконна 
държава... да съзидаме друга, многобройна 
по новото задание. Ще имаме едно знаме, на 
което ще пише: “Свята и чиста република”, 
ще обхваща земите, където живее българи-
нът – в България, Тракия и Македония.”

През 1871 г. Данаил Попов пише до Хи-
тов, че Общи желае да постъпи на работа при 
Левски. Хитов споделя: “Димитър е добър, 
но е инатлия и ако го разсърдят, ще излезе 
лоша работата.”

В края на май 1871 г. Общи е изпратен в 
Ловеч като помощник на Левски. Апостол-
ства по Тетевенско, Орханийско, Етрополс-
ко, Софийско, Сливенско и Османпазарско. 
В село Баня, Карловско, Хисаря и на десет-
ки още места създава комитети. От септем-
ври като помощник на Апостола е пратен 

▲
Васил Левски и друга-
ри от Първа българс-
ка легия
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и Ангел Кънчев. През октомври и ноември 
двамата с Левски предприемат голяма оби-
колка из България. От декември е пратен и 
трети помощник – Христо Иванов.

На 16 юни 1872 г. БРЦК издава упълномо-
щие на Левски, гласува му пълно доверие и 
широки пълномощия. Левски написва своя-
та клетва. Още през следващия месец Левс-
ки възнамерява да отстрани “из службата му” 
Димитър Общи, който не се съобразява с ус-
тава. Но когато готвещият се за владика в Ло-
веч дякон Паисий излиза от задълженията си 
към организацията, Левски пише на Общи: 
“Научавам се от верни наши хора, че дякон 
Паисий ми мътел водата... псувал тези, които 
проповядвали бунта.” Поради това му нареж-
да да следи действията на Паисия и ако мно-
го пречи на общото дело, да му види “рабо-
тата, както следва”. На 22 юли 1872 г. Общи 
съобщава за убийството на дякон Паисий в 
Орхание, извършено предния ден вечерта. 
Два месеца до обира на хазната...

В края на юли комитетските дейци се оп-
лакват от Общи. Левски изисква от тях да 
потвърдят писмено всички обвинения срещу 
него. На 25 август Левски пише до Букурещ 
за нарушаване на дисциплината от Ан. Поп-
хинов и Д. Общи. Настоява БРЦК да отстра-
ни Общи и уведомява, че е наредил на час-
тните комитети да не работят с него. Вика 
Общи в Тетевен; Общи не се явява, но насто-
ява да му се издаде пълномощно за Македо-
ния. Левски отказва да го изпрати, “защото 
е безкнижен, а ще се среща с хора, които ще 
му задават някои тежки запитвания”.

В петък, 22 септември 1872 г., Общи въпре-
ки несъгласието на Левски с малобройна 
чета, в чийто състав влизат членове на час-
тните комитети в Тетевен, Гложене, Видраре 
и др., напада и обира при Арабаконак пощен-
ската кола за София. Случаят става извес-
тен като

Арабаконашкото приключение
Планът за нападението е изработен от 

Общи, който имал сведения за парите в хазна-
та и деня на пренасянето им от Марин Нико-
лов, касиер на правителството в Орхание и 
същевременно член на Орханийския коми-
тет. Общи с Ловчанския комитет изработва 
следния план:

“Димитър Общий с 10 до 12 юнака, пре-
облечени в дрехи на турски солдати от Ви-
динския гарнизон, да нападне в едно от най-
удобните места на Орханийския боаз хазната 
и да я обере, а взетите със сила пари да се 
внесат в касата на ЦР Комитет, която пък ще 
ги внесе в касата на ЦБР Комитет от І отдел. 
Марин Николов да се задължи да даде нуж-
ните сведения за числото на парите, за деня 
на тръгването на хазната из Орхание в Со-

фия и за числото на полицейската стража. 
Решението на събравшите се тука на засе-
дание представители да се съобщи писме-
но, за знание и одобрение, както в Главния 
централен комитет – І отдел, че така също 
и на Василя Левски.”

На 22 септември 1872 г. околийските уп-
равители на Враца, Берковица, Пазарджик, 
Враня, Кюстендил, Дупница, та чак до Ско-
пие са разтревожени от една телеграма, из-
ходяща от Софийския мютесариф и съоб-
щаваща страшната вест: “Току-що научих, 
че днес в Орханийския проход разбойни-
ци са нападнали и ограбили хазната с око-
ло 125 000 гроша, която идела от Орхание 
за София.” 

С това съобщение се е искало незабавно 
да се завардят всички проходи в империя-
та. Прието е, че разбойниците са войници, 
уволнени от служба, пехотинци, които били 
в шарени кърпи на главите и с потури, някои 
имали потури с бозави колчаци; нито един 
не носи брада; всички са били въоръжени 
с пушки; на ръкава на единия от тях имало 
знак на чаушин. Въпреки всички усилия ре-
зултати не се появяват налице. Турска теле-
грама от 12 октомври: “Претърсванията не 
престават, въпреки че засега обирачите на 
хазната не можаха да бъдат открити...”

Властта не знае накъде да насочи внима-
нието си. Праща шпиони между българите 
да отидат във Влашко и да узнаят дали този 
дързък обир не е дело на комитетите. Тога-
ва ли изчезва архивът на Каравелов?

Следва

▲
Къкринското ханче, къде-
то е заловен Левски



Точно срещу Троянския манастир “Успе-
ние Богородично” има един дивен – дори в 
прескромността си – скит: “Св. Николай Чу-
дотворец”. Малцина го знаят, а далеч по-мал-
ко са пък тези, които го посещават. Наистина 
пътят до там е лесен само в началото – дока-
то пресечеш моста над Черни Осъм от све-
тата обител към махаличката на другия бряг. 
Тя има две улици – едната следва реката, а 
другата я засича перпендикулярно. Пряката 
отива към гробището и щом подмине огра-
дата му, изтънява в камениста пътека. След 
чупка зад последната къща тя сякаш почти 
изчезва, но щом подмине дола, се устремя-
ва рязко по склона към връх Иван (1046 м). 
Стръмнината я бива, но поне не се налага да 
стигаме до билото – на около километър тя 
възлиза до малка вратичка, а едновременно 
с нея внезапно се провиждат ниски покри-
ви, покрити със стари плочи. 

Дворчето вътре е малко. Голяма е само чер-
квата в средата му. Освен годината на ней-
ното построяване – 1812 – се набива на очи 
надписът над входа ѝ: “Милост искам, а не 
жертви.”  Той, разбира се, е цитат от Све-
тото писание, но не сте го виждали често, 
нали?  А тук е на мястото си. Според преда-
ние, прилежно записано и приковано отпред 
на сградата, този храм са го строили хайду-

ти. И тогава времето е било разбойническо, 
та смелите мъже, които били напуснали до-
мовете си, денем мъстели на злосторници-
те, а нощем  градели сред буките светилище 
за спасение на душите си. На два-три мет-
ра пред църквата е останал гробът на един 
от тях – хайдут Велко: човека, издъхнал тук 
от раните, които получил в битка с друго-
верците. 

През 1812 г. обаче скитът просто е бил 
възобновен. Всъщност той е бил основан през 
1785 г. от архимандрит Паисий, по това вре-
ме игумен на Троянския манастир. Появата 
на светата обител е била подчинена на 

тайна, твърде по-тъмна от тази 
на хайдушко убежище

Историографите са приели версия, че в 
потулената под връх Иван обител през пос-
ледните години на ХVІІІ и в самото начало 
на ХІХ в. са били изпращани иноците, на ко-
ито било възложено да създадат книжовна 
школа. Но една податка в житието на свети 
Онуфрий Габровски издава далеч по-специ-
ална задача: именно изпратен от скита монах 
отишъл в Габрово да призове 22-годишния 
Матей, син на габровския съкмет Дечо, за 
мъченически подвиг в името на вярата.

Името Макарий на български значи Бла-
жен. Блаженството, което предлагал, било за-
крилата на Троянския манастир, където обе-
щал да отведе Матей Дечов, когото турците 
търсели, за да го обрежат. Пред входа на све-
тата обител обаче тайният пратеник кривнал 
през моста на Черни Осъм и извел избрани-
ка по отсрещния баир до скита. 

По това време свещената битка на избра-
ните да загинат мъченически за вярата била в 
разгара си. На 23 март 1802 г. победа с цената 
на живота си удържал Лука Одрински. На 14 
май 1802 г. Райко Шуменски приел безсмър-
тието за славата на Христа. Към  върховата 
си фаза отивала подготовката на йеромонах 
Никита в Света гора за съдбовен спор с уле-
ма в прочутата ислямска школа при джамия-
та “Ахмед паша” в гр. Сяр, който на 4 април 
1808 г. щял да спечели в Христовото име и 
да възсияе като божи помазаник на бесило-
то…  Затова монасите от скита “Св. Николай 
Чудотворец” не оставили Матей Дечов дори 
седмица да се опомнел, а още на 1 февруари 

Тайната школа
под връх Иван 
Архимандрит Йосиф Минков на гръб изнасял вар и цимент да потегне скита

Христо Буковски

▼
Черквата “Св. Николай 
Чудотворец” в двора 
на скита
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същата 1808 година го връчили за послушник 
на големия просветител и книжовник от Сев-
лиевско йеромонах Никифор (което ще рече 
Победоносец). Учител му станал известният 
схимонах Манасий, ученик и последовател 
на видния книжовник Паисий Величковски, 
който е прочут с метода си за умствения са-
моконтрол. Показателно е, че Манасий бил 
другар на именития йеросхимонах Спири-
дон Габровски – автора най-странната с дъ-
лбочината за завръщането си в българската 
древност история на нашия народ, останала 
с началото си неразбрана и до днес заради 
чудните известия в нея. Съчетанието, което 
схимонахът можел да преподаде на избра-
ния да стори подвиг за вярата Матей Дечов, 
било удивително: 

пълен самоконтрол 
при изконно родолюбие

Наученото точно щяло да послужи за де-
лото. 

Още по-любопитно е обаче, че в този скит 
били вече замонашени двама връстници на 
Матей също от Габрово. Първият се казвал 
Иван Марков, син на въглищар от Новата ма-
хала над селището. Него го били подстригали 
под името Йосиф (което ще рече “Бог доба-
вя”). И воистине сетне Господ му надставил 
много – основал двата габровски манасти-
ра, сетне бил ръкоположен от папа Пий ІХ за 
католически архиепископ на България. Спо-
рен, не много ясен като личност и като по-
зиция, той е в историята и името му го знаят 
всички: Йосиф Соколски. С другия не е така. 
Той се казвал Рачо и като монах го кръстили 
Рувим (на първия Яков син). Тъй като името 
му няма буквален превод от еврейски, може 
би е добре да напомним, че на този дългоже-
лан син било отнето сетне правото на пър-
вородство, защото осквернил наложницата 
на баща си Валла. Той участвал и в загово-
ра на братята си срещу Йосиф и едничката 
му заслуга била, че не позволил да го уби-
ят, а... се сетил да го продадат. 

Странно е, че и такива имена са давали 
като знак за посвещение в нов оброк, за нова 
съдба с оглед нуждите на клира, но... отците 
са знаели защо. Факт е, че когато – две го-
дини преди Матей – пристигнал в обителта, 
случката със сина на чорбаджи Дечо, когото 
турците търсели да приемат в исляма, е била 
прясна и няма начин да не я е споделил със 
старците от скита. Възможно е дори да са под-
питвали за такъв човек – по онова време се 
е говорело много за подвига на св. Лука Од-
рински и останалите мъченици, които като 
Лука били потурчени насила, та несъмнено 
и упорито се издирвали подходящи младежи 
за обружване в прослава на Христа.

Както се вижда и от сетнешната – коми-

тетската – история на манастира, троянските 
братя умеели да правят конспирации. Зада-
чата им в ония мъченически години толкова 
ги е вдъхновявала, че за всеки случай в ма-
настирската кондика не отбелязвали нищо 
за работите на скита. Истинско тайнство е 
как са минали единадесетте месеца послу-
шание на Матей, но на 25 декември същата 
1808 година го подстригали за монах с име-
то на учителя му Манасий. Манасий впрочем 
значи “който забравя бедите” и ако се съди 
по премълчаното в житието му, навярно било 
подходящо за нещо в миналото му.

Не се знае как е постоянствал там през 
следващите пет години, но в края на 1813 
г. бил изпратен в Света гора. Това, че с него 
потеглили наставникът му Никифор и мла-
дият списувател Рувим Габровски, само под-
чертава какво било новото му назначение – 
те са и бъдещите 

негови житиеписци, 
отредени му още от скита  

Позваният за подвиг Манасий прекарал 
известно време в Хилендарския манастир, 
а после преминал специалната подготовка в 
атонския скит “Св. Йоан Предтеча”. Там при-
ел великата схима и сетното си име Онуф-

▲
Архимандрит Йосиф Со-
колски
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рий, а на 4 януари 1818 г. извършил подви-
га си за славата на Христовата вяра на точно 
отреденото му място – остров Хиос.

Точно според дългогодишния замисъл, щом 
Онуфрий Габровски приел мъченичеството, 
Рувим и наставникът на светеца – йеромонах 
Никифор – написали житието, което трябва-
ло да ободри народа. Един екземпляр от него 
оставили за библиотеката на Хилендарския 
манастир, откъдето пък сетне го преписал 
четвъртият от екипа – Йосиф Соколски.

