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Драги читатели,

През зимните вечери е хубаво човек да е на за-
крито – например в някой оперен или театра-
лен салон - и спокойно да гледа какво става 

на сцената. Да, но не е и чак толкова хубаво, когато 
страната му стане такава сцена. В Дон Карлос про-
стреляният Родриго, Маркиз Поза, успява да изпее 
една дълга ария, едва ли не от отвъдния свят, а у нас 
убитите (край с. Плана)  изстрелват цели 7 куршума. 
В едноименната опера Норма не се свени от близост-
та си с римските врагове, а у нас политическите опо-
ненти (или врагове), когато са на власт, ги търсят за 
ментори. При Шекспир, обиденият Кориолан тръгва с 
враговете си, а у нас обиден се чуства всеки, на когото 
са скършени партийните интереси.

Затова по Коледа не ходете на театър, не слушайте 
новините, а запалете свещичките на елхата, погледне-
те първата изгряла звездица (ако е облачно или ви е 
облачно – представете си я) и се опитайте да зарадва-
те някой близък – дете, родител, спътник (не в бизне-
са), - а на себе си пожелайте България да е по-рядко 
сцена на шекспирови трагедии.

Светло Рождество Христово!

24.12.2012 г.     Александър Геров

адв. Петър Славов*

На 27 януари ще 
гласуваме на 
първия национа-

лен референдум в най-
новата демократична 
история на страната. И ако 
този факт ни звучи интри-
гуващо, то ентусиазмът на 
повечето ни съграждани за 
участие в референдума, 
се изпарява в мига, в кой-
то чуят формулировката 
на въпроса: „Да се развива 
ли ядрената енергетика в 
Р България чрез изгражда-
не на нова ядрена центра-
ла?” Наместо ясно и точно 
да формулират въпроса, 
по който управляващите 
са решили да се допитат 
до народа, те ни поставят 
пред немалко сложната 
задача да разшифроваме 
първо какво точно ни пи-
тат, а след това-някак си 
да отговорим еднозначно! 
И на кое да отговорим-
дали „да се развива ли 
ядрената енергетика в 
България”, или дали под-
крепяме „изграждането на 

нова ядрена централа”? А 
за допълнителна трудност 
на заданието допринася 
неяснотата КЪДЕ би след-
вало да е тази нова АЕЦ, 
кой ще я финансира и чия 
собственост ще бъде и 
така нататък.

Дотук се натрупаха до-
ста аргументи, човек въоб-
ще да не си блъска повече 
главата, ами да остави да 
си гласуват на референ-
дума тези, които са си 
написали въпроса и си го 
разбират! И точно тук е 
уловката и ще сгрешим, 
ако се поддадем на първо-
началния импулс да бой-
котираме референдума и 
да позволим само твърдия 
електорат на БСП и ГЕРБ 
да участва в него!

Действително, Законът 
за пряко участие на граж-
даните в държавната 
власт и местното само-
управление изисква уча-
стие на не по-малко гла-
соподаватели, отколкото 
са участвали в последните 
избори за Народно събра-
ние (т.е.ок. 62%-чл. 23 от 
закона), като за да бъде 
прието предложението, 
със „ЗА” следва да са гла-
сували повече от полови-
ната от тях. Такава висо-
ка избирателна активност 
изглежда непостижима, 
което накара много хора, 
в това число и зовящи се 
„специалисти” в изборната 
материя, прибързано да 
обявят Референдума за 
изначално провален и да 

обявят, че няма смисъл да 
се гласува. 

В чл. 23, ал. 3 обаче за-
конодателят е записал 
нещо много важно-а имен-
но: Когато в гласуването 
са участвали по-малко от 
участвалите в послед-
ните избори за Народно 
събрание, но повече от 20 
на сто от гражданите с 
избирателни права, и ако 
с „да“ са гласували повече 
от половината от уча-
ствалите в референду-
ма, предложението, пред-
мет на референдума, се 
внася в Народното събра-
ние.. Тази хипотеза, раз-
гледана при условие, че 
в Референдумът ще уча-
ства основно електоратът 
на БСП (които са твърдо 

„ЗА” нова централа) и от-
части на ГЕРБ (за които се 
разбра, че нямат единна 
позиция, но знакови лица 
също ще гласуват „ЗА”), а 
широката маса от хората 
въобще не гласуват, ще 
доведе до резултат то 90% 
и нагоре „ЗА” нова ядрена 
централа. Същевременно, 
при електорална тежест 
към момента ок. 20% на 
БСП и познавайки партий-
ната дисциплина, харак-
терна за тази партия, по-
криването на мининалния 
праг изглежда напълно 
постижимо и резултатът от 
референдума ще бъде за-
четен по законовия ред.

ЗАЩО Е ВАЖНО ДА СЕ ГЛАСУВА 
С „НЕ” НА РЕФЕРЕНДУМА ЗА 
НОВА ЯДРЕНА ЦЕНТРАЛА

1 февруари - Ден на национална 
памет за жертвите на комунизма
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В резултат, в Народното 
събрание ще бъде внесено 
за разглеждане едно пред-
ложение за нова ядрена 
централа, подкрепено от 
над  90% от гласувалите в 
Референдума, независи-
мо, че вотът си ще са  ще 
са упражнили вероятно по-
малко от1/4 от българите 
с право на глас (което оче-
видно превръща това „мно-
зинство” в очевидно мал-
цинство). Дали обаче това 
ще може да се осмисли от 
съгражданите ни, или подло-
жени на активната пропаган-
да от представители на БСП 

и подкрепени от огромните 
финанси ядреното лоби, ден 
след ден и час по час, вклю-
чително от парламентарната 
трибуна, ще бъдем прину-
дени да слушаме, как „над 
90%” са поискали строеж на 
нова ядрена централа и за-
това държавата трябва да 
продължи с изграждането на 
проекта АЕЦ „Белене”. А при 
подобен натиск и с оглед не-
последовтелната позиция на 
ГЕРБ по темата, опасността 
от „възкресяване” на този 

проект е повече от осезаема.
Това е и причината сдру-

жение Национален съюз 
„Единство”  категорично да 
призове членовете и симпа-
тизантите си да гласуват с 
„НЕ” на предстоящия рефе-
рендум, с ясното съзнание, 
че това е единственият на-
чин да се противодейства 
на готвеното възкресяване 
на опасния, финансово не-
изгоден и заробващ проект 
АЕЦ „Белене”. Защото на 
всеки трезвомислещ човек е 

ясно, че именно това е целта 
на инициирания от БСП Ре-
ферендум (независимо, че 
думите „АЕЦ Белене” отпад-
наха от окончателната ре-
дакция. Отделен е въпросът 
обаче, дали това бе извъ-
ршено законосъобразно 
от мнозинството на ГЕРБ). 
Само и единствено едно 
мнозинство на вот „НЕ” на 27 
януари би гарантирало, че 
тази тема е окончателно за-
творена. Затова обаче тряб-
ва да се ГЛАСУВА с „НЕ”, а 

не – да се бойкотира, да се 
ходи на пикник или за гъби!

* Авторът е икономист 
и юрист по образование, 
адвокат с дългогодиш-
на практика и редица пу-
бликации в областите на 
конституионното право 
и изборното законодател-
ство.  Учредител и член 
на Управителния съвет на 
НС „Единство” и негов зам.-
председател

ЗАЩО Е ВАЖНО ДА СЕ ГЛАСУВА С „НЕ” НА 
РЕФЕРЕНДУМА ЗА НОВА ЯДРЕНА ЦЕНТРАЛА

Инж. Захари Р. Захариев, 
СДС- София, Триадица 

Отново наближават избори и е време 
да започне диалогът с електората - 
всяка партия със своя. Ние си имаме 

електорат, който, ако успеем да мобилизираме 
е в състояние да промени България, както се е 
случвало вече!

От някалко месеца СДС има нов Председа-
тел, което създава очаквания за свеж импулс в 
дейността на Съюза. Нали за това сменихме 
предишния!

Съвременният гражданин на България, 
страна членка на ЕС, е далече от статута на 
останалите граждани на Общността. Това е все 
още, подчиненият, подтиснат „гражданин” - без-
правен, зависим и объркан член на Общество-
то, „винтче на машината”(Й.В.Джугашвили). И 
който всяка мутра или дребен крадец може да 
сплаши, ограби и насили! В този смисъл това 
е съвременен роб, който, съвсем естествено 
не може да сътвори нещо повече, освен да 
се бори за оцеляването си! Дори и тези, които 
имат добри доходи са потопени в робската сре-
да, която ги заобикаля. Така, и оцелелите вече, 
имат причина да търсят ИЗХОД от днешното 
положение. Кой да им го покаже? От всички, 
изредили се след 10-ти ноември правителства, 
единствен носител на нови идеи се оказа СДС! 
Всички останали или не могат (Жан Виденов, 
Беров...) или плагиатстват (НДСВ, Тройната 
коалиция). Малко повече надежди дава упра-
влението на ГЕРБ, следвайки инструкции или 
заимствайки „едно към едно” на идеи и реше-
ния от другите страни-членки. Но все така, жи-
вотът на българския гражданин остава тежко 
зависим, подчинен и бедняшко-робски. Това е 
обяснението за слабия напредък, за липсата 
на оптимизъм. Демокрацията у нас не може да 
цъфне, камо ли да плододава!

Вижда се, прочее, че мястото на СДС като 
генератор на анализи, идеи и решения, стои 
незаето и никой друг не може да да се захване 
с тежката задача да отбере умни, интелигентни 
и честни граждани на страната, на които Н.В. 
електоратът да повери управлението на съд-
бините си. Бездарието ще противодейства вся-
как, въпреки осъзнаването, че от последното 
ще спечели повече, отколкото да се упражнява 
в „управление”. Тази надежда ми дава смелост-
та да изложа вижданията си за ролята на СДС 
в създаването и израстването на СВОБОДНИЯ 
ЧОВЕК, на ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО.

Необходимо е СДС да излезе с Програма за 
Свободна България, така, както създаде, пре-
ди време Програмата за Демокрация. Ето и 
главните точки на тази програма, отворена за 
допълване, коментарии и дискусии:

Програма за декомунизация на България:
1. Да се довърши докрай, започналата 

и спряла, промяна на структури, нормативна 
база и порядки, характерни за комунистиче-
ското мислене и поведение - към отговорно 
Гражданско общество, в което отделният член 
е значеща фигура!

2. Отстраняване спъващите развитие-
то постановки, наследство от „диктатурата на 
пролетариата”. Да се коментират и изчистват 
идеите за фалшиво „равенство”, да се посочва 
произходът на богатството, да се създава ат-
мосфера и среда, поощряваща талантливите, 
енергични и работоспособни граждани - стре-
меж към неограничените възможности!

3. Издигане ролята на образованите и ви-
сокоспециализирани кадри в управлението на 
страната. Това да се изрази и в икономическо-
то им състояние, включително и в преразглеж-
дане на пенсионните дела на хората с висше 
образование, създаване на Горна камара - Се-
нат към Народното събрание, който да пред-
ставлява именно този елит.

4. Отслабване на влиянието на ниско-
образованите и/или бедни имуществено, граж-
дани, върху изборния резултат. Това би могло 
да се получи чрез обмислено и въведено за 
определен срок, въвеждане на ОБРАЗОВАТЕ-

ЛЕН и/или ИМУЩЕСТВЕН ЦЕНЗ за правото на 
глас. С това ще се реши, до голяма степен, про-
блема с купуване/продаване на гласове! Това е 
стъпка с много силен, но положителен ефект, 
от който най-много ще спечелят засегнатите, 
защото положението им бързо ще се подобри!

5. Създаване на Институт за историческа 
памет и национални стратегии - пръв съветник 
на Законодателната и Изпълнителната власт. 
Дейността на тази институция ще подобри ре-
шително работата на споменатите власти, да-
вайки им исторически, външно-политически и 
морални аргументи при вземането на решения.

6. Издигане ролята на здравото нацио-
нално чувство за ВЪЗРАЖДАЩА СЕ БЪЛГА-
РИЯ – един осъвременен модел на нацинал-
ния идеал. Дунавска България да се развие 
като обединителен център за всички българи 
от близката околност и от цял свят.

7. Издигане ролята на българското се-
мейство - Дом за всяко българско дете. Това 
означава: изхвърляне наследеното съветско 
семейно право, отказ от стадното отглеждане 
на деца в детски градини и законово засилване 
на ролята на дома, място за съвместно живее-
не на 3 поколения. Там е мястото, където е въз-
можно да се отглеждат и възпитават отговорни 
граждани, различни по заложби, възможности 
и зависещи от силата на предците си. За из-
ключителни случаи - създаване на система от 
стипендии за талантливи деца. Нормализира-
нето на семейството ще намали количеството 
на нещастни жени и бездомни мъже! По този 
въпрос очаквам силна подкрепа от Съюза на 
жените.

8. Ликвидиране на ДЕФИЦИТЪТ НА 
СПРАВЕДЛИВОСТ, който е следствие на тол-
кова много фалш, съпътстващ живота ни все-
кидневно. Този проблем се дължи не само на 
на внушаваното вече 65 години комунистиче-
ско мислене и поведение (страх, например), но 
и на липсата на религиозно възпитание, психо-
логическа култура (връзка с подсъзнанието) и 
особенно на съществуващия ПРАВОСЪДЕН 
ПРОБЛЕМ: непромененото докрай законода-
телство. Формално са гласувани всички изис-
квани от Брюксел закони, но са на лице про-
тиворечия и неадекватност на подзаконовата 
база: наредби, правилници, НПК, ГПК, тълку-

вания, съдебна практика - 
все още неосъвременени. 
Новоизбраният ВСС веро-
ятно ще внесе свежест, но 
като цяло някой трябва да 
формулира задачата пред 
цялото Правосъдие!

9. В ИКОНОМИЧЕ-
СКАТА ОБЛАСТ - най-зави-
симата ресурсно област в 
живота: да се работи за при-
лагането на най-резултант-
ните и изпитани от опита 
на развитите страни иконо-
мически модели, техноло-
гии и технически решения. 
Строежът на автомагистра-
ли е полезно нещо, но то е 
само стъпка. Задвижването 
на икономическия механи-
зъм иска да се търсят при-
чините за нискокачествено 
или спряло производство, 

недостъпност до външни пазари, ниска конку-
рентноспособност и др. икономически фактори 
с цел положително повлияване. Това е един 
вид „мониторинг” на икономическите субекти. 
Този мониторинг да е гъвкав и да изключва 
само най-силните и стабилни оператори, а 
всички да чувстват отговорността си пред дър-
жавата, която има отговорности към уволнени 
или пострадали работници и не може да е без-
различна към работодателите им...

10. Специално внимание към селскосто-
панското производство и ЗЕМЯТА - най-ста-
билното и гарантирано средство за производ-
ство. Тази земя, напоена с кръвта и потта на 
дедите ни сега да е занемарена!? А проблеми-
те на това средство за производство, най-здра-
вият темел в основата на българската държава 
някой трябва да реши, с ум и далновидност. 
Кой по-добре от СДС може да направи това? 
Дали напъните на Енергийната мафия, която 
ни занимава ден през ден с напъните си за 
Атомна енергетика? Нещо прилягащо на голе-
мите ядрени държави - САЩ, Франция, Япония 
- все страни с развито селско стопанство, но 
несигурно и безресурсно за бедна България! 
Виждам нещо неморално и сбъркано да пра-
виш референдум за АЕЦ, а да си захвърлил 
най-силното си икономическо средство! Пред-
лагаме този референдум да се формулира 
така: АЕЦ или ЗЕМЯТА!

Спирам дотук, но списъкът може да се до-
пълва и разширява - имаме толкова много ра-
бота. А недоволните от лъжливата показност 
на ГЕРБ-овото управление и от играта на още 
по-лъжливата „опозиция” са тези към които 
трябва да бъде адресирана нашата Програма. 
А СДС да промени съдържанието си - „Съюз за 
Демокрация и Справедливост”, което по-точ-
но ще отразява задачите, които си поставяме. 
Целта е висока и си заслужава работата, която 
ни предстои. Нека започнем с публикуването й 
в „Демократичен вестник”, после да внушим на 
новото ръководство да прегърне идеите, зало-
жени в нея. И да ги вземе „на въоръжение” в 
дейността си. Те прилягат най-много именно на 
СДС!  

СВОБОДНИЯТ ЧОВЕК 
ПРАВИ ПРОГРЕСА, 
РОБЪТ - НИЩО!

инж. Захари Захариев

Защо се получава, така че едно такова до-
стижение, каквото е централизираното 
топлоподаване, да се оспорва? Кое се 

приема и кое се отхвърля? И защо?
Така поставен въпроса води до много инте-

ресни изводи. Нееднозначни! За едни това да е 
„кокошката, която снася златни яйца” (цитирам 
шефа на Топлофикация София), а за други- да 
е ограбване, насилие и в крайна сметка- притес-
нения с големи, лоши и жизнезастрашаващи по-
следици, заради безизходицата по казуса!

За плюсовете- ясно, добре е да има центра-
лизирано топлоснабдяване. За това няма спор... 
Но за всичко по-нататък? Веднага щом се по-
стави въпроса на пазарни основи- да се държи 
сметка за това „кой пие и кой плаща”, веднага 
„лъсват” качествата на сега действащия модел...

Преди всичко, технологията, по която работят 
българските топлофикационни дружества (ТФД) 
е ПРОЕКТ 1949 г., когато е поставено началото. 
За хората от моето поколение е ясно: времето 
на най-див сталинизъм и диктатура, не само по-
литическа, но и икономическа, за съжаление! 
Заради младите, нашите деца и внуци, е важно 
да се поопише малко по-подробно.

Най-напред идеята е възникнала като опит 
да се използва „отпадната топлина” от произ-
водството на електроенергия. Имаше в двора 
на всяка ТЕЦ, едни огромни съоръжения, нещо 
като широ-ок комин, в който отработената пара 
се кондензира в топла вода. Може да ги има 
още, тъй като има ТЕЦ-ове. Кондензираната 
топла вода, с по-малък разход на гориво се при-
вежда в парообразно състояние, което върти 
турбините. А температурата на кондензация се 
изгубваше в атмосферата. Това е отпадната 
топлина, която тогава се насочи за отопляване 
на строящите се индустриални предприятия. 
Те щяха да донесат благоденствието, което не 
се получи. Но технологията за отопление с от-
падна топлина- остана. И се разви, разрастна и 
усъвършенства- все в посоката, предначертана 
от „съветските” специалисти. Така се хареса на 
тоталитарната държава, че и до днес- 23 години 
след официалното й закриване, Топлофикация 
„на помръдва”! За злорадство на непобедилите 
социалисти, и за трагедия на попадналите, вол-
но или неволно, в желязната й прегръдка!