Още на следващата година йеромонах Ни-
кифор се върнал в България. Официално той 
бил изпратен като таксидиот – да събирал 
помощи за атонския монастир “Каракал”. В 
Търново открил един насила потурчен бъл-
гарин, когото подкрепил и насочил как да 
извърши мъченически подвиг с публично 
отричане от исляма и възхвала на Христос. 
Позваният последвал съветите му и възсиял, 
обесен от турците, през юли 1822 г. като мъ-
ченик Йоан Търновски. Заедно с йеромонах 
Йеротей, също светогорски подстриженик и 
негов съратник по делото с Йоан, отец Ни-
кифор написал сборник, в който освен жи-
тието на св. Йоан Търновски вложил и сти-
хове, посветени на мъченика и на Пресвета 
Богородица, а също така летописни разкази 
– “Повествование за страданията на Бълга-
рия от агаряните в лето 1821” и “Повествова-
ние за превземането на Св. гора от агаряни-
те”. Преписи от този малко известен сборник 
се съхраняват в Народната библиотека “Св. 
св. Кирил и Методий” и в Белград, ценят 
се като ярко явление в нашата възрожденс-
ка книжнина и са важен исторически доку-
мент, но чак през 1998 г. бе публикуван във 
В. Търново под заглавието “Вик от бездна-
та – лето 1821”. 

Рувим се върнал пък в Троянския манас-
тир, където до 1825 г. написал книга с поу-

чителни четива. Озаглавил я “Алфавит ду-
ховний”, защото всяко от 33-те нравствени 
правила започва с поредната буква от сла-
вянската азбука. Време е някой да изследва 
дали текстовете са наистина преводни, как-
то той е обявил, защото и тогава шансът на 
преводната книга е бил по-голям от на ав-
торската българска. Намерил си даже изда-
тел – хаджи Михаил Кифалов (1783–1868 
г.) от Тетевен, прочут навремето си книго-
любец, просветител и спомоществовател. 
Дори и препоръка си осигурил от ловчанс-
кия епископ Антим (който може би не е бил 
посветен в неизречената възбрана, тегнеща 
над Рувим).

Ала където трябва сигурно се е разбрало 
кой е авторът – книгата не вижда бял свят. 
Опазен е останал ръкописът ѝ: 104 листа 
груба хартия, изписани и от двете страни по 
23 реда на страница с дребно новоуставно 
писмо. Отпред стои парафът на владиката: 
“Свидетелствую и азъ за това всичко приве-
денно за праведни съ своеручнымъ подпи-
санjемъ” и изричната забележка на Рувим 
към печатаря: “Това печатай въ начале... и 
още преложи и подписатъ.”

В бележка от 30 май 1837 г. се спомена-
ва, че пак на Света  гора той написал заед-
но с наставника си Никифор Устава на Но-
воселския девически манастир. След това 
е споменат само още веднъж – в Поменика 
при покойниците от Троянския манастир – 
75-и по ред: “йеромонах Рувим”.

“Има за добрите и добра надежда – пише 
той в неиздадената си книга. Като продъл-
жава: – И за всекий труд и понуждавание 
вечний 

покой и веселие и на подирно време 
заплащане

И ето, настана време подирно, та да по-
менем не само двамата писатели, обречени 
(поради свещената им мисия) да потънат не-
знайни, но и едно от свещените места, пос-
ветени в тази велика тайна.

Третият оцелял – Йосиф Соколски – 
бил откаран през 1861 г. в Русия и въпре-
ки молбите, които постоянно пишел до 
Руския синод, останал въдворен в Киевско-
Печорската лавра до смъртта си (1880 г.).  
През първата половина на ХІХ в. вместо кни-
жовна школа в скита “Св. Николай Чудотво-
рец” под старопланинския връх Иван вече 
се помещавало килийното училище на Тро-
янския манастир – съвършеният начин да се 
покриела тайната му мисия. После училища-
та “слезли” по селата и… мястото потъна-
ло в забвение. Дотам изглеждало изоставе-
но, че за нуждите на въстанието през 1876 г. 
околните села складирали барута си на бал-
кона в черквата – едничката, вероятно, оце-

▲
Троянският манастир
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ляла сграда. Другият градеж, който векувал, 
сигурно е бил каменният свод над аязмото 
встрани от храма… 

През 60-те години на миналия век архи-
мандрит Йосиф Минков намерил малката 
обител в Балкана напълно запусната. На гръб 
изнасял варта и цимента, с които потегнал 
и подновил градежите. После нареди хай-
душката част от историята на святото място 
и я закова до вратата на черквата. Над вхо-
да написа: “Мир искам, а не жертви” – да 
не дразни атеистичната власт с библейски 
текст (борбата за мир беше задължителна). 
Накрая, за да привлече горе поклонници, в 
една от малките пристройки около черква-
та, които лично изгради, отвори малка му-
зейна сбирка. 

Нищо особено наглед – вътре събра вещи, 
с които са си служели балканджиите от окол-
ността. Те едва ли биха заинтригували и ет-
нограф, но бяха ярко послание от скромния 
живот, който самият той бе живял. Малко за 
смях, но повече за поука “експозицията” за-
почваше с някогашните му бедняшки селс-
ки дрехи, под които бе сложил надписа “така 
бях облечен”. Вместо с икона обаче излож-
бата завършваше с един чист бял череп, под 

който бе отбелязал: “... а така ще бъда съб-
лечен”. Без илюзии. Без грандомания. Но и 
без страх от неизбежното. Още приживе си 
направи надгробния кръст, който сега стои 
над гроба му вдясно от вратичката на све-
тата обител. 

Скитът е обявен за паметник на култура-
та, но монах няма горе и служби в черквата 
му има рядко. Няма паметен знак за исто-
рията, която тук възкресихме – нито за кни-
жовната школа, нито за св. Онуфрий, нито 
дори за по-сетнешното училище. 

▲
Изображение на св. 
Онуфрий Габровски в 
Рилския манастир

Фондация “Покров Богородичен” и портал “Православие България” 
набират средства за рушащи се църкви и манастири. 

Около 300 са застрашените храмове на духовността. 
Ние имаме нужда тях. И те имат нужда от нас.
Да се погрижим за тези светини, да се погрижим за бъдещето на нацията.

За повече информация: 
http://pravoslavie.bg/

За контакти: 
Мила Цалова 
(02) 987 16 55, 0885 784 799, 0899 997 665, mila@pravoslavie.bg
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През май светът ще отбележи 60 години от 
създаването на държавата Израел. За същия 
период България преживя многобройни въз-
ходи и падения, сменя стратегически партньо-
ри, прехвърля се в различни пактове и ико-
номически съюзи. Днес отново “наливаме 
основите” на приватизираното вече народ-
но стопанство. Нямаме армия. Май трябва 
да се отнеме и правото на войниците ни да 
пътуват безплатно, след като отменихме на-
борната служба и те са на заплата.

Населението на България намаля от нача-
лото на прехода с над 1 млн. Във всичките 
ни съседни страни, включително Румъния, 
населението, пенсионерите, социално слаби-
те живеят по-добре, отколко същите катего-
рии у нас. Политиците ни днес не смеят да 
произнесат думата “народ”, още по-малко – 
“нация”. Вместо това министрите ни казват 
“хората у нас...”

Много ще се пише и публикува за Израел 
около дните на неговата 60-годишнина. Нека 
всеки българин и на първо място управля-
ващите ни да вземат за пример по нещо от 
тази държава и народа ѝ, частица от който 
сме дали и ние.

Нямаше да има държава, 
ако не беше ционизмът

Евреите бяха патриоти ционисти още пре-
ди да имат родина. Ционизмът днес има раз-
лични тълкувания и различни лица, но трябва 
да признаем, че без това движение евреите 
нямаше да имат собствена държава. Мнозина 
смятат, че то започва от Теодор Херцл (1860–
1904 г.), но всъщност за пръв път е формули-
рал понятието около 1890 г. еврейският жур-
налист Натан Бирбаум от Виена.

Съвременният ционизъм се заражда като 
движение сред еврейската диаспора в Евро-
па. Той се самоопределя като нова форма на 
хилядолетната мечта на евреите за свобода и 
собствена държава в страната Израел, която 

Петър Пъдев

Обетованата земя беше 
отвоювана след 2000 години
Между 1992 и 2000 г. за отбрана са отделяни 17 на сто от държавния 
бюджет, за здравеопазване и образование – по 14 на сто

Израел

▼
След Шестдневната вой-
на от 1967 г. Израел оку-
пира нови територии и 
си създаде нови про-
блеми

За пета година отбелязваме нашия Ден на холокоста
С решение на Министерския съвет от преди 5 години 10 март е обявен у нас за Ден на хо-

локоста и на пострадалите от престъпления срещу човечеството. 
На 10 март 1943 г. пловдивският митрополит Кирил, по-късно български патриарх, и со-

фийският екзарх Стефан предотвратяват депортирането към нацистките концлагери на сто-
тици евреи от Пловдив. 

На 17 март 1943 г. зам.-председателят на XXV народно събрание Димитър Пешев пише писмо 
против депортирането на българските евреи, подкрепено от 42-ма депутати.

През 2002 г. на среща на министрите на образованието на страните от ЕС е решено от 2003 
г. Международният ден в памет на холокоста, който до 2002 г. се чества на 27 януари, да се от-
белязва във всяка държава, съобразено с нейната национална история.

Спасението на евреите е светла страница в нашата история, защото сме останали живи, но 
тя е два пъти по-светла в историята на гражданското общество в България, защото заслугата е 
негова, казва Емил Кало, председател на организацията на евреите в България “Шалом”. 
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да принадлежи на всички евреи заедно и да 
бъде поделена справедливо между тях.

Думата е изведена от “Планината Цион”, 
хълм в Югоизточен Ерусалим, върху който 
се намирала спомената в Стария завет кре-
пост на едно от еврейските племена в райо-
на. Понятието ционизъм се свързва с про-
роческото очакване да се завърнат на Цион 
прогонените във Вавилон евреи.

От XII в. набожни евреи от Европа започват 
да се отправят на поклонения към светите за 
тях места в “изгубената страна” Израел.

След първото си пътешествие до Палес-
тина през 1827 г. Мозес Монтефиоре (1784–
1885) бил обхванат от дълбока вяра и раз-
работва план да насърчи имиграцията към 
Палестина. Разработва проект за заселване, 
купува земи на едро от арабски собствени-
ци и ги предоставя на разположение на пре-

следвани евреи.
Роденият в Германия социалист и проф-

съюзен активист Мозес Хес, който е същевре-
менно писател и журналист, е първият ав-
тор, формулирал през 1862 г. идеите си за 
завръщане на евреите в “Обетованата земя”. 
С това той става и един от бащите на соци-
алистическия ционизъм, от който по-късно 
се зараждат Движението на кибуците и из-
раелската Партия на труда.

Начало на преселението
В резултат на антисемитски и расистки 

погроми в Русия и Източна Европа в края 
на XIX в. тръгва вълна от преселници за Па-
лестина. През 1882 г. пристига първата гру-
па млади евреи от Русия и прави в пустиня-
та плодородни ниви. Постижението им става 
известно по цял свят, след като Херцл го опи-
сва през 1896 г. в книгата си “Еврейската дъ-
ржава – Опит за модерно решение на еврей-
ския въпрос”.

През 1897 г. в Базел се провежда I ционист-
ки конгрес, на който Херцл за пръв път апе-
лира за едно обществено-правно отечество 
в Палестина. Докато Херцл смята, че глав-
ната задача на ционистките конгреси тряб-
ва да бъдат дипломатическите усилия, не-
говият приемник Давид Волфзон настоява 
вече за практическа колонизация на Палес-
тина, и то независимо от одобрението на ме-
родавните държави.

През 1901 г. се създава Еврейският наци-
онален фонд (ЕНФ), за да реализира плана 
на Волфзон. През 1907 г. в Яфа е основана 
еврейската Палестинска служба, а през 1909 
г. – Еврейската колониална банка. Възникват 
първите кибуци и град Тел Авив, който към 
1938 г. наброява вече 150 000 жители.

▼
Екзарх Стефан I (1878–
1957) е български екзарх 
от 1945 до 1948 г., първи-
ят признат от Вселенско-
то православие предсто-
ятел на възстановената 
самостойна Българска 
православна църква. Ав-
тор е на много слова и 
богословски трудове – 
26 книги и над 1000 сбор-
ни издания на чужди ези-
ци. Активно участвал и 
в спасяването на бъл-
гарските евреи от пре-
следванията през 1943 г., 
за което по-късно е про-
възгласен за Праведник 
на света от израелския 
мемориален институт 
“Яд Вашем”

Български евреин е 
първият с орден за храброст 

в новата държава
Сами Рафаел е роден в София през 1927 

г. в семейството на сефарадски евреи. Изсе-
лен е през 1943 г. заедно със семейството си 
в Русе. При връщането си в София постъпва 
като доброволец, завършвайки в парашут-
ната школа в Божурище курса за инструкто-
ри. За демонстративен скок на някогашния 
хиподрум в кв. Лагера през 1947 г. Рафаел е 
награден от Георги Димитров. 

През 1948 г. напуска България и пристига 
в Израел в навечерието на обявяването на 
независимата еврейска държава. Той е сред 
четиримата основатели на парашутно-де-
сантните войски на Израел и парашутното 
военно училище, в което по-късно се обу-
чава и бъдещият израелски премиер Ари-
ел Шарон. 