Но нека поговорим за недостатъците й, ви-
наги премълчавани- за да, недай си Боже, се 
окуражат противниците й . И заради тъпоумие-
то на икономическите фактори, които са готови 
да унищожат бъдещето на хиляди хора (ползо-
ватели), но да не си размърдат  мозъците си и 
да насърчат изследвания, обществен дебат и в 
крайна сметка да спасят идеята за централиза-
ция. И да останат в стопанския живот като ефек-
тивни и желани. Но не! И тяхното мислене (както 
и на политиците) е концентрирано върху мними 
предимства, а всъщност- недостатъци, които 
обаче не искат да загубят! Нека да изброим най-
главните и в коментар да разкажем: защо?

1. Генерирането на топлинна енергия (ТЕ) 
и разнасянето й в един голям район, е свърза-
но с ОГРОМНИ ЗАГУБИ на ТЕ, но не и за ТФД, 
тъй като тази ТЕ вече е калкулирана в цената 
на произведената електроенергия. Вкараният 
природен газ- метан, за който радиото съобща-
ва непрекъснато, служи само за дозагряване! 
И ТФД не загиват, въпреки, че половината або-
нати не плащат! И оправдават съществуването 
на ДКЕВР. Ако се измени технологията- толкова 
„другари” ще останат  без тлъстите си заплати, 
че и задгранични контакти...

2. Крайният потребител няма никакво вли-
яние върху „консумираната” ТЕ: и да ползва и 
да не ползва- все едно, ще плаща! Колкото му 
кажат и на цена, която ДКЕВР му определи! 
Велико, нали?! Не може и да се откаже, а ако 
тръгне през съда- не е сигурно дали ще удържи 
на огромната корупционна сила на „енергетика-
та”. Социализъм в действие!

3. Измерванията на всякакви показатели са 
условни: ТФД отговаря за параметрите на ТЕ 
само до абонатната станция (АС), където има 
топломерен уред, достъпен само за доставчика, 
а монтираните по радиаторите  датчици, служат 
само за имитация на мерене.

А безконтолното мерене и формиране на 
сметки е „много сладка работа”- позволява да се 
въртят безотчетни пари, черни каси и да се полу-
чават... издънки, като сметките на Вальо Топлото 
във виенска банка. Осъдиха го за българските 5 
милиона?! Няма по-добра препоръка от тази! И 
как да се откажеш от такава „доходна работа”?

4. Възможностите на крайния потребител да 
пести, да планира бюджета си, или да се изклю-
чи, когато замине нанякъде, са сведени до нула! 
Това икономическо заробване, все още върви и 
е възможно само при тази технология- от 1949 г. 
Е, има някакви нормативи от 1981 г.( забележе-
те- вкое време), но как да ги променим, като „ще 
разлаем кучетата”? Я, по-добре да си мълчим и 
да събираме „златни яйца”, колкото и да са на-
малели...

Има и още „прелести” като- промяна на ми-
кроклимата на градовете, ощастливени от това  
„чудо на 20-ти век”, като- интензивно развъжда-
не на плъхове и хлебарки и др.

Гореизброените „прелести” стигат да се търси 
отговор на въпроса: има ли друга възможност? 
И веднага ще се види „котвата”, за която са се 
хванали ТФД и принципалите им: милиардите, 
закопани под улиците на топлоснабдените райо-
ни (градове), в построените мощности- също за 
милиарди! Как да се откажеш?! МККремиковци, 
колкото и трудно да беше- можа, защото негови-

те клиенти, все в чужбина, не можеш да мачкаш 
и притискаш, като своите...

Когато чуете- ТФД да говорят, че „така е в цял 
свят”, това значи- все страни от бившия соцла-
гер. Останалият свят няма нашите проблеми, 
защото не е имал „щастието” да живее в една 
планова и съветска икономика... А пазарното 
(колко „регресивно”!) мислене не допуска по-
добна „радост”. Има ли интерес, издържа ли 
на конкуренцията,купува ли се- произвежда 
са. Щом стане нерентабилно- загива и никакъв 
ДКЕВР не може да му помогне!

Белег на социализма бе пълната забрана на 
критиката му, което бе и една от главните причи-
ни за пропадането. Какво ли не сме преживели 
от тази забрана?!  А съвременната топлофика-
ция, в други условия, също не може да бъде кри-
тикувана, обсъждана и това е сигурен белег, че 
ще пропадне, също като „майката”, която я роди.

Как се отоплява, все пак, останалият свят? 
Бегъл поглед само, без влизане в детайли:

Използва се топлоносител, който позволява 
беззагубно пренасяне, позволява индивидуално 
включване/изключване и измерване на потребе-
ното количество- в реални и безспорни единици 
и от лесни за отчитане измервателни уреди. Един 
пример за такъв топлоносител е използването на 
природен газ (CNG): собствен газов бойлер, раз-
положен на междинна етажна площадка, нагря-
ва отоплителния флуид (антифриз, вода и под.) 
и топла битова вода.Това е! Един разходомер 
(газ-измерител) мери литрите газ, минал през 
него.  Просто отчитане, без „топлинно счетовод-
ство”, без”такса сградна инсталация”, плащане и 
...никакви разправии. С топлоносител „вода” се 
отопляват само край вулканичните гейзери, а в 
нашата „мила Родина” и ползването на геотер-
мални източници за отоплителни цели е спряно 
от Закон за водите!? Какво „далечно виждане” на 
енергийната мафия!

Освен с природен газ, топлопренасяне и 
управление би могло да се реализира и с друг 
топлоносител. Но за това трябва да се впрегне 
научната мисъл. Ако се използва чуждия опит- 
ето го:  CNG се е настанил трайно в живота на 
цивилизования свят. Дали при нас може да се 
„пръкне” друго подобно откритие? Би могло, но 
първо трябва да  разчупим менталните окови, и 
тогава да очакваме друго... А това значи да се 
спори- открито, честно и равнопоставено. Съще-
ствуването и поддържането на монопол е кон-
трапродуктивно и колкото по-рано се разбере 
това, толкова по-добре.

СПОРНАТА 
ТОПЛОФИКАЦИЯ
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Мариана Мелнишка

Измина още една 
година, без да 
имаме истин-

ски „музей за комунизма 
в България”. Уж всичко е 
описано, документирано и 
публикувано, а няма къде 
да отидеш да видиш сним-
ки, да чуеш спомени, да 
прочетеш документи, да 
разгледаш предметите, из-
ползвани за съпротива, как-
то и средствата за терор. 
Опитват се да ни залъгват 
с някакъв социалистиче-
ски реализъм в портрети 
на партийни величия и да 
внушават на студентите в 
най-престижния държавен 
университет, че дъщеря на 
диктатор била едва ли не 
месия, като „отворила Бъл-
гария” към Европа, ... вмес-
то де им покажат в една 
изложбена зала на триста 
метра от Алма Матер, как 
България е участвала със 
собствен павилион в Па-
рижкото изложение през 
1900-та година и за пости-
женията си в духовната 
сфера е получила няколко 
медала. Ама това е опасен 
скок за мисълта на мла-
дите и няма кой да поеме 
отговорността да ги насочи 
към него...

Докато в Берлин, Прага 
и Гданск показват на уче-
ници и туристи експонати-
те на потисничеството и 
борбата при диктатурата 
под съветски контрол, в 
София рекламират като ту-
ристическа атракция една 
художествена маска на 
диктатурата на пролетари-
ата и продават фланелки с 
ликовете на убийци.

Отново си заслужава-
ме светът да ни смята за 

най-безропотната под кому-
низма страна, щом нямаме 
смелост да приемем Праж-
ката декларация за евро-
пейската съвест и комуни-
зма, въпреки предупрежде-
нието, че различните оцен-
ки на комунистическото 
минало все още разделят 
Европа на “Западна” и “Из-
точна”.

Ала все пак, и през тази 
година, хора, на които не е 
безразлично къде е Бълга-
рия в паметта на времето, 
генерираха събития, които 
придадоха символно значе-
ние на две дати – 1 ноем-
ври и 12 декември. Денят 
на будителите – неслучайно 
забранен през комунизма! – 
доби нов смисъл чрез една 

съвременна будителска 
мисия на българи от чужби-
на с европейски средства: 
пътуваща документална 
мултимедийна експозиция 
„България 1944-1989 г. 
Забранена истина”, при-
ютена временно от Дър-
жавната агенция „Архиви” 
и отразена в сайта desebg.
com. Идеята и усилието 
да се покаже на 20 табла 
и видеоекрани истинското 
лице на комунизма е на г-жа 
Фанна Коларова от Герма-
ния и на публициста Стоян 
Райчевски, председател на 
Съюз „Истина”. Ние бълга-
рите можем да се гордеем 
с достойно минало и ка-
чествени личности, ста-
нали жертви на режима, и 

към тяхната памет имаме 
огромен неизпълнен дълг. 
Така изразиха мисията си 
организаторите. В подбу-
дите им личи близката и 
на мен тревога от голямата 
разлика между Германия 
и Полша от една страна и 
България от друга в начи-
на, по който обществото се 
грижи за своята история. 
Нациите, които се опит-
ват да скрият болезнени-
те си рани и не назовават 
случилото се с точните 
думи - убийства, грабе-
жи, лишаване от човешки 
права, - боледуват, напом-
ни Ф. Коларова и сподели, 
как дискусиите в Берлин 
по проблемите на близката 
история, всъщност изваж-

дат хората от депресията 
и ги сплотяват като народ. 
Изложбата набелязва най-
важните събития и набляга 
на по-малко познати факти 
и особено на съпротивата 
на българския народ против 
диктатурата. Темите са под-
брани така, че да проследят 
в хронологически ред уста-
новяването на комунистиче-
ския режим в България про-
тив волята на народа й, с 
преврат, последван от терор 
още от първите дни, когато 
без съд и присъда са избити 
десетки хиляди българи, а т. 
н. „народен съд” унищожава 
политическия, военния, сто-
панския и духовен елит на 
българската нация.

Най-въздействената част 
от изложбата са снимките и 
материалите, документира-
щи Горянското движение от 
1945 г. до средата на 50-те 

години - първата организи-
рана и масова въоръжената 
съпротива срещу комунис-
тическия терор и съветската 
военна окупация в обрече-
ната вече Източна Европа. 
На отделни пана е показано 
отражението в България – 
задушавано, разбира се, от 
властта – на Берлинското 
въстание в 1953 г., Унгарска-
та революция през 1956 г., 
„Пражката пролет” в Чехо-
словакия през 1968 г. и на 
независимия синдикат „Со-
лидарност” в Полша.

Колкото и исторически то-
мове и научни публикации 
да се опитват да обяснят и 
систематизират уникалното 
горянство, бунило духове-
те, всявало ужас сред по-
тисниците и ожесточавало 
репресиите и насилията им 
срещу беззащитното на-
селение, най-убедителни 
са спомените на потомци 
и разказите на очевидци, а 
и на малцината оцелели – 
живите паметници на една 
героична, но премълчавана 
история. На 1 ноември, на 
изложбата, един автентичен 
документ бе представен от 
автентичния му източник: 
Радостина Георгиева е 
изпълнила синовен и граж-
дански дълг към своя леген-
дарен дядо, издавайки сама 
книгата си „Горяните в 
Източния Балкан” за него 
и четата му. Специално за 
„Демократически вестник” 
тя любезно предостави не-
публикувания никъде до-
сега първоначален ескиз, с 
който е започнала живото-
описанието на един герой 
от фронта, непримирим към 
потисничеството. Възпри-
ех жеста й като почит към 
датата 12 декември, когато 
зверски е бил убит Георги 

Маринов-Търпана.
„Книгата на Радостина 

надхвърля документалното 
четиво и се издига до ниво-
то на публицистично-худо-
жествено обобщение, като 
изнася за първи път факти и 
данни за трагични събития, 
жертва на които са хиляди 
обикновени българи”, пише 
по този повод Даниела Гор-
чева, издателка на сп. „Диа-
лог”, което излиза в Холан-
дия и се чете от българи из 
цяла Европа.

На онези от нас, 
които сме придо-
бивали смътна, 
предубедена или 
неподкрепена с 
факти представа 
за тази съпроти-
ва, която според 
добросъвестни 
историци „няма 
равна на себе си 
в българската ис-
тория от Освобож-
дението (1878) на-
сам”, вероятно е 
подействал добре 
и документалният 
филм на Атанас 
Киряков, в който 
разказват прежи-
вяното самите го-
ряни от района на 
Свети Врач та чак до Сви-
ленград. А академично 
изследваните документи, 
цитирани в издадения от 
Нов български универси-
тет през 2012 г. „Сборник с 
материали от национал-
на научна конференция: 
Съпротивата срещу ко-
мунистическия режим в 
България (1944-1989 г.)” 
очертават една гъста мре-
жа от доблестни, отчаяно 
смели действия по цялата 
територия на страната ни - в 
името на семейната чест и 

националното достойнство, 
- „възнаградени” с неспра-
ведливост, жестокости, без-
закония.

След като легалната опо-
зиция в България, спечели-
ла на първите следвоенни 
избори през 1946 г. най-мно-
го гласове от всички стра-
ни под съветска окупация 
(факт, потвърден и от све-
товно признати историци), е 
окончателно ликвидирана, 

на хората им остава да хва-
нат гората. Когато им вземат 
земята, когато им наложат 
непосилни наряди (и ги пре-
биват при неизпълнението 
им), когато им отнемат сво-
бодното говорене и убият 
земеделските им водачи... 
Бедни и средноимотни, 
учени и селяни, демократи 
и анархисти, християни и 
мюсюлмани преодоляват 
различията си на фона на 
общата за всички заплаха и 
терор от „свои” грабители и 
чужди окупатори. Първите 

горянски чети се създават 
през пролетта на 1945 г. и 
действат в районите, откъ-
дето са и самите смелчаци 
– хлебари, занаятчии, ора-
чи, ученици - без да имат 
връзки и да търсят такива с 
други нелегални групи. „За 
10 години се сформират 28 
чети в 24 центъра и 1000 
секции.” Няма област, в коя-
то да не възникват нелегал-
ни организации с различни 
имена – „Национал-хрис-
тиянски кръст” в Смолян-
ско, “Първа Средногорска 
зелена гвардия – Никола 
Петков” и “Съюз на свобод-
ните воини”, действащи в 
Пловдивска, Пазарджишка, 
Карловска и Панагюрска 
околии. Свързват се и с чле-
нове на “Оранжева партия” 
в Ямболска околия, в Ру-
сенски окръг, в Казанлъшка 
околия, в Еленския Балкан, 
край Асеновград и около 
Чепеларе... Имат по някол-
ко пушки с броени патрони 
за групата, пистолети, по 
някоя бомба, но истинска-
та им сила е в решимостта. 
Крият се в горите не за да 
отмъщават, а да защитават 
населението и да го подбуж-
дат към съпротива. Слушат 
радиостанция „Горянин”, 
предаваща от Гърция и 
се надяват на подкрепа от 
САЩ и Англия. Помагат им 
стотици ятаци, роднини, ако 
не се броят внедрените пре-
датели.

Властта е сериозно уп-
лашена, изпраща хилядна 
редовна войска и милиция 
срещу няколко десетки „бан-
дити”; към ДС е създаден 
специален „Отдел за борба 
с контрареволюцията”. Из-
сичат цели горски масиви. 
Георги Димитров пише, че 
гражданската война е пре-

дотвратена само поради 
присъствието на 800-хи-
лядната съветска армия. 
Лично Вълко Червенков 
отива в района на Средна 
гора да командва воен-
ната разправа. По-късно 
нарежда да се издигне 
сегашния заплашителен 
паметник насред София, 
вместо предвидения скро-
мен мемориал на загина-
лите във войната.

Не само наказателните 
акции и смъртните при-
съди смазват поредния 
непрославен български 
героизъм. Пропагандата и 
страхът засипват с пепел 
пресните гробове и чер-
ните забрадки. Има доста-
тъчно продали се творци, 
на които е възложен филм 
за „враговете на народа”, 
а известен и до днес ком-
позитор написва музиката 
за него... Семействата са 
гонени отвсякъде, лишени 
от достъп до образование 
и работа.

Но по-страшното е, че 
никой не им се извини 
през последните 23 годи-
ни, а неколцината оста-
нали по чудо живи гаснат 
в бедност, допълнително 
унижавани с обидни под-
мятания от потомци на па-
лачите им. Днес има само 
един ден и само едно мяс-
то, на което всички истин-
ски българи можем да се 
поклоним пред забраве-
ната памет на онези наши  
сънародници, измили с 
кръвта си челата ни пред 
демократична Европа и 
поставили там България 
начело на дългата борба 
с терора, наречен комуни-
зъм: на 1 февруари пред 
скромния Мемориал в 
парка на НДК.

Радостина Георгиева

Отивам си чист пред себе си,
а мисля пред вас и пред всички...
  Георги Маринов-Търпана

Достойни хора винаги е имало и те са отсто-
явали правото си да останат личности, дори ко-
гато това е означавало да пожертват живота си.

Един от най-ранните ми детски спомени за 
моя дядо - Георги Маринов Стоянов–Търпана 
датира приблизително от 1964-1965 г. Обиски-
раха посред бял ден къщата на баба ми - Сто-
янка Търпанова. Иззеха кореспонденцията му, 
благодарствените писма от фронта, всичко ко-
ето би ми помогнало един ден да наредя като 
пъзел спомените за него, снимките, написаното 
от ръката му...

Спомням си ясно, как нахълталите в къщата 
мъже крещяха: „Дай смъртния акт!” Баба ми не 
им го дала, скрила го. По-късно разбрах защо го 

е пазила. За да мога да търся истината...
Когато поотраснах, мислех си, че този доку-

мент ще ми помогне да разбера как е възможно 
един и същи човек да спасява ранени хора под 
куршумите във Втората световна война и мал-
ко по-късно да бъде осъден на смърт чрез раз-
стрел „в името на народа”. Като „предател” на 
същия този народ, или по-точно, на тези, които 
се подчиниха на чужди държавни интереси и 
предадоха народа си „за паница леща” - за соб-
ственото си и на тяхната каста благополучие.