На 15 декември 1950 г. Давид бен Гури-
он, премиер и военен министър на Изра-
ел, обявява Сами Рафаел за първия герой 
на еврейската държава и му връчва първия 
в историята ù орден за храброст. Поводът 
е показаният героизъм и саможертва при 
спасяване при демонстративни скокове на 
офицер, чийто парашут се закача за опаш-
ката на самолета.

Герой е от войните през 1956 и 1967г.  Рафа-
ел следва примера на своя баща Леон, който 
е един от най-храбрите български войници 
по време на Балканската, Междусъюзничес-
ката и Първата световна война. 

Сами Рафаел е един от основателите на 
института “Сервантес” в Израел. 

Носител е и на българския нагръден знак 
“За вярна служба под знамената” II степен за-
ради неговите заслуги за укрепването на бъл-
гарската армия и развитието на българо-из-
раелското военно сътрудничество. 

Израел

▲
Въоръжените сблъсъци 
са всекидневие в съвре-
менен Израел
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На 31 октомври 1917 г. британският вън-

шен министър Артур Балфур уведомява с 
писмо лорд Валтер Ротшилд, лидер на бри-
танската еврейска общност, че Лондон при-
ема да се “създаде еврейски национален дом 
в Палестина”, при условие че няма да бъдат 
засегнати правата на вече съществуващи-
те там общности. Писмото получава името 
Балфурска декларация. През 1918 г. отвою-
ваната от Османската империя Палестина 
става подмандатна територия на Великоб-
ритания и там се създава британската Ко-
лониална канцелария. 

“Хистрадут” – 
профсъюзът работодател

През 1920 г. се основава ционисткият 
профсъюз “Хистрадут” с цел да сложи под 
контрол отбягваните от частни инвеститори 
браншове и да се превърне с времето в най-
крупния работодател в Палестина. През 1923 
г. Палестина се разделя: по-малката част ос-
тава с името Палестина, докато по-голяма-
та става Трансйордания (отначало е султа-
нат, после Кралство Йордания).

В Палестина действа конспиративно де-
снорадикалната екстремистка групировка 
“Иргун Цвай Леуми”, създадена през 1931 
г. Тя е против отделянето на Йордания от 
Палестина, а също претендира за част от 
Сирия. През 1946 г. в Палестина зачестяват 
нападенията на “Иргун” главно срещу бри-
тански влакове. На 16–17 юни нейни бойци 
взривяват 10 моста. На 29 юни британските 
власти в подмандатната територия аресту-
ват всички ционистки водачи. В отговор на 
22 юли една от фракциите на “Иргун” взри-
вява в Ерусалим най-големия хотел “Цар 
Давид”, където се помещава британската 
главна квартира. 

Ескалацията на напрежението продължа-
ва през 1947 г. На 29 ноември ООН гласува 

свой план за подялба на Палестина и обра-
зуване там на една еврейска и на една араб-
ска държава.

Сега започват размирици сред арабско-
то население. Зачестяват и атентатите. На-
падението на 30 ноември срещу 2 автобуса 
на транспортното сдружение “Еггед” взри-
вява и духовете: днес евреите го определят 
като начало на “Израелската война за незви-
симост”, а от палестинска гледна точка то е 
“Ал-Акба” – катастрофата. Краят на британ-
ския мандат е определен за 15 май.

На 14 май Давид Бен Гурион прокламира 
в Тел Авив държавата Израел. Сбъдва се ци-
онистката цел. Започват палестински атента-
ти в Ерусалим. Проваля се интервенция на 
съседните арабски държави: Йордания, Еги-
пет, Ирак, Сирия и Ливан. Последва призна-
ване на Израел от САЩ, а 3 дни по късно 
– от СССР. Започва легалното масово пре-
селение от Европа.

Първият законодателен акт на Кнесета 
през 1950 г. е т.нар. “Закон за завръщане-
то”. Той дава право на всички евреи по све-
та да се установяват да живеят в Израел и 
веднага да получат израелско гражданство. 
Българската диаспора от изселници и тех-
ни потомци в Израел днес наброява около 
50 000 души.

Най-боеспособната армия в света
Израел поддържа 160-хилядни въоръжени 

сили в мирно време. В случай на война мо-
гат да достигнат 800 000. Военната повин-
ност – задължителна военна служба – е 36 
месеца за мъжете и 24 месеца за жените. Из-
раел няма изгубена война. Според една ста-
тистика от 80-те години на 1 убит израелски 
войник в сражения се падат над 250 убити 
арабски войници. Смята се, че Израел има 
най-боеспособната армия в света.

Страната има силно развита военна про-
мишленост: късостволите автомати “Узи” 
са популярни и ефективни почти колкото 
легендарните руски “Калашников”. Ведна-
га след създаването си през 1948 г. Израел 
закупува първите си 25 изтребителя от Че-
хословакия. Днес израелските ВВС разпола-
гат с 900 бойни самолети и вертолети. Във 
връзка с атомния център в Димона в пусти-
нята Негев са публикувани неведнъж раз-
крития, че Израел разработва и притежава 
ядрено оръжие. Тел Авив нито ги потвърж-
дава, нито ги отрича.

Между 1992 и 2000 г. за отбрана са отде-
ляни 17 на сто от държавния бюджет, дока-
то за здравеопазване и образование – по 14 
на сто. Израел получава едни от най-изгод-
ните заеми в света с лихва, често по-ниска 
от пазарната. Голяма част от тези пари оти-
ват за военната машина на страната.

▼
Победителите от Шест-
дневната война 40 годи-
ни по-късно

Израел
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Днес знаем много по-малко от предшес-
твениците си за евреите, защото те вече са 
твърде малобройни в България. Всеки може 
да посети синагогата в София, където от 1992 
г. е отворен Еврейският исторически музей. 
Поддържа го организацията на евреите у нас 
“Шалом”. Там е постоянната изложба “Спа-
сяването на българските евреи 1941–1944”, 
чиито материали се събират от 1968 г. на-
сам. Друг раздел е посветен на заселването 
на евреите по българските земи и тяхното 
многовековно съжителство с българите от 
древността до основаването на Израел.

“Аз съм много развълнуван, не мога да за-
бравя корените си. Напуснах България като 
дете, връщам се тук след 51 години. Тази то-
лерантност и тази воля да правиш нещо за 
другите не срещнах никъде”, разказва през 
1999 г. в интервю д-р Михаил Бар-Зоар, ав-
тор на документалната книга за спасяване-
то на българските евреи “Извън хватката на 
Хитлер”. Интервюто беше взел за в. “Стан-
дарт” моят колега Исак Гозес. 

Смятате ли Борис III за спасител на ев-
реите, гласи един от въпросите. Ето какво 
отговаря този забележителен български ев-
реин:

– Цар Борис е един от героите на тази ак-
ция. Но заедно с него са и църквата, подпред-
седателят на парламента Димитър Пешев и 
42-ма депутати от профашисткото мнозинс-
тво. Един писател като Елин Пелин отива при 
царя и за пръв и единствен път в живота си 
говори с него за политика. Темата е как да 
се спасят евреите. Разбунтуват се и прости 
хора: обущари, сладкари, хлебари, железни-
чари. Всички подписват петиция.

Бар-Зоар смята, че според събираните от 
него доказателства царят до 9 март 1943 г. 
води чисто антисемитска политика. Той е 
прокарал расисткия Закон за защита на дър-
жавата. Създал е Комисариат по европейс-
ките въпроси. Следва депортирането на ев-
реите от Тракия и Македония. 8000 евреи 
тръгнаха към лагерите на смъртта.

Но на 9 март 1943 г. става малък бунт в 
парламента.

Тогава Борис вижда, че и няколко десет-
ки депутати са против преследването на ев-
реите. “Царят разбира, че не може да бъде 
цар и да прокарва политика, която е против-

на на българския дух, а и на неговия собс-
твен дух. И от 9 март 1943 г. до смъртта си 
той защитава евреите, за което печели нена-
вистта на Хитлер. Рибентроп се опитва да го 
натисне за депортиране, но царят казва, че 
евреите му трябват тук за строеж на пъти-
ща. Това е блъф. За всеки случай мобилизи-
ра всичките мъже и така предотвратява из-
пращането им в Полша”, твърди Бар-Зоар. 
Близо 50 000 български евреи обаче са спа-
сени от газовите камери.

Книгата му е издадена в САЩ, Канада, 
Израел. В САЩ е имала рекордния за на-
учно изследване тираж от 40 000 екземп-
ляра. Бар-Зоар е проучвал архиви в София, 
Вашингтон, Берлин, Ерусалим. “Американ-
ците бяха изненадани: ние не знаехме, че е 
имало такова нещо, не сме допускали, че е 
съществувал такъв всенароден подвиг”, раз-
казва авторът.

Издал е 30 книги документална и художес-
твена литература. Бил е съветник на воен-
ния министър Моше Даян и 2 пъти е изби-
ран за депутат в Кнесета. Близък приятел е 
и на сегашния президент Шимон Перес, ве-
терана на израелската политика.

Освен България само Дания е спасила ев-
реите си от изселване в лагерите и това е 
широко известно по света. Когато Хитлер 
иска евреите в Дания да се задължат да но-
сят на гърдите си жълта звезда, се подема 
акция на солидарност и всички датчани сла-
гат жълти звезди.

▼
Дискриминационните 
надписи са се поставя-
ли задължително през 
1943 г. на входовете на 
домовете и на някои об-
ществени сгради в Со-
фия

9 март 1943 г. отменя 
холокоста у нас
Всички датчани закачиха жълта звезда

►
Проф. Михаел Бар-Зоар, 
автор на документална-
та книга за спасяване-
то на българските ев-
реи “Извън хватката на 
Хитлер”
▼
Корицата на американ-
ското издание на кни-
гата

Израел
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Епизод първи
На 17 септември 1817 г. видният чешки 

филолог и историограф, бащата на науката 
“славистика” Йозеф Добровски получава 
писмо със следното съдържание:

“Ваше Преподобие, вчера, във вторник, в 
деня на Света Людмила, пристигнах сут-
ринта в Кралове Двор над Лабе, отидохме 
в църквата с тукашния господин капелан и 
влязохме да разгледаме мазето под кулата. 
Там в един ъгъл имаше цял склад стрели от 
времето на Ян Жижка. Аз се ровех из тези 
стрели и в ъгъла се натъкнах на нещо от 
хартия и го измъкнах. (“Смятах, че това 
са някакви латински молитви, тъй като и 
преди там сме откривали латински псалти-
ри”, каза ми господин капеланът.) Когато 
излязохме в коридора, видях, че това е перга-
мент и за моя най-голяма радост, че е чеш-
ки, да, чешки и както предполагам, това е 
най-старият паметник на нашата литера-
тура. За съжаление само малка част, защо-
то се вижда как е рязано, два листа са поч-
ти презполовени и предполагам, че може би 
войниците от Жижковата армия са ги из-
ползвали за стрелите си. Съдържа поезия и 
нещо за война, много е старо, аз бих го пос-
тавил в ХІІ век, ако там не се говореше за 
“големи битки на татари с християни”. В 
ръкописа има и цели неща – целите листове 
са само 12, а 4 са разрязани... Надявам се, че 
господа графовете Щернберг ще изпитат 
голяма радост от тази находка, тъй като 
за Ярослав има едно малко, но славно спо-
менаване за борбата с татарите.

Ще се радвам да се срещна с Ваше Пре-
подобие, понеже намирам в листовете на-
чини на изразяване и неизвестни досега в 
чешкия език думи. Духът му е направо оми-
ровски... Най-много съжалявам, че листо-
вете не са цели.

Кралове Двор над Лабе, 17 септември 
1817 г.

Ваш покорен слуга Вацлав Ханка.”
От този момент в историята влизат (и ос-

тават) Вацлав Ханка, по онова време едва 26-
годишен, и гореспоменатият Краловедвор-
ски ръкопис.

Йозеф Добровски, тогава 64-годишен, от-
давна е влязъл в нея.

Кой е този Вацлав Ханка?

Роден в дълбоката провинция като седмо 
дете на месар. Завършил в Прага филосо-
фия и право. Свирил на цигулка в оркестъ-
ра на пражкия храм “Свети Якуб”. Винаги 
дразнещ се от факта, че богатите в Прага се 
немчеят, а чешкият език се говори едва ли 
не само от слугините и кочияшите. Вече из-
дал книгата “Чешки правопис” и превел сти-
ховете на Вук Караджич.

А какво е това “Краловедворски ръко-
пис”?

Това са, записани на пергамент, 14 поеми 
– 6 епически, 6 лирически и 2 лирико-епи-
чески. За какво става дума в тях? Поемата 
“За голямото избиване или Забой” разказ-
ва за храбрата борба на чехите начело със 
Забой и Славой срещу чужденците, водени 
от Лудвик. В поемата “Честмир и Власлав” 
се говори за битките между двамата князе. 
Поемата “За избиването на поляците и тях-
ното прогонване” пък прославя княз Олдр-
жих, който победил Болеслав Храбри и из-
гонил поляците от Прага в началото на ХІ в. 
В друга поема “За избиването на саксонче-
тата” се разказва за разгрома на саксонците 
през 1203 г. от славния Бенеш, син на Херж-
ман. В “За големите битки на християните 
с татарите” се описва победата на Ярослав 

Патриотични игри
в името на историята
190 години от голямата „научна“ фалшификация на чешкото минало 

Константин Сагаев

Чехия

 
Авторът е завършил история 
в Чехия, бил е зам.-директор 
на българския културен цен-
тър в Прага
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над татарите в ХІІІ в. И накрая в “За славния 
турнир” – за игрите, които се провеждали по 
заповед на княза, който искал да знае докол-
ко неговите благородници са подготвени да 
бранят страната си срещу враговете и как в 
този турнир победил рицарят Лубор, когото 
наградила лично дъщерята на княза Либуше. 
С изключение на последната поема действи-
ето във всички останали се отнася до опре-
делен период от чешката история.