Като наследник бях допусната до архивите 
на ДС, където прочетох документирано онова, 
което комунистите внушаваха на хората десе-
тилетия: Истинските патриоти, оказали съпро-
тива срещу режима, там са наречени „бандити”, 
„предатели” „американски агенти”, агенти на 
империализма.

Човешкият път към Голгота на командира на 
сливенските горяни Георги Маринов Стоянов е 
предопределен сякаш със самото му раждане. 

Роден е на 6 май, Гергьовден. Светецът е воин, 
борещ се срещу Злото. Родното му място е с. 
Желю войвода, Сливенско. Годината е 1915.

Георги Маринов не е виждал своя баща, за-
щото той загива през 1917 г. от избухнала бом-
ба в Първата световна война. Майката - Ненка 
- е природно интелгентна жена, селска акушер-
ка, която сама отглежда шестте си деца – три 
момичета и три момчета. Възпитава ги в патри-
архален, възрожденски дух.

Дядо ми се оженил за Стоянка Тодорова 
Търпанова и отишъл да живее в с. Тополчане, 
Сливенско. По фамилията на тъста му започ-
нали да го наричат Георги Маринов-Търпана.

През Втората световна война дядо ми служи 
в 11 пехотен полк като фелдшер на фронта в 
Унгария. След като се връща от фронта с три 
медала за храброст, той заварва развилнелите 
се комунисти, които насилствено налагат тъй 
наречената „народна власт” След обесването 
на Никола Петков репресиите по селата се за-
силват.

На 9 септември 1949 г. Георги Маринов уча-
ства в нелегална конференция на вече забране-
ния БЗНС „Никола Петков”. Тя е организирана 
от Първа горянска сливенска чета с ръководи-

тели Никола Панов и Костадин Дейков. Дейков 
е фелдфебел от 11 пехотен полк, където е слу-
жил и дядо ми. Четата няма въоръжени акции 
срещу комунистическата власт, но в района са 
организирани нелегални комитети, които са се 
готвели за съпротива. Преди репресиите дядо 
ми не се е занимавал активно с политика. Но 
винаги е бил несъгласен с комунистите и това 
те са знаели, защото го е изразявал и показвал 
публично. В спомените на моята майка се е за-
печатало, че баща й все е отсъствал, защото е 
бил запас. Ето какво разказваше за това вече 
покойната ми баба Стоянка Тодорова Търпано-
ва: ”Много често вземаха дядо ти запас. Девет 
пъти. Беше им трън в очите на комунистите, не 
им мълчеше и гледаха да го отдалечат от село-
то. След като земеделците спечелиха избори-
те, 15 души партийци намират дядо ти на коша-
рите и го пребили от бой, почти до смърт. Дойде 
докторът, с когото бяха заедно на фронта, да 
го лекува... Не се съгласи да си даде и земя-
та. Имаше едни 50 декара, ама не само зара-
ди тях им се противеше. Не можеше да търпи, 
аз се боях за него, а той все ми казваше: „Две 
смърти няма, но без една не може...” Нощем 
комунистите организираха шайки и нахълтваха 
в къщите на хората. Биеха ги и ги заплашваха. 
Задържаха ги в общината. Иванчо Христов пък 
го пратиха в лагер, само защото спаси честта 

на три наши момичета от пияни руснаци, раз-
квартирувани в селото през войната. По късно, 
Иванчо последва дядо ти в гората...”

На 17 срещу 18 януари 1950 г. при опит да 
бъде задържан от ДС,  Георги Маринов успя-
ва да избяга и се укрива в Сливенския Балкан 
заедно с Иван Христов от с. Тополчане. Посте-
пенно към тях се присъединили много хора, под 
натиска на комунистическите репресии.

В началото на 1951 г. отрядът наброявал 
седемдесет души. Редът бил военен. Избират 
ръководство: командир - Георги Маринов с 
псевдоним „Бенковски”, помощник-командири 
Димо Фирков - „Левски”, Иван Христов с псев-
доним „Стоянов”, секретар е Радко Иванов. Че-
тата е имала четири подразделения, с четири-
ма отделни командири 

Създават се нелегални комитети в Сливен-
ско и Ямболско. Търси се връзка с други горян-
ски организации.

Всичко това е известно на Държавна сигур-
ност, но опитите да бъде внедрен агент, за да 
убие командира, остават безуспешни.

На 1 и 2 юни с една показна, добре органи-
зирана акция се цели да бъде унищожен Втори 
сливенски отряд. Това е денят на Ботев и ана-
логията с разгрома на Ботевата чета се налага 
от само себе си. Втори Сливенски отряд е на-
броявал 106 въоръжени четници, а срещу тях 

е изпратена няколкохилядна редовна войска и 
милиция. Комунистите са били изплашени, не 
са знаели колко човека имат срещу себе си. 
За което допринасят и предаванията на радио 
„Горянин”, тъй като в неговите емисии се е 
съобщавало, че въоръжената съпротива има 
център, който я организира. Имало е центрове, 
но по райони... Координацията между тях не е 
била централизирана.

Сливенският балкан е блокиран, създават се 
временни участъци на милицията в селата Со-
тиря, Блатец, Тополчане и Желю войвода.

Около затвора в Сливен са разположени ми-
лиционери със съответно снаряжение.

До ДС е достигнала информация, че дядо ми 
е искал да се освободят политическите затвор-
ници. Лично Вълко Червенков се установява в 
района, за да ръководи акцията.

След тежкото сражение на връх Синилка 
голяма част от горяните успяват да разбият 
блокадата и да се спасят. Някой са арестува-
ни, други заловени чрез предателство, тъй като 
между ятаците е имало внедрени агенти. Вер-
сията им е била, че ще съдействат на горяните 
да бъдат откарани до Родопите, за да се при-
съединят към несъществуващ Родопски отряд.

ПОКЛОН ЗА ГОРЯНИТЕ... 
ВМЕСТО МУЗЕЙ

ИЗВОРЪТ на „ГОРЯНИТЕ ОТ ИЗТОЧНИЯ БАЛКАН”
Непубликуван текст на автора, от който се 
ражда едноименната книга

На стр. 6
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Георги Маринов се укрива, тежко ранен, но чрез 
агентите на ДС е подведен и заловен.

В затвора му устроили прощално свиждане с 
десетина от най-близките му съратници, макар и 
с доживотни присъди. Той спира поглед на най-
младия, Петър Караманов, и му казва: „ Всички 
сте млади, особено ти, Петре. Много ще теглиш, 
ама си невръстен и жив ще излезеш . Кажи то-
гава на хората, които ме знаят и помнят, че 
воювах за добро, но го изкараха зло. Отивам 
си чист пред себе си. А мисля пред вас и пред 
всички...”

Това са последните му думи.
Моята баба Стоянка разказваше: ”Видяхме се в 

затвора в Стара Загора. Показаха ни го през ре-
шетките. Беше жестоко пребит, едвам жив... Гле-
даше децата Димитринка и Тошко, гледаше ги и 
нямаше сили да говори... Това бяха направили с 
него...”

В смъртната присъда № 834 произнесена на 6 
октомври 1951 г. от съда в Стара Загора срещу 
дядо ми и още 10 четници, се казва, че ”тези 
българи, грамотни, неосъждани, по занятие 
земеделци, са виновни за това, че в края на 
1950 и началото на 1951 година в Сливенска 
околия и Сливенския Балкан, първите седем 
души са били ръководители на бандитска 
група или организация на БЗНС – Никола Пет-
ков, която си е поставила за цел да подро-
ни и събори народнодемократичната власт 
в Народната република чрез преврат, бунт, 
метеж, терористични действия, или обще-
ственоопасни престъпления, а останалите 
четирима членове на тази организация са 
минали в нелегалност, вследствие на ко-
ето по чл. 70, ал.1 от Наказателния закон, 
във връзка с чл. 5 от Закона за разтуряне 
на БЗНС и чл.35 от НЗ... ги осъжда на СМЪРТ 
ЧРЕЗ РАЗСТРЕЛВАНЕ,като ги лишава от пра-
вата по чл.28 завинаги и конфискува в полза 
на държавата цялото им имущество, движи-
мо и недвижимо.”

На запитване от близките, в случая баба ми Сто-
янка и нейния баща, е отговорено, че присъдата 
е изпълнена на 12 декември същата година. в 22 
ч. в Могилските гробища край Стара Загора. По 
спомени на свидетел, описани в книгата на Петко 
Огойски „Записки за българските страдания”, том 
2, ръководителят на сливенските горяни Георги 
Маринов и съратниците му са били зверски убити 
с кирки и лопати, за да не се вдига шум. Ръцете 
им били вързани с тел. Както многото гробове на 
убитите от комунистическия терор, и този гроб - 
22 години след промените - е неизвестен.

Дълбокото ми убеждение след всичко което 
зная, прочетох и чух за моя дядо Георги Мари-
нов е, че той - като ръководител на въоръжено-
то съпротивително движение в Сливенско - не е 
действал стихийно, нито под напора на емоции. 
Целта му е била да се предизвика вниманието 
на Запада към положението в България. Поли-
тическата обстановка е давала основания да се 
смята, че това е възможно. Защо надеждите не се 
оправдават – това е друга тема.