Лирико-епическите песни “Збихон” и “Еле-
нът” разказват за съдбата на отделни личнос-
ти – например как влюбен и храбър младеж 
освобождава своето момиче, пленено от от-
вратителен злодей. Шестте лирически поеми 
в ръкописа са без заглавия и са наречени от 
откривателя, а по-късно и издател, самият 
Вацлав Ханка – “Китки”, “Ягоди”, “Рози”, 
“Кукувица”, “Изоставена” и “Чучулига”.

Толкова за съдържанието на ръкописа.
Външният  вид на пергаментите е: висо-

чина на листа 12 см, широчина 8 см.
И тръгва тя!, както е казал класикът.
На 28 септември същата година, т.е. 12 дена 

след като е намерил ръкописа, 11 дена след 
като е написал и изпратил гореспоменатото 
писмо на учителя си, Вацлав Ханка се за-
връща в Прага. А там, разбира се, е посрещ-
нат – почти като Цезар в Рим – с нетърпение 
от всички, които са научили вече за радост-
ното откритие. Хич не е бързал този Ханка, 
нали?! Въпреки че знаел, че притежава нещо 
изключително ценно. Имал е чувство мла-
дежът за театрален ефект, за аплодисменти, 
умеел е и да драматизира ситуацията. Пос-
рещнат е и от самия Добровски, който поема 
в ръцете си Краловедворския ръкопис като 
светиня, който вярва в неговата идентичност 

и определя времето на написване на ръко-
писа някъде в периода 1290–1310 г. Години 
по-късно по-младите и от Ханка знаменити 
чешки филолози Павел Шафаржик и Фран-
тишек Палацки също приемат това датира-
не и то дълги години остава като официал-
но заключение.

Кратка интермедия
Вацлав Ханка си има приятел, много добър 

приятел, негов връстник – ентусиаст, върл 
славянофил, писател, поет, редактор, че и 
съквартирант на Ханка в Прага – Йозеф Лин-
да. Двамата, възторжени славяни и патри-
оти, живеят у семейство Мадлови и дори 
– двамата – харесват дъщеря им, която по-
късно, през 1822 г., се жени за Ханка и това 
слага край на мъжкото приятелство. Вац-
лав и Йозеф освен щерката Мадлова имат 
и още една обща цел – да помогнат на своя 
народ да осъзнае славянската си идентич-
ност. И затова са готови да правят откритие 
след откритие.

Докато живее у Мадлови заедно с Ханка, 
Линда намира през 1816 г. в дома на хазяите 
си, под подвързията на някаква книга, пер-
гаментов лист, съдържащ поетичните воп-
ли и ридания на някакъв влюбен на брега 
на река Вълтава. Свидетел на откритието на 
Линда е, разбира се, Ханка. Ръкописът е на-
речен “Вишехрадска песен”. В същата тази 
1816 г. Ханка подготвя първия том на “Ста-
ринни композиции”, книга, която по идея на 
Йозеф Добровски трябва да запознае обще-
ството със стари чешки текстове. И Ханка 
включва “Вишехрадската песен” в книгата, 
като подчертава, че тестът е открит от Лин-
да, а той, Ханка, само го съхранява. Меж-
ду другото Линда никога не си признава от-
критието?!

За тази “Вишехрадска песен” обаче мно-
го хора, сред които и самият Добровски, са 
убедени, че си е чист фалшификат. Някои 
обвиняват Линда, други Ханка, трети и два-
мата. И почти никой не вярва, че ръкописът 
е истински. Въпреки всичко обаче Ханка не 
само го включва в гореспоменатия сборник, 
но и продължава да го издава редом с “Кра-
ловедворския ръкопис”, а по-късно и редом 
с други ръкописи.

Епизод втори
В един мрачен ноемврийски ден на 1818 г. 

– т.е. две години след откриването на “Ви-
шехрадската песен” и една след това на “Кра-
ловедворския ръкопис” – неизвестна ръка 
пуска в пощенска кутия в пражкия квартал 
Мала Страна писмо, адресирано до управи-
теля на града граф Франтишек Коловратски. 
Писмото е на немски език, написано е с не-
скопосани букви (очевидно нарочно!). По-

▼
Бюстът на Вацлав Ханка 
в музея в Кралове Двор 
над Лабе

Чехия
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дателят вътре обяснява 
как в някакъв домашен 
архив, всред прахоляци и 
паяжини е намерил при-
ложените пергаментови 
листа, които явно са на 
чешки език, но той лич-
но не ги бил чел.

По този свръхмисте-
риозен начин не само в 
чешката, но и в славянс-
ката история влиза т.нар. 
“Зеленохорски ръкопис”. 
Ръкописът е от осем стра-
ници и съдържа две по-
еми – “Съдът на Либуше” 

и “Сейм”. 40 години по-късно се установя-
ва, че двете поеми са били намерени в замъ-
ка Зелена Хора близо до град Непомук още 
през есента на 1817 г., т.е. скоро след откри-
ването на “Краловедворския ръкопис”.

Чешката славянска общественост изпада 
в състояние на перманентен възторг. Особе-
но заради “Зеленохорския ръкопис”, който 
вече утвърждава концепцията за национал-
ното държавноправно своеобразие на чехи-
те. Либуше е легендарната княгиня на едно 
от чешките племена, която се омъжва за княз 
Пршемисъл Орача и по този начин слага на-
чалото на рода на Пршемисловците, чешки 
владетели от ІХ до ХІV в.

Но както става в живота, прекаленото ху-
баво не е на хубаво. Започват съмненията в 
истинността на ръкописите. Въпреки че меж-
дувременно откривателите са ги разпратили 
из чужбина. През 1820 г. “Краловедворският 
ръкопис” излиза във Варшава на полски, през 
1821 г. е преведен на руски, а през 1823 г. пре-
водът на немски език предизвиква възторга 
на самия Гьоте. (На български език “Крало-
ведворският” и “Зеленохорският ръкопис” 
излизат през 1863 г. в “Новобългарска сбир-
ка”, преведени от Райко Жинзифов.)

Тогава вече опитният славист Добровски 
решава да се изкаже публично и през 1824 г. 
пише статията “Литературна измама”. И ес-
тествено започват да се надпреварват да го 
опровергават. Упрекват го във вреден за че-
хите и славянската идея скептицизъм. Обви-
няват го, че застрашава идеите на Възражда-
нето. Негови ученици дори стигат дотам, че 
се осмеляват да го наричат “луд”.

Старият учен умира огорчен през 1829 г. и 
оттогава насетне вече препятствия пред раз-
пространението на всички (а краят им не се 
вижда!) ръкописи по света не съществуват.

Епизод трети
През 1819 г. на бял свят се появява още 

един старочешки ръкопис – “Любовната пе-
сен на крал Вацлав”. Неин откривател е праж-
кият цензор Й. Цимерман, който също бил 

намерил пергаментовите листа под подвър-
зията на някаква книга. И за да ги отдели 
от подвързията, ги бил намокрил. После, за 
да ги изсуши, ги бил закачил на един канап 
на прозореца си. Но... духнал вятър силен и 
отнесъл всичките листа. С изключение на 
един, този, на който била записана кралска-
та любовна песен. Записана на чешки език, 
разбира се.

Този ръкопис тутакси е обявен за фалши-
фикат!

 Епизод четвърти
Вацлав Ханка е неуморим. В брой ІV на 

списанието на Народния музей в Прага от 
1827 г. същият публикува статия, в която раз-
казва как в библиотеката на музея (където 
работи самият той) немският учен Е. Граф 
открил в един латински речник чешки при-
писки. Открил ги, а после обърнал на това 
вниманието на Ханка и даже му предоставил 
правото да ги публикува. (Години по-късно, 
през 1886 г., Томаш Гарик Масарик, бъдещи-
ят първи президент на Чехословакия, пише: 
“Ясно е едно, че Народният музей се е пре-
върнал във фабрика за фалшификати.”)

Споменахме вече, че през 1829 г. Йозеф 
Добровски се преселва в по-добрия свят. От 
което следва какво? Естествено!

Епизод пети
Почти тутакси след смъртта на видния сла-

вист Вацлав Ханка най-тържествено съоб-
щава, че някъде си бил закупил някаква си 
средновековна книга, издадена през 1595 г., 
и в нейната подвързия бил открил пергамент. 
И на този пергамент на три колонки била из-
писана на чешки език част от Евангелието 
на Йоан. Който документ според Ханка бил 
от Х, хайде, най-късно от ХІ век.

Чашата отдавна би трябвало да прелее, 
нали. Но не, всички вярват в истинността 
и на новото откритие. Не защото знаят, че 
е тъй. А защото искат! Искат да се знае, че 
чешкият народ има с какво да се гордее в ми-
налото си, че средновековният чешки език 
е стоял не по-ниско от немския, че чешките 
прадеди са били смели, благородни, високо-
морални и културни.

Цели двайсет години след смъртта на Доб-
ровски открития няма. Има само безкрайни 
дискусии по въпроса за езика, стила, автор-
ството и истинността на досега откритите 
ръкописи. До...

Епизод шести
До 28 юни 1849 г. На този ден, на редовната 

сбирка на историческата секция на Кралското 
чешко общество на науките, в присъствието 
на най-известни чешки учени изведнъж се из-
правя Вацлав Ханка и тържествено съобща-
ва, че е открил седем (sic!) пергамента. Ко-

▲
В мазето на тази кула ста-
ва “откритието” преди 
190 години

▼
И до днес има паметна 
плоча на църквата в Кра-
лове Двор

Чехия

▲
Тук Вацлав Ханка “от-
крива” Краловедворс-
кия ръкопис
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ито без всякакво колебание публикува още 
през същата година в Годишника на Народ-
ния музей като “Пророчеството на Либуше” 
и ги датира към първата половина на ХІV в. 
И тъй като – този път – никой не се отнася 
сериозно към тези негови твърдения, седемте 
пергамента мистериозно изчезват. А из Прага 
тръгват слухове, че Ханка най-сетне се бил 
засрамил и си ги бил прибрал. Намират ги 
чак след смъртта му в архива му.

Началото на края
Началото на края на тази история с не-

прекъснатото откриване на ръкописи и все 
от Ханка или от негови приятели (Линда, Ци-
мерман, Граф) започва през 1857 г. През тази 
същата година управата на Кралове Двор, 
града, влязъл в историята с най-знаменития 
ръкопис, решава, че по случай 40-годишни-
ната от знаменитата случка ще открие памет-
ник на Забой, един от героите в ръкописа. И, 
разбира се, да открие паметника е поканен 
самият Вацлав Ханка. Последният пристига 
вечерта преди тържествата, хор му пее под 
прозорците “Многая лета”, на другия ден се 
четат тържествени доклади и речи...

Във Виена обаче започват да се притес-
няват – нещо много се развихря чешкият 
патриотизъм. И затова спретват нещо, кое-
то в наши времена се нарича “активно ме-
роприятие”. Същността на което се състои 
в следното: поръчано е да бъде публикувана 
в едно от най-добрите списания на немски 
език Tagesbote статия под названието “Ста-
рочешки ръкописи”, която статия да дока-
же, че ръкописите са фалшификати. Речено 
– сторено. Статията завършва с пожелани-
ето Вацлав Ханка да не се занимава повече 
с такива “открития”. С акцията са се заели 
персонално министърът на вътрешните ра-
боти във Виена Кемпен, пражкият полицей-
ски началник Пойман и подполковникът от 
полицията Шмид. А статията се превръща 
в поредица от статии.

След кратко колебание Ханка през 1859 
г. дава под съд редактора на списанието Да-
вид Кух. И на съдебното заседание разказва 
най-подробно как е открил “Краловедворс-
кия ръкопис”. Тези показания на Ханка, да-
дени под клетва пред съда, доста се различа-
ват от предишните му разкази за откриването. 

А редакторът Кух се защитава, като твърди, 
че не е искал да засегне гражданската чест 
на Ханка, а само литературната му такава. 
Съдът осъжда Кух на два месеца затвор, за-
губа на внесената гаранция и заплащане на 
разноските по делото.

Но целта на “активното мероприятие” е 
постигната, кълбото около Ханка е почнало 
да се разплита, спиране няма.

През 1886 г. официална комисия възлага 
на химици анализ на всички ръкописи и пре-
ди всичко на “Краловедворския”. Химиците 
решават, че ще започнат с останалите ръко-
писи, и доказват, че са несъмнени фалшифи-
кати. А “Краловедворският” е тъй перфект-
но изпълнен, че се доказва, че е фалшификат 
окончателно чак през 1969 г., повече от век 
и половина след “откриването” му. Чак то-
гава е разкрит и помощникът на Ханка – не-
говият кум, художникът реставратор Фран-
тишек Хорчичка.