Книгата „Горяните от Източния Балкан” на 
Радостина Георгиева може да се намери в кни-
жарницата  на „ Петте кьошета”, ул. „ Ген. М. 
Скобелев” № 29

Радмила Младенова

Първа спирка: 
Мемориал 
на убитите 
евреи в Европа

В центъра на Бер-
лин море от бе-
тонни блокове: 

2 711 четвъртити къса 
сиво, всеки с индиви-
дуални размери. Броят 
им е случайно число. 
Вероятно толкова са 
се събрали в предоста-
вените от общината 19 
000 кв.м. Колко ли меж-
дународни корпорации 
са си точили зъбите за 
това незастроено пет-
но в идеалния център 
на немската столица, 
където до преди двай-
сет години се е издига-
ла Стената? 

Тръгвам по една от 
пътечките, водещи 
навътре. В начало-
то блоковете са ми до 
коляното, но съвсем 
бързо набират височи-
на и израстват с поне 
метър над главата ми. 
Някак с периферията на 
погледа регистрирам, 
че някои са леко килна-
ти, та, изведнъж потъ-
нала в недрата на това 
символично гробище 
с гигантски надгробни 
плочи, усещам първите 
сигнали на надигаща се 
паника. Ами ако нещо 
се случи и вземат, че 
се стоварят върху мен? 
За все случай пипам с 
ръка да проверя колко 
е стабилна спойката им 
със земята. Да, да, мно-
го сполучливо хрумва-
не на архитекта Питър 
Айсман, мисля си поу-
спокоена. Първо вървя 
само напред, после из-
бирам да свърна на-
ляво или надясно. Все 
същото. „Но няма ли 
нещо в центъра?“ питат 
повечето посетители 
тук. Няма. Все едно си 
в лабиринт, но от ново 
поколение – рожба на 
модерността – чиито 
пресичащи се под прав 
ъгъл пътеки не водят до 
никъде и не предлагат 
нищо за откриване. 

Съвсем сама съм, 
макар наоколо да е 
пълно с хора, които по-
знавам. Чувам смеха 
на щастливо загуби-
ло се хлапе, зървам го 
за миг на една от пре-
сечките, на следваща-
та – възрастен мъж. 
Вероятно баща му. И в 
съзнанието ми изплуват 
архивни кадри на деца 
и възрастни, които над-

ничат от товарни вагони: 
6 милиона души с етике-
та „евреи“. При тази вне-
запна среща на минало 
и настояще ме изпълва 
чувство, за което не знам 
да съществува дума. 

Във всеки случай ме 
изумява способността на 
човека да покрие с живот 
едно място, което говори 
за толкова много смърт. 
Всеки си има собствен на-
чин да изследва възмож-
ностите на простран-
ството: млади момичета, 
чийто стил на обличане 
залага на смелите ком-
бинации от цветове, на-
мират в сивите блокове 
идеалния фон за снимка, 
момчета с торбести ан-
цузи изпробват уменията 
си по паркур, като скачат 
от блок на блок, въпреки 
че е забранено. А всеки 
вторник – когато студен-
тите от Художествената 
академия отсреща ор-
ганизират традиционно-
то си парти – никой от 
пазачите на мемориала 
не иска да е на смяна. 
Свободата на общуване 
с това необичайно про-
странство е в основата 
на замисъла на създате-
ля му Айсман, който не 

дига още един не много 
по-различен бетонен блок. 
За него обаче първо тряб-
ва да знаеш, за да го от-
криеш. Трябва да се откло-
ниш от улицата, за да го 
разгледаш отблизо. Тряб-
ва да поискаш да надник-
неш през малкия тъмен 
екран, вграден в корпуса 
му, горе-долу на нивото на 
очите на възрастен човек. 
Трябва да се вгледаш спе-
циално, за да фокусираш 
краткото видео, което се 
прожектира сякаш някъде 
далече във вътрешността 
на бетонния блок. Трябва 
да решиш да изгледаш 
няколкото сцени, в които 
хомосексуални двойки се 
целуват, забелязват, че 
друг ги наблюдава и се 
разсмиват. Жени, мъже, 
млади и по-възрастни. И 
да си дадеш сметка, че 
сам си избрал – с цяла 
една поредица от реше-
ния – ролята на воайор 
и евентуално на съдник. 
Мемориалът на датско-
норвежкото дуо Елмгрийн 
и Драгсет драматизира по 
изключително фин начин 
перспективата на човека 
от хетеросексуалното мно-
зинство днес, но и на фа-
шиста преди 70 години и 
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ИЗВОРЪТ на 
„ГОРЯНИТЕ 
ОТ ИЗТОЧНИЯ 
БАЛКАН”

покрайнини на Берлин, ми 
се струва безкрайно дълго: 
час и нещо от центъра, 
при това с пъргавите нем-
ски влакчета. Чисто физи-
чески мога да усетя какво 
значи да се озовеш в най-
крайната периферия на 
града. Тук непосредствено 
до филтрационните по-
лета, в които се изливат 
отпадните градски води, 
през 1936 г. – по време на 
подготовката за Олимпий-
ските игри – се построява 
един от първите и впо-
следствие станал най-
голям „Цигански лагер“ в 
Германия. Условията на 
живот са толкова непоно-
сими, че дори самите на-
ционалсоциалисти правят 
предложение за подобре-
ние, за да може „Марцан“ 
да се реконструира в „ис-
тински конлагер“. Вместо 
това почти всички обитате-
ли са депортирани в „Зак-
сенхаузен“, „Берген-Бел-
зен“ и „Аушвиц“. Малцина 
оцеляват. 

Един от тях е Ото Розен-
берг. Между 1936 и 1945 
година житейският му път 
минава през „Марцан“, 
където е подложен на из-
следвания от светилата 

на Института по расо-
ва хигиена, а след това 
продължава в „Аушвиц“, 
„Бухенвалд“, „Дора Ми-
телбау“ и „Берген-Бел-
зен“. След войната ста-
ва съосновател и пред-
седател на Съюза на 
немските синти и роми 
в Берлин и с група син-
ти окупира сградата 
на Института по расо-
ва хигиена, където все 
още се съхраняват до-
кументи за един от най-
жестоките медицински 
експерименти, извъ-
ршвани някога от на-
цистите. Най-голямата 
дъщеря на Ото – Петра 
Розенберг, успява да се 
пребори за превръща-
нето на терена на бив-
шия лагер „Марцан“ в 
официално място на па-
метта. Откриването се 
състои в края на 2011. 

Четвърта 
спирка: 
Мемориал на 
убитите синти и 
роми в Европа

Вечерта преди откри-
ването на Мемориала, 

залата на хотел „Бер-
лин“ в Берлин се пълни с 
възрастни официално об-
лечени мъже и жени. Тук 
са близо 150 оцелели от 
цяла Германия, но също 
и Холандия, Полша, 
Румъния и бивша Югос-
лавия. Заемат местата 
си в очакване на неофи-
циалната реч на Рома-
ни Розе, председателят 
на Централния съвет на 
немските синти и роми, 
организацията по чия-
то инициатива се издига 
мемориалът. Използвам 
оставащите минути, за да 
се заговоря двама от тях 
и да им задам два прият-
ни въпроса: 

Вили Кройц, на 80 го-
дини, от Манхайм: 

Какво ви носи радост в 
живота?

В.К.: Семейството да 
е здраво. Това, че до-
живях до тази възраст, 
въпреки всичко, през ко-
ето минахме в концлаге-
ра. Аз и жена ми. Радва 
ме музиката, хубавите 
жени. През август специ-
ално летях до Берлин, за 
да чуя концерта на Тони 
Бенет. Дано да поживея 

още 20 години, да стана 
на 100. 

Какво мислите за ме-
мориала? 

В.К.: Хубаво е, че най-
после се случи, че беше 
одобрен. 

Берта Балес, на 79 
години, от Вюрцбург:

- Какво ви радва в жи-
вота?

Б.Б.: Това, че живея. 
(смее се) Бизнесът ми, 
като върви добре. Като 
влизат пари в гостопри-
емницата ми. 

- Какво мислите за ме-
мориала? 

Б.Б.: Не може да отмие 
това, което ни беше при-
чинено. Но се радваме, 
че го имаме след двайсет 
години. Това беше едно 
от желанията ни – да до-
живеем да го видим. 

Романи Розе вече под-
готвя гостите за предсто-
ящото събитие и обясня-
ва значението на церемо-
нията: „Мемориалът се 
намира непосредствено 
до немския парламент, 
в близост до Канцлер-
ството и повечето чужде-
странни посолства. Това 

ще рече, че Федерална 
Република Германия 
признава прегрешения-
та на миналото и с ме-
мориала на това видно 
място ясно показва, че 
иска да почете нашите 
жертви. Ние знаем къде 
лежат нашите мъртви, 
останали без гроб - в 
Аушвиц, Майдерих, 
Треблинка, Бухенвалд, 
Равенсбрюк, Берген 
Белзен, Лицманстад.“ 
Тези зловещи имена са 
изписани и върху начу-
пените сиви плочи, ко-
ито опасват нащърбе-
но бездънния кладенец 
от сълзи, както описва 
мемориала авторът му 
– израелският склуптор 
Дани Караван. 