В името на историята...
Все пак от ръкописите има огромна об-

ществена полза. Те разбунват чешките въз-
рожденски духове. Четат се из цяла Европа. 
Музика към стиховете на “Краловедворския 
ръкопис” пишат великите чешки композито-
ри Зденек Фибих и Антонин Дворжак. По 
мотиви на “Зеленохорския ръкопис” Бед-
ржих Сметана пише една от най-чудесни-
те си опери “Либуше”. За художниците да 
не говорим.

... и на още нещо
Цялата история си има и личните облаги. 

Не за Йозеф Линда, приятеля и помощника 
на Ханка. Линда умира от туберкулоза едва 
42-годишен. 

Но Ханка, о, Вацлав Ханка! Той си отива 
от белия свят през 1861 г. 70-годишен и е пог-
ребан във Вишехрадското гробище, редом с 
най-славните чехи. 20 000 души го изпращат в 
последния му път, съпровождани от шествие 
с 400 горящи факли. Приживе Ханка е удосто-
ен със званието “Рицар на ордена на св. Вла-
димир”, от императора на Австро-Унгария 
Франц-Йозеф получава златния орден Literis 
et Аrtibus, награждаван е с ордени от руските 
императори Николай І и Александър ІІ, със 
златни пръстени от рус-
ките велики княгини 
Елена и Олга, носител 
е на безброй австрий-
ски, руски и други ев-
ропейски златни меда-
ли за изкуство и наука, 
става почетен доктор 
на известни европейс-
ки университети. И го 
има и досега във всич-
ки енциклопедии. 

▲
Тук пък е “открит” Зеле-
нохорският ръкопис

▼
Тази сграда в дъното 
е построена в чест 
на Вацлав Ханка и е 
наречена на негово 
име

Чехия

◄
Родният дом на Вацлав 
Ханка

▼
Паметна плоча за второто 
“откритие”



Докато живеех в Унгария, често се сре-
щах с българските градинари там. Обикно-
вено ги виждах в големите хали в Будапеща, 
където продаваха зеленчуците, произведени 
от тях самите. Сергиите им можеха да се за-
бележат отдалече. На всяка имаше табелка 
с името на собственика, имената бяха бъл-
гарски, но написани на унгарски. Понякога 
се спирах и разговарях с тях. Постепенно 
научавах все повече и повече подробности 
за живота им. 

Първите българи са дошли в Унгария още 
по време на турското робство, главно след 
Чипровското въстание от 1688 г., за да тър-
сят тук спасение. Постепенно в Унгария за-
почнали да идват българи, които са търсили 
работа и по-добри условия на живот. Били са 
главно от великотърновските села и основ-
ното им занимание е било градинарството. 
Най-напред са работили само през пролетта 
и лятото, а зимата са прекарвали в България, 
но започнали да остават и през зимата и така 
неусетно се заселили в Унгария.

След като се появяват по-големи колонии от 
български градинари около Будапеща, Пейч, 
Мишколц, Сегед, Дебрецен, те решават да 
се организират, за да се опознаят по-добре 
и да си помагат. На 2 август 1912 г. създават 
българското землячество. Негов инициатор 
е Лазар Иванов от Тетевен. Първите основа-
тели са 170 души и в устава са записали ос-
новните цели на сдружението: “да обедини 
всички българи, живеещи в Унгария; да въз-
действа на съзнанието им да си останат за 
всякога във връзка с Отечеството си; да пази 
общите им интереси; да създаде за минава-
щите през Унгария сънародници дружелюбно 
място за срещи; да подпомага изпадналите в 
нужда сънародници и да работи за сближа-
ване на българския с унгарския народ, като 
се грижи за създаването и поощряването на 
всякакви търговски и икономически връзки 
между България и Унгария”. 

В първото ръководство на сдружението 
влизат Лазар Иванов от Тетевен – предсе-
дател, Петър Хаджипетков от Поликраище 
– заместник-председател, Стефан Гьоков от 
Русе – секретар, Симеон Иванов от Поликра-
ище – касиер, и Димитър Димитров от Хас-
ково – домакин. Димитър Димитров дори 
отстъпва собственото си жилище за клуб, 
където да се събират членовете на дружес-
твото. Обсъжда се и въпросът да се постро-
ят българска черква и училище в Будапеща. 

Това решават точно на 2 юни – Деня на Бо-
тев. Решават да издават и българско списа-
ние. Наричат го “Унгарско-български пре-
глед” и за главен редактор е избран Стефан 
Гьоков от Русе. През 1937 г. се създава вза-
имоспомагателната каса, която да подпома-
га финансово българските градинари в Ун-
гария.

Благодарение на упорития си и неуморен 
труд много от тях се замогват и започват да 
правят дарения за родните си села в Бълга-
рия, купуват радиоуредба за читалището в 
Поликраище, часовник за кулата в Драга-
ново и др. През 1957 г. успяват да построят 
своя сграда за клуб в Будапеща.  

Постепенно българските градинари в Ун-
гария си извоюват авторитет и славата на из-
ключително трудолюбиви и честни хора. Мои 
приятели унгарци се възхищаваха на трудо-
любието на нашите сънародници и казваха, 
че в Унгария не би имало градинарство, ако 
не са били българските градинари.

Често имах възможност да посещавам кул-
турните прояви на Българския културен дом 
в Будапеща, създаден от градинарите. Там се 
срещах с млади хора, потомци на градина-
рите, които не само говореха български, но 
играеха българските хора, пееха народните 
ни песни и почитаха българските традиции и 
обичаи. Повечето от тях бяха трето или чет-
върто поколение. Омъжили се или оженили 
за унгарци и унгарки, имаха деца и внуци и 
вече унгарски фамилни имена, защото же-
ните бяха взели имената на мъжете си. 

Много от потомците на българските гради-
нари са известни лекари, учени, преводачи, 
художници, режисьори. Бих споменал само 
някои имена: д-р Михаил Минчев – извес-
тен хирург, Фригеш Мамчеров – кинорежи-
сьор, Тошо Дончев – преводач. 

Спомням си дългогодишния секретар на 
дружеството Тодор Калицов, който за съжа-
ление вече не е между нас. Бяхме приятели, 
неуморен, деен, ентусиазиран българин, кой-
то не само работеше за укрепване на дружес-
твото, за разширяването и преустройството 
на сградата на културния дом, но и лично 
обикаляше българските градинари по до-
мовете им, срещаше се с тях и ги подтиква-
ше да не забравят българския дух и българ-
ския си корен. 

През 1980 г. и аз станах член на българс-
кото дружество в Унгария. Организирахме и 
участвах в много културни прояви, дори бях 

Градинарите на Европа
Първите наши заселници в Унгария са дошли след Чипровското въстание 

Георги Михалков 
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избран в ръководството на дружеството. 
И днес ролята на потомците на българ-

ските градинари в Унгария е голяма. Те са 
истинският жив мост между двата народа, 
популяризират българската и унгарската кул-

тура, спомагат за сътрудничеството и опоз-
наването на двата народа и продължават да 
служат на целите, които са си поставили тех-
ните деди още с учредяването на  българс-
кото дружеството в Унгария.

Унгарски зеленчуци про-
изведени според българ-
ските традиции
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1.  През дългия си и ползотворен живот Пе-
тър Димков успя да излекува десетки хи-

ляди хора. Много от тях официалната меди-
цина беше обявила за “безнадеждни случаи”. 
Той стана последната им надежда. Много дру-
ги “случаи” изобщо не можаха да се добе-
рат до него. И въпреки това можем да кажем, 
че ако по времето на социализма в България 
имаше някакви феномени, два от тях са без-
спорни: пророчицата Ванга и народният ле-
чител Петър Димков.

През първата половина от живота си той 
е офицер, през втората – лечител. Макар че 
има доста години, в които тия две поприща 
вървят ръка за ръка. Участва в три войни, ра-
няван е осем пъти, дори много тежко. С не-
вероятния си дух успява да преодолее и ра-
ните, и болестите, за да изживее своите 95 
години физически и умствено здрав и запа-
зен. Случайно или нарочно търси срещи с 

други “духове”, по-могъщи от него. Дълги 
години Димков “броди” из трънливите пъте-
ки на българските богомили, носи си кръста 
и прокъсаната торбичка, в която хляб може и 
да няма, но билки винаги има. Той възкреся-
ва и тяхната най-чиста вяра, и лечебните им 
знания, а на най-значителния от тях – Боян 
Мага, посвещава “Българска народна меди-
цина”. За чудене е, че ненавършил и 26 годи-
ни, през Балканската война поручик Димков 
намира кураж да легне в окопите до болни-
те от холера войници и да ги излекува само с 
чай, захар, чесън и лимонтозу. Сякаш по во-
лята на провидението след войните той по-
пада в Бургас, когато гръцки кораб стоварва 
2500 бежанци от Тракия, и извършва чудеса, 
за да им помогне. 

Знаменателно е, че когато тръгва по пъти-
щата на Отец Матей Преображенски да тър-
си за всяка болка и билка, точно той намира 
в къщата на Каблешков “Лечебника” – едно 
съкровище от рецепти, събирани из цялата ото-
манска империя. Удивително е, че пак той спа-
сява от заличаване двора и къщата на Левски, 
хвърляйки в паника карловските общинари. 
А във Варна, в края на офицерската му кари-
ера, сякаш на него най-много е прилягало да 
възстанови Аспаруховия вал, да създаде пар-
ка около него, да изгради паметник на кана и 
да ни каже: “Това е щитът, сложен от кан 
Аспарух пред гърдите на България!”

Родолюбивите дела на Петър Димков са 
цяла епопея, но те едва ли биха ни интересу-
вали толкова, ако не се отнасяха за този леген-
дарен лечител. Има обаче един факт – равен, 
а може би и по-значителен от тези му под-
визи. По времето на социализма, когато му 
е забранено да лекува, когато е преследван, 
арестуван, обругаван, той си изкарва карта за 
софийския транспорт и тръгва да обикаля тай-
ни квартири, където негови “ятаци” събират 
хората, нуждаещи се от помощта му. 

Постепенно тази “тайна мрежа” опасва ця-
лата страна. В дъжд, сняг, студ – той пътува 
от явка на явка, преглежда и лекува, без да 
вземе и стотинка от никого. В същото време 
дъщеря му ходи с пробити обувки, с мокри 
крака, а той нагъва вестници и ги слага в обув-
ките – както са правили някога по фронтове-
те. Какъв е тоя човек, тръгнал да върши апос-

Как възкръсва
народната мъдрост 
Записки по житието-битието на народния лечител, знаменитата му книга 
„Българска народна медицина“ и перипетиите около нейното отпечатване    

Яков Янакиев

▲
Легендарният лечител 
през 1979 – две годи-
ни преди да си замине 
от този свят. Той идва 
много отдалеч и отива 
много надалеч.

Петър Димков, лечителят
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толска работа, дето няма пари да обуе децата 
си, а винаги категорично заявява: “На мен не 
искам да се плаща, защото тези познания 
даром са ми дадени от Бога и даром ги да-
вам на ближните.”

2. Капиталният труд на Петър Димков “Бъл-
гарска народна медицина” в три тома из-

лезе през 1977 г., когато авторът беше вече на 
91 години. Тогава се заговори, че такава кни-
га имат само два народа – българският и ки-
тайският. Но когато народната книга тръгна 
по книжарниците, там пазеше милиция, за 
да не стане някоя патаклама, а хората се за-
писваха предварително и чакаха на дълги и 
предълги опашки. Издателството на БАН от-
печата и трите тома, но в академичен тираж. 
И бе буквално затрупано от писма на чита-
тели, които искаха да имат тъкмо тази кни-
га. Под писмата се подписваха цели трудови 
колективи от работници, селяни, интелиген-
ти, като по този начин даваха своята оценка 
за безценния труд на лечителя.

Прав ще да е бил мъдрецът Димков, ко-
гато с малко горчива ирония припомня тези 
събития така: “Докато да минат всичките 
дълги перипетии около издаването на мо-
ята книга, старците от квартала взеха 
да се подиграват: “Лайкучката на Петър 
Димков, викат, е по-опасна и от атомна-
та бомба.”

Какво толкова се чудим – когато излиза пър-

вият том, за нуждите на 
целия български народ 
работят само една кли-
ника и един кабинет по 
фитотерапия. В същото 
време има и разпорежда-
не на Министерството на 
народното здраве, кое-
то категорично забраня-
ва да се лекуват с билки 
деца до 7 години. В нор-
малните страни бе точ-
но обратното – там се 
ограничаваше лекува-
нето с антибиотици на 
деца под 7 години и се 
поощряваше несравни-
мо по-безопасното при-
родно лечение. Пак по 
това време България бе 
на първо място в Евро-
па по износ на лекарс-
твени растения. На суро-
вини, не на лекарства от 
тях. И по тази тема мъд-
рецът Димков не спес-
ти горчивата си ирония: 
“Това е нещастие за Бъ-
лгария. На мене ми на-
помня миналото, ко-
гато изнасяхме една 
гъска по 40 стотинки, а внасяхме от Вие-
на оцветени гъши пера по един лев.”