Визуален историче-
ски архив към Свобод-
ния берлински универ-
ситет съдържа 590 ви-
део интервюта с оце-
лели концлагеристи 
от 26 държави, преди-
мно от Средна и Из-
точна Европа. Архивът 
е създаден по иници-
атива на режисьора 
Стивън Спилгърг. 

www.vha.fu-berlin.de

(С малки съкраще-
ния и с голяма благо-
дарност към автор-
ката)

ДОСТОЙНО Е ДА ПРИЗНАЕШ ВИНАТА СИ
Четири срещи с 
историята в Берлин 

предвижда никакви огра-
ничения. Забранителните 
табели, както и решение-
то на берлинския кмет да 
предпази със специален 
защитен лак бетонните 
блокове от вездесъщите 
берлински графити, са 
компромисът, който се 
постига между визията на 
автора и практическите и 
морални съображения на 
фондацията, натоварена 
с обгрижването на мемо-
риала.  А той е построен 
по инициатива на група 
немски граждани и - поне 
в началото - независимо 
от еврейската общност в 
Германия.

Втора спирка: 
Мемориал на на 
преследваните 
от нацизма 
хомосексуални

На метри от скупчените 
бетонни блокове на Айс-
ман, оттатък улицата, от 
2008 година насам се из-

контролиращата функция 
на погледа. Поглед, който 
всеки съзнателно избира 
къде да насочи и с каква 
цел. По времето на Третия 
райх, например, е било 
достатъчно самостоятел-
но живеещ мъж да при-
юти за една нощ приятел 
в дома си, за да се озоват 
не след дълго и двамата в 
концлагер. Зависи накъде 
и как решат да погледнат 
съседите и дали случай-
но не са хвърили око на 
нещо от покъщнината на 
съмнителния ерген. Така 
под етикета „хомосексуа-
лен“ в Германия до 1945 
г. са задържани от поли-
цията над 100.000 мъже, 
близо 50.000 от тях полу-
чават присъда, а между 5 
и 15 000 души попадат в 
концлагер. 

Трета спирка: 
Марцан

Пътуването до кварта-
ла Марцан, в източните 
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Елза Костова, 
адвокат

Напоследък в практи-
ката ми зачестиха случа-
ите на граждани, станали 
поръчители по банков кре-
дит, които идват, неприят-
но изненадани от наложе-
ния им запор върху бан-
ковите сметки. Съдебни-
ят изпълнител запорира 
сметките им, имотите им 
и те са възмутени - как е 
възможно това, след като 
лично те не са получавали 
никакви средства по кре-
дита, а сега се налага да 
плащат те?

Разнообразието и мно-
гочислеността на случаи-
те ме накара да споделя 
няколко кратки момента, 
които да са в полза на 
всеки в подобна ситуация, 
с популярна цел и без пре-
тенции за всеобхватност. 

Мнозинството от хора-
та, когато се подписват 
като поръчители на свой 
колега, приятел, роднина, 
близък, просто полагат 
подписа си, уверени, че 
получателят на кредита 
ще изплати своето задъ-
лжение. Поради това те не 
се интересуват много за 
каква сума се задлъжня-
ва, ще може ли длъжникът 
да плаща редовно задъ-
лжението си, не питат за 
подробностите по изпла-
щането на сумите – какъв 
е срока на договора, каква 
е лихвата, каква е крайна-
та сума, която следва да 
се плати.

Една голяма група от 
случаите са, когато клиен-
тите ми са станали поръ-
чители на свои колеги, 
които после напуснали 
работа и са спряли да 
правят плащания по кре-
дита си. Голяма част от 
тях станали поръчители, 
за да не развалят колеги-
алните си отношения или 
лични такива, въпреки, че 
са си давали сметка, че 
те самите не желаят да 
поръчителстват или не 
биха могли да изплатят 
кредита, който гарантират. 
И тук коварното е: извъ-
ршили са поръчителство, 
без да знаят намерения-
та на лицето, за което са 
гарантирали. Най-често 
длъжникът в кратък срок 
след изтегляне на кредита 
напуска работа и по този 
начин заставя поръчителя 
да плаща кредита вместо 
него. Многобройни са слу-
чаите, при които длъжни-
ци по кредит не работят 
или работят без офици-
ален договор, за да не 
плащат те изтегления от 
тях кредит. В тези случаи 
законът предвижда поръ-
чителят да плати цялата 
дължима сума.

Друга голяма група са 
случаите, в които работо-
дателят кара работника 
си да му стане поръчител 
по кредит. И тъй като ра-
ботникът е в подчинено 
положение, иска - не иска, 
гарантира кредита. За 
съжаление има случаи, в 
които работници са стана-
ли по този начин поръчи-
тели за големи суми, ко-
ито изплатиха кредитите 
на работодателите си и 
се разделиха с плодовете 
от многогодишния си труд 
на цялото им семейство, 
а работодателите им не 
върнаха нито лев нито на 
банката, нито на работни-
ка си - поръчител. Поради 
това считам, че поръчи-
телство при зависимост 
(служебна, лична, на ви-
сокостоящ в йерархията) 
е крайно опасно поради 
липсата на равнопоставе-
ност на двата договарящи 
субекта. 

Не трябва да пропуска-
ме и случаите, в които 
някой става поръчител 
на свой близък, познат, за 
който знае, вижда, че е 
състоятелен, платежоспо-
собен, с добро материал-
но положение и на пръв 
поглед не би се затруднил 
да изплати кредита си. Но 
поръчителството по кре-
дити, изтеглени от такива 
хора не дава гаранция, че 
длъжникът ще върне па-
рите на банката. В голяма 
част от случаите е точ-
но обратното – заможни 
хора, харчещи средства 
нашироко, нямат и наме-
рение да връщат получе-
ния кредит. Обикновено 
собствеността върху заку-
пената с кредита вещ (сто-
ки или недвижим имот), и/
или върху всички по-ценни 
вещи и имоти те са запи-
сали на фирми, на децата 
си или на родителите си, и 
при използване на легал-
ните начини за посягане 
върху имуществото им, 
на тяхно име няма никак-
ва собственост, която да 
удовлетвори кредитора. 
В тези случаи пак поръчи-
телят плаща целия дълг и 
без възможност да получи 
парите си обратно.

Куриозното е, че в по-
вечето от посочените по-
горе случаи длъжниците 
не отричат, че са напра-
вили задължения, които 
не могат да платят. Но 
само вдигат рамене и не 
плащат. Така цялото задъ-

лжение трябва да плати 
поръчителят. 

През 2007-2010 г. иконо-
мическата криза още не бе 
настъпила и банките пре-
доставиха на много лица 
потребителски кредити 
или такива за закупуване 
на недвижим имот. Отпус-
натите суми се равняват 
на заплатата на едно лице 
за 10 - 20 и повече години. 
Много българи закупиха с 
тях своето жилище, обза-
ведоха го или направиха 
основни ремонти и пълно 
реновиране на домовете и 
мебелите си. Но с напред-
ването на кризата някои 
от тях загубиха своите ра-
ботни места, намалиха се 
чувствително приходите 
на фирмите и все повече 
хора не могат да изпла-
щат задълженията си към 
банките. Банките с пълно 
право и според закона, 
чрез съдебния изпълни-
тел започнаха да изискват 
от поръчителите плащане 
по просрочения кредит.

Първото насочване на 
вниманието на всеки, 
преди да се съгласи да 
стане поръчител по кре-
дит трябва да бъде: за-
познайте се в детайли с 
кредита, който ще бъде 
отпуснат – срок, сума, лих-
ва, крайна обща дължима 
сума, брой и размер на 
месечните вноски. Дайте 
си сметка - бихте ли мог-
ли вие да заплатите тези 
суми, в случай, че нещо 
се случи с кредитополуча-
теля (евентуална смърт, 
неплатежоспособност). 
Така ще получите крайно 
важна информация и при 
взимане на решението ще 
знаете и трябва да се съо-
бразите с:

– какво е имуществено-
то състояние на кредито-
получателя – какви дохо-
ди има, какви имущества 
притежава, има ли доку-
менти за тях, има ли други 
кредити, които погасява, с 
какъв размер и срок са те 
и пр.

– какво ще плащте 
вие, ако се случи така, че 
длъжникът по кредита не 
плаща;

•	 ще може ли да запла-
щате месечните му вноски 
по начин, който да не на-
руши бюджета и плащани-
ята ви;

•	 ще ви останат ли 
пари за прехрана;

•	 как ще заплащате ва-
шите текущи сметки;

•	 ще можете ли да по-
гасявате едновременно 
и вашите кредити, и тези 
на длъжника (в случай, че 
имате такива);

•	 какво е здравослов-
ното ви състояние;

•	 каква е вашата лична 
перспективата за срока 
на кредита да получавате 
приходи и в какъв размер, 
сигурно ли е работното ви 
място;

•	 и в краен случай – 
имате ли родител, близък 
човек, който би ви заел 
търсената сума, докато се 
оправите с плащанията.

Ако отговорът на тези 
въпроси е „не“, то тогава 
вие не можете да бъдете 
поръчител по кредит. В 
случай, че вашият креди-
тополучател спре плаща-
ния, вие не бихте могли 
да поемете и неговите 
задължения изцяло и по-
следиците от поемането 
на поръчителството ще ви 
причини много неприятно-
сти.