Но каквото и да говорим, с излизането на 
“Българска народна медицина” пред новите 
поколения читатели възкръсна цяла съкро-
вищница от мъдрости за лекуване с билки, 
земя, вода, въздух, мисъл и воля. Димков ся-
каш се превърна в медиум, чрез който гово-
рят и египетските жреци, и индийските йоги, 
и Авицена, и нашите богомили, и стотиците 
знайни и незнайни народни лечители, и дори 
най-изтъкнатите представители на научната 
медицина. Цялата световна мисъл по въпро-
сите на здравето бе отразена в този труд.

Най-старото поколение читатели знаеше и 
помнеше, че тази удивителна книга е имала и 
други издания, под друго заглавие, но вече ги 
няма в библиотеките. Защо? Това бе една за-
гадка, една тайна, за която се мълвеше меж-
ду приятели, но никой и никъде не смееше 
да я разтълкува.

3. Славата на ерудит по въпросите на народ-
ната медицина Петър Димков получава 

още през 1931 г., когато излиза тритомникът 
му “Наръчник по природно лекуване и живе-
ене”. Народни лечители преди него сме има-
ли много, но той е на друго равнище: проучил 
е всичко ценно от световната здравна съкро-
вищница, запознат е с последните достиже-

▲
Поручик Димков през 
Балканската война. Така 
е изглеждал предводи-
телят на “Голата рота”, 
от която бягат и турци, 
и въшки, и холера

◄
“Наръчник по природно 
лекуване и живеене” – 
знаменитият тритомник, 
който не може да се на-
мери в нито една бъл-
гарска обществена биб-
лиотека

Петър Димков, лечителят
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ния на науката, усвоил е най-новите методи 
на лечение. И всичко това той пресява, отби-
ра и непрекъснато сравнява с безценните бо-
гатства на българската народна медицина. 

Като тръгва от “рецептурника” на майка 
си Екатерина, която била известна знахар-
ка и лекувала “за хаир” от много болести, 
Димков записва около 10 000 рецепти и из-
ползва над 250 билки. Събира ги отдавна, от 
детските си години. Бил е на 7 годинки, ко-
гато заболява от дифтерит. Състоянието му 
било толкова тежко, че известният д-р Мин-
чев категорично отказал да го лекува, отпи-
сал го. Тогава майка му го намазала с “чер-
ния мехлем”, приготвен от една баба. Петър 
оздравял за почуда на лекаря и всички наоко-
ло, но докато се сетят да запишат рецептата 
на мехлема, добрата бабичка починала. То-
гава майка му рекла: “Вземи си една тетрад-
чица и записвай. Някога народът ще ти бла-
годари.” И започнала да диктува… 

А той продължил да записва през целия 
си по-нататъшен живот. И през десетгодиш-
ното си военно обучение в Петербург, и по 
фронтовете на три войни, и през цялата си 
офицерска кариера (служил е в 11 гарнизо-
на) той събира рецепти, случки, небивалици 
дори от народния живот и неговите лечител-
ски практики. 

Но както знаем, едно е да ги запишеш, дру-
го е да ги разбереш и натъкмиш в книга, а пък 
е трето и четвърто да можеш да ги прилагаш, 
да лекуваш с тях. Подтикът да ги нареди в 
книга идва през 1926 г. Тогава учителят Иван 
Урумов издава книжката “Материали по бъл-
гарска народна медицина”. Макар и само 114 
страници, тя била посрещната с много голям 
интерес. По това време Димков среща д-р Сте-
фан Ватев, който го е лекувал след раняване-
то му през 1917 г. и с когото другаруват отто-
гава. Та Ватев му казва: “Знам, че имаш цял 
сандък събрани народни рецепти. Последвай 

примера на Урумов, напечатай ги.”
Но преди да ги напечата, той е трябвало да 

преодолее едно голямо препятствие: да изле-
кува първо себе си. 

4. Истина е това – на 40 години Петър Дим-
ков е направо енциклопедия от болести. 

Ето част от писмото му до д-р Кирил Йор-
данов, редактор на списание “Добро народ-
но здраве”: “… Още като кадет в Русия – 
1902 г. – заболях в много тежка форма от 
мускулен ревматизъм в прасците на два-
та крака. Лекуваха ме със салицил и маса-
жи. Закърпиха ме малко, но не ме излеку-
ваха. На следната година ми се възпалиха 
венците и зъбите (предните) ми се разкла-
тиха; при това почна силно да ми се обра-
зува и зъбен камък, който ме принуждава-
ше всеки три-четири месеца да подлагам 
зъбите си на чистене.

Стомахът ми отделяше много кисели-
ни и бях принуден след всяко ядене да пог-
лъщам сода, за да избегна неприятното 
врене в хранопровода.

В 1909 г. ми се появи маясъл (хеморои-
ди) в тежка форма. Кръвотечението спрях 
временно, пиейки чай от корените на “ру-
дика” (метличина).

На следната 1910 г. почувствах разши-
рение на вената в прасето на левия крак. 
По съвета на лекаря набавих си гумен чо-
рап със стъпало, който носих непрекъсна-
то до 1927 г.

През Балканската война мускулният ми 
ревматизъм в краката се усили и се прене-
се в гърба и шията, като ми причиняваше 
големи страдания и неприятности. Освен 
него появи се в коленете и раменете ми ста-
вен ревматизъм. Лекувах се в баните на с. 
Банкя, Горна баня, Вършец, в Бургас – топ-
ли морски бани, и в една софийска клиника 
– с електрически бани. Резултатът – вре-
менно слабо подобрение и толкоз. Дългото 
боледуване почна зле да се отразява и вър-
ху сърцето и нервите ми.

През 1917 г. на Битолския фронт заболях от 
малария, от която впоследствие ми се увели-
чи и далакът. В края на войната, 1918 г., ми се 
схвана и кръстът, който ми причиняваше не-
малко страдания. Лекувах го пак с топли бани 
във Вършец. След това заболях от скъсване 
червото вследствие язва в стомаха и при 41 
градуса температура бях опериран от хирур-
га д-р К. и бях спасен по чудо, защото имах 
вече начало на отравяне на кръвта. Обаче като 
последица на тая напаст катарът в стомаха и 
червата ми, придружен от лош дъх в устата 
и постоянен запек, се усили.

През 1926 г. почнах да страдам, макар и 
в слаба форма, и от ишиас.

Всички гореописани болести, закърпва-

▼
Семейството на Петър  
Димков през 1948 г.: 
съпругата му Мария, 
синовете Любомир и 
Владимир, и дъщеря-
та Лили

Петър Димков, лечителят
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ни с безконечно количество лекарства, ме 
направиха крайно нервен и се отразиха зле 
на паметта и зрението ми, които почна-
ха застрашително да отслабват, и коса-
та ми почти опада, а краката и ръцете 
ми през зимата бяха винаги студени. През 
1927 г. търпението ми почна да изчезва, вя-
рата в лекарствената мощ на днешната 
медицина се замени с отчаяние и жела-
ние да туря край на своето жалко същес-
твуване.” 

Тук няма никакво преувеличение, Димков 
дори ни спестява част от страданията си. Пос-
ловично скромен, за да не се самоизтъква и 
прави на герой, той пропуска да спомене, че 
общото му здравословно състояние е било 
твърде лошо и заради осемте рани, получе-
ни през Балканската, Междусъюзническата 
и Първата световна война. В писмото казва 
още, че на 16 май 1927 г. случайно попада на 
няколко книги от западни автори, прочита ги 
по два пъти и само след две седмици започва 
да се лекува по техните природолечебни ме-
тоди. Описанието им е дълга работа, но същ-
ността е в пречистване на тялото от отпад-
ните продукти на обмяната чрез система от 
водолечение (бани и питейно), закаляване, 
вегетарианска храна и други хомеопатични 
процедури. Резултатите за нас са “чудо”, но 
за Димков са очаквани и закономерни: “След 
три месеца се почувствах тъй бодър, здрав 
и възроден, както не се помнех и преди 20 
години.” И не се залъгва – той е изключител-
но последователен практик и реалист, затова 
повтаря лечението в продължение на четири 
години – по три месеца всяко лято. Убеден 
е, че това, което е приложил върху себе си, 
може да го направи всеки и да започне отно-
во живота си като здрав човек. 

До пристъпването към своето лечение Дим-
ков е натрупал много знания за лечителско-
то изкуство, но си е позволявал да ги прила-
га само когато е притиснат от нуждата. Не е 
вярно обаче, че случайно попада на книгите, 
по чиито съвети започва веднага да се леку-
ва – това е само уловка за читателите. Те са 
известните на всички “Нова лечебна наука” 
от Луи Куне, “Лекуване с вода” от Себастиан 
Кнайп, “Диета и храна” от д-р Хайг, а тритом-
ника на Мориц Платен “Нов начин на леку-
ване” познава още от кадетските си години. 
Но за него те наистина са “божие открове-
ние”, защото в съчетание с всичко, което знае 
дотук, му откриват един нов свят и пътя, по 
който ще стигне до него. Идеята да бъде ле-
чител го блазни много отдавна, но може ли 
да ѝ се посвети, ако той самият не е здрав? 
И има ли моралното право да прилага зна-
нията си върху други хора, ако първо не ги 
е изпитал върху себе си. Това е дилемата на 
всеки съвестен изследовател, а точно съвест 
Господ е дал и наддал на Димков.

За неговото окаяно здраве само билките 
не са били достатъчни – пробвал е. Трябва-
ло е нещо кардинално, което да го превърне 
от “жив труп” в практически здрав човек, в 
пример за тези, които ще дойдат при него за 
помощ. Така че няма нищо случайно в изле-
куването на Петър Димков. По-скоро е нещо 
закономерно, плод на дълго трупани знания, 
проверки, идеи, които постепенно се пре-
връщат в стройна система. Тази система като 
истински откривател той прилага първо вър-
ху себе си. И така ще е през целия му живот. 
“Чудото” е не резултатът от лечението, а са-
мият Димков, когото провидението (той оби-
ча тази дума) се кани да натовари с не една и 
две важни мисии. Вярно е, че книгите, които 
уж случайно му попадат, са “върхът” на ев-
ропейската природолечебна наука, но за чо-
век като него това не е достатъчно. Достиже-
нията на европейската мисъл той не просто 
побългарява, а ги вплита в съкровищницата 
на българската народна медицина. 

Постепенно към това “тесто” ще притури 
и елементи на китайската медицина, и опи-
та на индийските йоги, и ирисовата диагнос-
тика, според него практикувана най-успешно 
от египетските жреци и българските богоми-
ли. И ще получи една сплав, не завършена, 
застинала и вечна, а непрекъснато обогатя-
вана от практиката му, наблюденията, опита, 
от достиженията на много и различни науки. 
Но това ще стане по-късно – засега има зна-
нията, но не и опита.

5. Веднага след излекуването си през 
1927 г. Димков пристъпва към писа-

нето на своя “Наръчник по природно леку-
ване и живеене”. През това време е излеку-
вал себе си, жена си, сина си и неколцина 
приятели. Става популярен от страниците на 

▲
Мъдрецът Петър Дим-
ков: “Тялото е свещ, във 
фитила на която гори 
пламъкът на духа.”

Петър Димков, лечителят
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списание “Добро народно здраве” (по-късно 
преименувано на “Природен лекар”), изна-
ся беседи и сказки из страната, започват да 
го търсят много хора за помощ, но все още 
не се занимава с активна лечителска рабо-
та. Защото е действащ офицер.

За “Наръчника” тривиалните думи, че се 
е радвал на огромен читателски интерес, не 
значат нищо. Достатъчно е да кажем, че за 
девет години тритомникът е преиздаван че-
тири пъти. Всяко ново издание е допълнено 
и коренно преработено. Първото излиза през 
1931 г. със заглавие “Практически съвети за 
правилно лекуване по метода на Луи Куне”. 
Същинското заглавие “Наръчник по природ-
но лекуване и живеене” получава при второ-
то издание, което съдържа и 80 картини; при 
третото има вече 140 картини и 7 таблици; при 
четвъртото – 220 картини, 9 таблици, плюс 
много ценните планове за лекуване. Методите 
на Димков намират стотици последователи, 
книгата се изкупува веднага, от цялата стра-
на го канят на обсъждания и беседи. 

Какво прави този труд толкова ценен? Съ-
четанието на четири важни компонента: из-
питания метод на Луи Куне, европейската 
природолечебна наука, от която Димков от-
бира най-ценното и приложимото за наши-
те условия, учението на йогите (най-вече 
дишането) и българската народна медици-
на. Такова нещо за първи път се събира на 
едно място. Нека видим само какво прави 
с народната медицина. Най-напред той ни 
представя многовековен лечителски опит, 

предаван от поколение на поколение. Това 
е правено и преди него, макар и не в такива 
мащаби. Новото тук е, че събира, но подреж-
да и систематизира това богатство в строй-
ни съчетания от лечебни и предпазни ме-
тоди. Димков доразвива и усъвършенства 
българската народна медицина, като свърз-
ва отделните изолирани средства и методи 
в лечебни съчетания и създава една непоз-
ната дотогава комплексност.

Известните ни днес целебни практики фи-
зиолечение, билколечение и диетолечение той 
разработва още тогава, прибавя и психолече-
ние, като използва мисълта, самовнушение-
то и внушението. Дори създава свои формули 
за въздействие и твърди, че подобни форму-
ли са използвали българските богомили. До 
Димков в народната ни медицина е застъпено 
лечението, но не и предпазването (профилак-
тиката). А според него точно то е основата на 
здравето и го нарича природосъобразен жи-
вот. И не го разглежда изолирано, а го впли-
та в различните лечебни методи. По някакъв 
свой, интуитивен и самобитен начин Димков 
успява да осъществи приемственост в народ-
ната медицина по нашите земи, свързвайки 
опита на траки, славяни и прабългари. От 
траките взима и цял живот следва правило-
то: “Не бива да се лекуват очите без тялото, 
а също така тялото без душата.” От епохата 
на богомилите и от по-късното ни развитие 
успява да събере и доусъвършенства всич-
ки по-ценни предпазни знания. Но новото и 
най-важното са възгледите му за болестта и 
нейното лечение. 

За него болестта не е прост сбор от симп-
томи, а сложно явление, чието успешно ле-
чение изисква цялостно въздействие вър-
ху заболелия организъм. Най-голямото му 
прозрение обаче, което го прави велик ле-
чител, е: “Лекува се не болестта, а болни-
ят – индивидуално. Задачата на истинс-
кото лечебно изкуство се състои в това: 
да се намери за всеки болен съответни-
ят му лечебен метод.” Затова и в негови-
те толкова търсени и ценени “планове” за-
ляга правилото: “Не болният трябва да се 
нагажда според лекуването на дадена бо-
лест, а лекуването трябва да се нагажда 
според болния.”

В онова време за “Наръчника” излизат 
много рецензии. Най-силен е отзивът на 
писателя Йордан Ковачев за четвъртото из-
дание, което той съвсем обосновано нари-
ча “истинска библия на здравето”. Ковачев 
има поглед и върху европейските постиже-
ния в разглежданата област, познава основ-
но и предишните издания на книгата. Още 
тогава той отбелязва, че такъв труд няма на 
друг език. 

Следва

▲
“Баща ми – начало на 
преглед” – картина на 
Лили Димкова (цветен 
пастел). При него пре-
гледът започва така: на 
всеки казва да седне на 
стола и го пита за малко-
то му име, защото име-
то, което човек получа-
ва при кръщението, го 
свързва с Бога. Сетне 
слага ръка на главата му 
и стои известно време 
вглъбен, със затворени 
очи, сякаш се моли. Тога-
ва му се “казва” каква е 
кармата на болния

Петър Димков, лечителят



Илия Пехливанов

Ако повечето от нас все подсмър-
чат пред парадния вход на Европа с 
надеждата да бъдат допуснати поне 
в антрето ѝ, има наши сънародни-
ци, които отдавна вече са вградени 
в най-престижните ѝ съставки.

Сръбският композитор Горан Бре-
гович навреме е усетил ценностите 
на балканския фолклор като общо-
човешка ценност и със своя единс-
твен по рода си “Оркестър за сват-
би и погребения” вече години наред 
весели многолюдна публика по све-
товните сцени, стадиони, арени и 
прочие.

А може ли без български гласове в 
състава му! Очевидно не може. Вече 
десета година Людмила Радкова пее 
там със сестра си Даниела. “Таков 
ячий глас како у Людмила не позна-
вам!” – признава Брегович.

Представете си голямата “Аре-
на” в Белград, която побира 120 000 
души. Почва концертът. Брегович ви-
наги съобщава при обявяването на 
артистите си и двете български пе-
вици поименно. Запява тя – и мно-
жеството притихва: муха да бръмне 
ще се чуе. Някакви древни Орфее-
ви кодове се задействат, та усмиря-
ват публиката невероятно.

Люси живее в Драгалевци. Бро-
ени дни прекарва при съпруга си 
Сашо и дъщеричката Марги, също 
изкусена от училищната театрална 
сцена. Хиляди километри покоря-
ва на година – от Кипър, Украйна, 
Испания, Италия, та чак до Синга-
пур, Тайланд, Канада и Ню Йорк. Тя 
е от онези българки, които не пом-
нят дали първом са проговорили, 
или са първом запели. Или както 
се казва: пее, както диша. И в най-
обикновен разговор тя вкарва пе-
сен вместо обяснение. Откъде идва 
всичко това?

В ловешкото село Градище прочу-
та певица била нейната баба. Селя-

„Злато моме“ в репертоара 
на Горан Брегович
С Людмила Радкова по Орфеевата пътека към Европа и света
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ните не я карали да работи на нива-
та, а я покачвали на една купа сено 
и я оставяли оттам да им пее, дока-
то жънат или косят ливадата. Май-
ка ѝ години наред води читалищния 
хор за автентичен фолклор – ходи-

ла е с него къде ли не по фестива-
ли и сборове, награждавани са на 
не един от Копривщенските събо-
ри. Напоследък пеят на национал-
ния събор “Авлига пее” в родното 
село на Мита Стойчева Обединение 

край Полски Тръмбеш, по Петров-
ден на големия събор на Петропав-
ловския манастир в Триградието – 
Горна Оряховица, Лясковец и Велико 
Търново – и на други места, стига да 
има кой да заплати превоза...

По майчински тя решава да напра-
ви от дъщерите си грамотни певици. 
Дава ги на учителка да ги подготви за 
кандидатстване в Котленското фол-
клорно училище. Людмила го завър-
шва с пълно отличие. Спомня си с 
благодарност за своите учителки по 
литература, пеене, танци. Неотдавна 
я поканиха за 30-годишния юбилей 
на това гнездо на славеи. До късно 
среднощ не са спрели хората и пес-
ните. Сетне тя постъпва в ансамбъ-
ла “Филип Кутев”. И като снимат в 
Пловдив филма “Ъндърграунд” на 
Емир Кустурица, явява се на кас-
тинг, сиреч конкурс. Избрана е без 
уговорки за Бреговичия състав. И 
участва в него досега.

Разказва Люси Радкова: “В спек-
такъла “Бело дугме” (Бялото копче) 
пеем двете като беквокалистки. Отде-
лно изпълняваме сами няколко песни. 
Сърбите сетне викат: “Ове бугарки 
опасно певат!” А не е лесно сърбин 
да го признае това. Този спектакъл 
вече е издаден на дигитален диск. 
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Сега пяхме на фестивала в Гуча и 
скоро ще има ново DVD от този кон-
церт. Най-много сме пели в Италия 
– там обожават Горан. А като ходи-
хме в Щатите, на път от Чикаго за 
Ню Йорк трябваше да се надбягва-
ме с торнадо... Сърби там колкото 
щеш. Веднъж ми се загуби куфара по 
самолета. Добре че винаги си нося 
костюма като ръчен багаж. Трябва-
ше само китката да ми бъде изкус-
твена. Една сутрин намерих на ре-
цепцията в хотела бутилка марково 
вино с букет от непознат обожател. 
Като ни караше към летището, такси-
метров шофьор разказваше за снощ-
ния концерт: “Имаше две българки – 
многодобре пеят...” Като разбра, че 
сме ние, тозчас позвъни по джиесе-
ма на сина си да се похвали... Ама е 
доста изморително това мъкнене на 
куфари насам и натам!”

Питам кой урежда тези десетки 
концерти на Оркестъра навсякъде 
по света. Оказва се, че това е рабо-
та на една сръбкиня от Париж на 

име Мира Ранков. Много чевръста 
жена – непрестанно върти разни те-
лефони, ползва интернет и прочие. 

Онова, което решително липсва на 
българската култура засега. Нали 
не е работа на самия певец или ар-
тист да се занимава с това. Той се 
осъществява в самото творчество 
и по-малко го вълнува какви точно 
пари ще спечели. Нужно е да се на-
мери друг човек, достатъчно грамо-
тен и достатъчно предприемчив, за 
да предлага и продава както се по-
лага според цената му този арт про-
дукт, както се казва сега.

Нещо съществено: като певица в 
ансамбъл “Филип Кутев” Людмила 
Радкова изпява песни на Мита Стой-
чева, които голямата северняшка пе-
вица не успява да изпее – отслабва ѝ 
гласът и тя само показва какво тряб-
ва да бъде изцълнението. В Златния 
фонд на Българското национално 
радио се съхраняват подобни запи-
си с времетраене от 50 минути. Ча-
кат някой заможен благодетел да ги 
сложи на компактдиск.

Народната певица Людмила Рад-
кова навършва 20 години на сцена-
та. Нека ѝ пожелаем дълголетно 
присъствие по световните сцени 
– за слава българска!

Снимките са от личния архив 
на Людмила Радкова
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Спас Мавров

Традицията на закичването с мар-
тенската връв е една от най-старите в 
българския етносен обичай и е пря-
ко свързана със зачатието, с плодо-
витостта и с надеждата за богата ре-
колта през настъпващата година. Тя е 
фалически знак и е най-завоалирани-
ят образ на половото единство.

Мартеницата е един от малкото зна-
ци, пряко свързани с чисто прабългар-
ския символ на властта и държавата 
– конската опашка. Не свободно вее-
щата се, а усуканата в плитка конска 
опашка! Защото веещата се означа-
ва волност, свобода, необвързаност. 
Сплетената конска опашка е езоте-
ричен символ на държавата и власт-
та, затова тъкмо тя е била сложена за 
знаме на прабългарската конница – 
за да означи върховната, божествена, 
небесна власт на Танг-Ра. Конската 
опашка и мартеницата са сакрална 
символика, а не жреческо или ханс-
ко хрумване.

Мартеницата е символ на плодо-
родието. Тя е двуцветна – от бял и 
червен конец, които задължително 
трябва да са усукани и да се завър-
жат на двоен ключ. Краищата на кон-
ците не се завързват на възел. Заки-
чва се само на неомъжени момичета, 
както и на животни, които трябва да 
раждат през годината. С мартеница 
не трябва да се закичват омъжени 
жени и мъже. По този начин младо-
то момиче е белязано, че е сгодено 
или е невеста (ще ражда) и му се по-
желава плодоносна година. Стои за-
кичена, докато момичето види щър-
кел или друга прелетна птица – знак 
на зачатието. 

Мартеницата е единство от двой-
ните енергии на човешкия орга-
низъм, които управляват процеси-
те на зачатието и живота. Това са 
Предният среден меридиан (на за-
чатието) и Задният среден мериди-
ан, наречен още Управител, защо-
то управлява жизнените процеси на 

организма. В тангризма те се нари-
чат Жън-ай и Дум-ай. Тук са трите 
потока на свещения огън на живо-
та, наречен Кундалини. В китайс-
ката митология това са двата енер-
гийни потока Ян (мъжкият, червен) 
и Ин (женският, бял). По принцип 
Ин – потокът, женската плодонос-

на енергия, се бележи с черно или 
тъмно, но в мартеницата този цвят 
се замества с бял, защото момиче-
то, закичено с мартеница, е още де-
вственица. 

Усукването на двата меридиана, 
символизирано чрез цветните кон-
ци, е било пожелание за плодонос-
но полово отношение между мъжа 
и жената, между женските и мъж-
ките животни. 

Мартеницата символизира и едно 
по-дълбоко равнище на познание, ко-
ето древните българи явно са владе-
ели – знанието за единосъщието меж-
ду мъжа и жената, между мъжкото и 
женското начало в света. Двете влак-
на, усукани едно в друго, имат сече-
нието на знака на хармонизирани-
те енергии Ян и Ин. То дава и знака 
на Бога Отец (Венец), който е сим-
вол на безкрайността и на творчес-
кото начало. 

Споменахме, че е задължително 
мартеницата да се завърже на двоен 
ключ и никога – на възел. Всяка от 
завитките олицетворява съхранява-
нето на единството във взаимност-
та. Възелът в края на конеца, както 
днес масово се практикува, означава 
спиране, завързване, секване на про-
тичащата енергия, затова не трябва 
да се прави. Това е знак за безпло-
дие и е съществен прийом на чер-
ната магия. 

В структурата на тази символика 
може да се вплита и вълната на живо-
та – единството между двете начала, 
описани по-горе. Вълната на живо-
та се носи в биоструктурата на Зе-
мята от зеления цвят (545). Той енер-
гийното подсигурява мартеницата. 
Така енергиите Ян и Ин – носители 
на животворното начало, се осъщес-
твяват чрез етерната субстанция на 
планетата.

От това произлиза една особеност, 
която съвремието не знае: мартеницата 
с два цвята (бял и червен) трябва да 
се закача, след като сме видели щър-
кел (символ на скитащите Ян и Ин), 
върху зелен храст или дърво, които 
дават плод, които вече са раждали. 
В древността тя се е носела до праз-
ника на пролетното равноденствие, 
когато природата е “зачевала” аст-
рономично. Ако в мартеницата има 
вплетен зелен конец, тогава се слага 
под камък – на тъмно, влажно, пло-
дотворно място (третият символ на 
щъркела – нощта на отсъствието, зи-
мата, сънят). 

Хората, които изработват мартени-
ци, трябва да знаят, че зеленият цвят 
не може да присъства в едноцветно-
то снопче накрая, а се вплита само 
във въженцето по средата. Белият и 
червеният край са чисти. Споменах-
ме, че тази вълна има математичес-
кия символ 545. Това са символите 
на Любовта (5) и действената проява 
в живота (4). Така се изразява съкро-
вената тайна на Зачатието, когато я 
разглеждаме като единство.

Езотеричен символ на 
държавата и властта 
Вторичен образ на конската опашка

60│Мартеницата



д-р Илия Илиев

Третият месец на годината по ху-
нобългарския календар е посветен 
на бивола (бик, вол, шегор, буза). В 
годината на жълтата мишка (плъха) 
този месец се счита за най-благопри-
ятния през целия период. Ако и през 
този месец има сериозни природни 
катаклизми, социални вълнения или 
военни стълкновения, впоследствие 
те още повече се изострят.

Обикновено март е сравнително 
сух месец, рядко вали обилно, зато-
ва е бил наричан още “сушец”. Ако 
завали преди 20-о число напоителен 
неколкодневен дъжд, през април-май 
чакаме наводнения. Ако температу-
рите се задържат трайно над оби-
чайните, зърнените храни ще бъдат 
много слаби и заплевени през лято-
то. Ще има обаче високи добиви от 
овощните дървета и добри  при зе-
ленчуците.

След принудителното второ пок-
ръстване на българите през 865–866 г. 
дошлите по нашите земи византийски 
свещеници яростно се нахвърлят вър-
ху хармонизираното от векове взаимо-
действие между древните тракийски 
и хунобългарски празнични традиции 
и новите християнски обичаи. Цел-
та им е била като на всички духовни 
колонизатори – заличаването в съзна-
нието на населението на заварените 
знакови системи, предопределящи не-
повторимата народностна специфика, 
върху която се крепи запазването на 
общността в бъдещето.

Този момент е началото на посте-
пенното залиняване на българско-
то държавно могъщество. Дотогава 
българите са многократно по-мало-
бройни от населяващите Византия 
племена и народи, но около 300 годи-
ни постоянно побеждават при воен-
ни конфликти империята и откъсват 
територии от нея. 150 години по-къс-
но в началото на ХI в. падаме под 
византийско владичество. Повалил 
ни е не друг, а константинополски-
ят модел на християнската религия, 

постепенно във висока степен под-
менил древната ни цивилизацион-
на същност.

И все пак не сме станали визан-
тийци или гърци, както след почти 
пет века мнозинството не станахме 
турци. Душевността, трудовото еже-
дневие, хранителният режим и праз-
ничните традиции на един древен кул-
турен народ не могат лесно да бъдат 

заличени.  Колосален е бил цивили-
зационният заряд на българите, на-
следен от великите траки и славни-
те хунобългари!

За многовековния сблъсък между 
двете традиции свидетелства особе-
но убедително обичаят в началото 
на март да се провеждат конни над-
бягвания из цялата страна. Домини-
раната от византийския висш клир 
църква е правила всичко възможно 
да променя датите за кушиите, да им 
наложи християнски оттенък, като 
ги привърже към неясния Тодоров-
ден, нямащ нищо общо с българите. 
Същото както при Зарезан, упорито 
именуван и Трифон. 

Древният обичай повелява куши-
ите да стават на третия ден на тре-
тия месец. През последните столе-
тия сведенията са, че българите са 
се стремили да ги правят около 3 
март или поне през първата неделя 
на месеца.

Кушиите са представлявали за-
дължителен преглед на състояние-
то на бойните коне – главното и ре-
шаващо средство на предците ни да 
водят успешни военни кампании с 
настъпателен или отбранителен ха-

рактер. То зависи от редица факто-
ри, най-важните между които са хра-
ненето и гледането им през тежкия 
зимен период. Годините са различ-
ни, една с друга не съвпадат напъл-
но. Неурожай на овеса през лятото 
поставя сериозни затруднения през 
зимата и пролетта. При големи сту-
дове отглеждането на животните се 
усложнява. 

Конните надбягвания са били вни-
мателно наблюдавани от пратеници 
на областните боили в селищата (ау-
лите), които е трябвало после точно 
да докладват къде и колко са бойни-
те коне в добра кондиция, къде гри-
жите за тези изключително важни 
животни са били задоволителни и 
къде не. Значителният спад на год-
ни за военна мобилизация коне в ня-
кои селища обикновено е водел след 
себе си тежки санкции, включител-
но и смърт за виновните, но преди 
всичко за местния багаин.

Прегледът е касаел не само бой-
ните животни, но и въобще налични-
те. Защото обикновено храната не е 
стигала за всички и е трябвало да се 
вземат решения за намаляването на 
броя им чрез клане. Болнавите, сака-
тите, недохранените са отивали под 
ножа, за да се оставят хранителните 
запаси само за пълноценните бойни 
и впрегатни животни. 

Яденето на конско месо е било ре-
довна практика сред древните бъл-
гари. Тежкото мазно свинско през 
март се заменя с по-лекото и с мно-
го малко тлъстини конско. То е крех-
ко и много вкусно, най-полезното и 

На третия ден на третия
месец колят негодните коне

Месецът на бивола в годината на жълтата мишка Традиции│61



лесно усвояемото измежду червени-
те меса. Сред византийците се е го-
ворело, че няма преборване войска, 
която се храни от конете си. Както и 
че войник, хранен с ечемичени пит-
ки, не може да се сравнява с боец, на 
чиято софра редовно има месо.

Както сред всички народи от Сред-
на Азия, и сред българите главите на 
различни домашни животни са кули-
нарен деликатес. И днес агнешките 
главички, ястията от езици и мозъ-
ци от свински или телешки глави ре-
довно присъстват в традиционното 
ни меню. В стари времена варената 
по определена рецепта конска глава 
е била известна като блюдото беш-
бермак или “пет пръста”. Очевидно е 
наречено така, защото е било толкова 
вкусно, че консумиращите го дълго 
са облизвали и петте си пръста, с ко-
ито са късали парчетата месо.

Седмицата преди неделята на ку-
шиите също е тясно свързана с най-
древните ни традиции, характерни 
за шаманизма, за общуването с раз-
личните сили от отвъдното. Започва 
с “Песи понеделник”, когато симво-
лично са бесили куче, за да прогонят 
беса. Запазен и днес в някои краища 

на родината обичай, при който жи-
вотното винаги остава живо, макар 
и малко уплашено. Тогава е начало-
то и на кукерските обреди, чрез ко-
ито лошите духове се прогонват, а 
добрите се умилостивяват.

Издавайки оглушителни звуци, 
изтръгвани от най-различни инстру-
менти, кукерите “орат,  засяват и жъ-
нат нива” насред мегдана, със сложни 
обредни движения и дървени посо-
бия имитират зачеване на деца, раж-
дане, смърт. Маскиран като “булка” 
юнак, обикновено старшият в група-
та, наричан някъде “хаджибаба”, ед-
новременно благославя вярващите и 
сексуално кълне невярващите:

“Мало и голямо! Където игра-
ем кукерите – здраве и берекят ще 
има! Колкото са на мойта риза жич-
ките, толкова да са ви жълтичките! 
Да потъне вдънземя злото, да цару-
ва доброто! Колкото е на морето пя-
съка, толкоз да ви е в къщи врясъка! 
Който не харесва булката – да ѝ яде 
п...а, който не слуша кукерите, да ги 
хване за к...е!”

По тъмно обредите продължават око-
ло огньовете. Те са много, подготвени 
са предварително по високите места 

около селото (аула). Колкото по-далеч 
стига светлината от тях, толкова пове-
че земя ще бъде защитена от градуш-
ка и наводнение през годината. Типич-
ни слънчеви празници с най-древен 
произход. Днес са доста поизкриве-
ни под натиска на църквата.

Кушиите са били свързани и с още 
един много важен в древни времена 
обичай. Поради постоянните войни 
мъжете често намалявали, имало е сво-
бодни жени в изобилие, млади вдови-
ци, също и пленнички. В онези вре-
мена сме били многоженци. Здрави и 
сравнително млади мъже в началото на 
третия месец на годината обикновено 
са можели да си вземат още една жена, 
ако обаче наличните съпруги счетат, че 
наистина има потребност и способнос-
ти да я коландрисва. Те и са му я изби-
рали измежду свободните! Кановете са 
стимулирали тази практика, нужни са 
им били повече раждания.

По време на кукерската седмица 
обаче е трябвало да се пости с оглед 
предстоящото обилно хранене с кон-
ско месо. Предпочитани били варива-
та от леща, боб, булгур, сушени гъби, 
ошав, жито с мед. Църквата обаче, за 
да прекрати или поне да изкриви важ-
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ния древен обичай с военен характер, 
въвежда задължителния пост до Ве-
ликден. Забранява още да се правят 
сватби и да се играят хора след Сир-
на неделя. Първите три дни (понедел-
ник, вторник, сряда) дори се изисква 
нищо да не се яде, т.е. да се тримери 
според гръцката традиция. С други 
думи всичко става наопаки.

Измислят и някакъв Теодор Ти-
рон, който бил подпалвач на езичес-
ки храм, и привързват древния вое-
нен празник на българите към него. 
За този Тирон няма дори и бегла ин-
формация, че поне някога се е качвал 
на кон! Постепенно към неизтребими-
те кушии прилепва Тодоровден. Но и 
него често са го местели пак злонаме-
рено, изглежда специално им е било 
възложено от императора да изличат 
този празник от съзнанието на войн-
ствените българи. Но така е, щом взи-
маш вярата на враговете си!

И все пак някои неразбираеми днес 
практики от древните ни обичаи за 
третия ден на третия месец са запазе-
ни. Тодоровден ловко се обезсмисля и 
замества с Конски Великден. Жените 
задължително си мият косите по ана-
логия с конските гриви, правят от тес-

то фигурки на кончета и колачи. Мъ-
жете трябва да са с нови ризи, преди 
да яхнат конете за състезанието. 

Към постенето, което обикновено 
е траело кратко, българите са имали 
отношение, доста различно от христи-
янското. Постът е бил с оглед човекът 
да спаси душата си от злите духове, 
да се подготви за “оня свят”, къде-
то ще получи само хляб и вода. Ще 
получи и друго, ако приживе и раз-
дал на бедните и нямащите. Мъжки-
те празници, съпроводени с ритуално 
колене на жертвено животно, са об-
ществени веселия. Хората се събират 
на мегданите, веселят се, ходят си на 
гости, който има достатъчно, раздава 
на другите. Със съзнанието, че му е 
дълг, че го прави и за себе си.

Остатъците от свинско месо към 
третия месец на годината често са 
били изяждани смесени в кълцан вид 
с конско или магарешко. Тази прак-
тика вече с мляно месо е запазена и 
досега, но има място по всяко време 
на годината. В стари времена кълца-
ната смес с подправки е била завива-
на в тесто по подобие на китайските 
пелмени. Конското и магарешко месо 
на едри късове е варено в казани, под-

насяно в големи съдини с кориандър, 
чесън и много магданоз.

По времето на Борис Първи и сина 
му Симеон съпротивата срещу на-
силственото подменяне на древния 
български цивилизационен модел с 
византийския християнски е била 
много силна и остра сред народа и 
част от аристокрацията. Царете ус-
пяват да прекършат с насилие бого-
милското движение, но огромен брой 
читави хора на вълни напускат стра-
ната главно в западна посока. Много 
от тях стигат до земите на днешните 
Италия и Франция, носейки със себе 
си безценната духовна и материал-
на култура. Значителна част от най-
старата аристокрация в тези страни 
е с български произход, доказват го 
хералдичните белези.

Там е отнесена и запазена тради-
цията да се яде конско месо. Дори 
се отглежда специална порода коне, 
предназначени само за кулинарни 
цели. Отскоро и у нас е внесено та-
кова малко стадо. С увереност може 
да предположим, че традицията ще 
се върне тук, вече има няколко рес-
торанта, които предлагат в менюто 
си ястия с конско месо.
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15 март

Тодоровден. Конски Великден. 
Българите като един от първите наро-
ди, опитомили коня, честват своя ве-
рен другар през хилядолетията в мир 
и бран. Почистват се конете и поме-
щенията. Жените приготвят обредни 
хлябове с фигурки на коне. Провеж-
дат се конни шествия, но най-значи-
мото събитие през този ден са куши-
ите – конните надбягвания.

17 март 1872

Загива Ангел Кънчев, национал-
революционер, роден 1850 г.

20 март 1890

Роден Димитър Чорбаджийски 
– Чудомир, бележит български пи-
сател и художник, поч. 1967 г.

25 март

Благовещение, Благовец. Цър-
квата почита деня, в който Божия-
та майка научава от ангел небесен, 
че тя ще бъде майката на Спасите-
ля, Сина божи. Народът се радва на 
настъпилата пролет. В някои краища 
децата с шум и крясъци гонят по къ-
щите и полето събудилите се змии и 
влечуги. Връщат се прелетните пти-
ци и закуква кукувица. Но внима-
вайте! Ако джобовете са ви празни, 
закука ли кукувицата, така ще бъде 
през цялата година. Повсеместни са 
обредните паления на огньове, пре-
скачането им от децата и младежи-
те за здраве.

2 април

Ден на де-
тската книга

3 април 1879 г.

София е обявена за столица на Бъ-
лгария. Тя е петата столица на Ду-
навска България.

1 април

Ден на шегата
Пижи и Пендо. худ. Ал. Божинов

6 април 855 г. 

Умира св. Методий Славянобългар-
ски, един от двамата братя, българс-

ки светци, равноапостоли на Евро-
па, защитници на идеята за културна 
идентичност на всеки народ, просве-
тители, създатели на славянската аз-
бука. Кирил и Методий дават на Бъ-
лгария първоначалния тласък, който 
я превръща в държава на духа, огни-
ще на култура и просвета за редица 
страни от Източна Европа. 

7 април

Ден на здравето и здравния ра-
ботник

8 април

Ден на гората

13 април

Международен ден на младежта

Март–Април