Тук трябва да подчер-
таем, че при неплащане 
от страна на длъжника, 
законът не прави разлика 
между него и поръчителя, 
тъй като задължението за 
връщане на кредита е со-
лидарно. Това означава, 
че кредиторът – в случая 
банката, има право да из-
исква цялата сума, ця-
лото задължение, а не 
само част от него, както от 
длъжника, така и от все-
ки един от поръчителите, 
респ. от вас. След пла-
щане на сумата по дълга, 
поръчителят има право да 
иска връщане на платена-
та от него сума от този, на 
когото е бил поръчител. 
Тук обаче трябва да има-
те предвид, че е твърде 
вероятно нищо да не по-
лучите, тъй като в изпъ-
лнителното производство 
вашият длъжник със си-
гурност е бил търсен, 
било е изследвано иму-
ществото му. Вероятно то 
не е било достатъчно да 
покрие задълженията му 
или изпълнението върху 
него да представлява зна-
чителна трудност, което е 
било причина да се объ-
рнат към вас за плащане.

С тези редове не ис-
кам да кажа, че не бива 
да ставаме поръчители 
по кредит. Но трябва да 
си дадем сметка, че все 
повече хора искат да по-
лучат много неща - сега 

и веднага. Не са единици 
хората, които имат скром-
ни възможности и прихо-
ди, а искат да живеят в 
ново собствено жилище, 
обзаведено до ключ, да 
карат нова скъпа кола или 
джип, да си купуват все 
нови, модерни и луксоз-
ни стоки. В същия момент 
те не са привърженици на 
допълнителния или извъ-
нредния труд, тъй като в 
първите няколко неработ-
ни дни трябва да пътуват 
в чужбина на екскурзия. 
Не са рядкост и родители, 
задлъжняли по 20 и пове-
че години, за да платят на 
децата си пищни абиту-
риентнски балове, много-
бройни сватби, екзотични 
сватбени воаяжи, а когато 
дойде време „детето“ да 
учи висше образование, 
пищят, че образованието 
тук е много скъпо. Всеки 
ден и на всяка крачка сре-
щаме малолетни и непъ-
лнолетни - направо деца, 
да носят скъпи GSM-
апарати, чиято стойност е 
няколко месечни заплати 
на родителя. Тези вещи в 
повечето случаи са купени 
с кредити.

В гореизброените слу-
чаи кредитополучателите 
видимо не са се съобра-
зили с възможностите си и 
не си дават сметка за по-
следиците – че кредитите 
трябва да се връщат. За-
това всеки бъдещ поръчи-
тел, трябва да пресметне 
своя риск в тази светлина. 
От вас се изисква преди 
да подпишете, да помис-
лите и да не се срамува-
те да изискате инфор-
мация - дали лицето, на 
което ставате поръчител, 
има трайна финансова 
възможност да посрещ-
не плащанията, които се 
задължава да направи, 
има ли и други задълже-
ния, дали исканата сума 
не представлява изпъ-
лнение на желания не по 
възможностите. 

Не са рядко в практика-
та и случаите, при които 
взимането на заем между 
физически лица се офор-
мя чрез запис на заповед. 
Тъй като записът на за-
повед има задържителни 
реквизити, пропуските при 
съставянето му могат да 
попречат на получаването 
на сумата обратно, дори 
и по съдебен ред. Често 
клиентите получават по-
ловинчата информация 

от Интернет, изтеглят кой 
знае откъде празна блан-
ка на Запис на заповед, 
и считат, че с това проуч-
ването им е приключило. 
Тук въпросите, на които 
трябва да си отговорите, 
са идентични с посочени-
те по-горе. За разлика от 
банковите кредити, в тези 
случаи често длъжници-
те оспорват, че са взели 
пари, претендират и най-
дребните детайли, които 
да направят недействите-
лен записа на заповед, за 
да не върнат парите, кои-
то дължат. 

Паричните отношения 
са сложни сами по себе си, 
но се усложняват много-
кратно при добавянето на 
човешкия фактор. Различ-
ните случаи имат широка 
вариантност и взимането 
на решение не е проста 
работа. Боравенето с го-
леми суми не е по силите 
на всеки, тъй като се искат 
широки познания и прак-
тика по материята. Искам 
да споделя с вас, че пре-
ди получаване на големи 
суми пари повечето от 
хората са приповдигнати, 
някои направо се настъ-
рвяват, всички по правило 
бързат, струва им се, че 
ще изпуснат скъпоценна-
та вещ, която желаят да 
притежават. Това са не-
верни представи, често 
създавани и нагнетявани 
от търговците (продава-
чи, брокери на недвижими 
имоти), тъй като в света 
има свръхпредлагане на 
стоки и услуги и именно 
поради прибързване най-
често се правят грешки. 
Поради силното си же-
лание за притежание са 
склонни да дават всякак-
ви обещания - уверяват 
колко са почтени и надеж-
дни, само и само да полу-
чат парите или предмета. 

В теорията се приема, 
че кредити, чието изпла-
щане месечно представ-
лява повече от 30 - 40% 
от нетния месечен приход 
на личността, са трудно 
възвръщаеми. Не бива 
да забравяме, че първо-
началното натрупване на 
капитала в България още 
не е завършило. В днеш-
но време съдебните изпъ-
лнители продават мно-
жество недвижими имоти 
на длъжници, които не 
са могли да върнат свои-
те кредити и по тази при-
чина цената на имотите 
е паднала чувстветелно. 
Прибавени и причините 
на икономическата криза, 
тенденциите показват, че 
цената на недвижимите 
имоти още ще пада. Наро-
допсихологията на бълга-
рина определя за висша 
ценност притежанието на 
собствен дом. По стати-
стика в България над 90% 
са хората, които притежа-

ват такъв. Съсредоточа-
ването на националния 
капитал в 3% от населе-
нието вече е започнало 
да преобръща тази тен-
денция и в бъдеще очак-
вам собствеността върху 
жилищата да премине 
в собственост на малък 
процент от населението. 
Това преобразуване ще е 
мъчително и преминава 
точно през необмислени-
те кредити, чиито после-
дици ще се стоварят не 
само върху теглилият кре-
дита, но и върху неговите 
поръчители. Затова счи-
там повдигнатата тема за 
много важна. 

 Не бива да про-
пускам и друг важен мо-
мент – този за морала на 
длъжника. В това отноше-
ние новото общество, в 
което се превърна „соци-
алистическата” държава, 
подражава и все повече 
ще възприема морала 
и ценностите на запад-
ния свят, които са крайно 
противоположни на уста-
новените до сега. Това е 
моралът на онази част от 
света, който априори бога-
тият човек се счита за при-
мер за подражание, неза-
висимо по какъв начин е 
придобил богатството си. 
В голяма част от случаите 
придобиването е станало 
по законен и полузаконен, 
но във всички случаи – по 
неморален начин. Бъдете 
уверени, че когато се стиг-
не до там поръчителят 
да изплаща техния заем, 
всички длъжници не се 
интересуват кой ще плати 
придобитата от тях вещ. 
За тях е важно да прите-
жават вещта или парите, 
обект на кредита. Друго-
то е без значение. Това 
е правилото, а изводите 
оставям на вас. Така като 
правило в 100% от случа-
ите поръчителят не може 
да разчита на състрада-
ние, съвест и морал от 
страна на длъжника и/
или неговите близки, та 
доброволно, без намеса 
на съдебната система, да 
върнат придобитото.

Затова бъдете увере-
ни, че когато става дума 
за суми, които надвиша-
ват едногодишния ви 
доход, не е унизително и 
срамно, а е задължител-
но да питате, да търсите 
цялата информация и при 
взимането на решение да 
потърсите съвет от специ-
алист, за да предвидите 
и осигурите риска, който 
поемате. Така ще полу-
чите сигурност във ва-
шите бъдещи отношения 
- да помогнете на човека 
до вас, но да откажете на 
онзи, който преднамерено 
или поради лекомислие 
иска да ви употреби.

За кредита, поръчителя 
и последиците
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На 7 януари се навършиха 13 години от смъртта на ИЛИя МИНЕВ, борецът 
за човешки права, който бе лежал най-дълго по политически причини –33 
години, повече дори и от Нелсън Мандела. Не претендираше за власт, а 

искаше трибуна, която така и не му бе дадена. В електронната библиотека на 
desebg.com е книгата Непримиримият Илия Минев на Иван Гаджев. известен 
със създаването на Института по история на българската емиграция в 
Северна Америка.
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АЛА БАЛА ЗА МОРАЛА
В държавата Абсурдистан
все още нямало султан,
но пък на мода бил Сокола
възпитаник на комсомола,
на Партията верен син,
на КДС агент любим
и писал доноси без страх
и от могъщия Аллах...
А под небесния простор
едва ли има режисьор
така напипал мурафета
като червените ченгета
да търсят подходящи роли
на разни гарги и соколи.
Но пък Сокола бил талант,
а не безличен амбулант.
Със свойто амплоа широко
израстнал бързо на високо,
достигнал своя апогей-
ту „Ангелов“ или „Сергей“,
а вече имаме представа,
че даже бил агента „Сава“!
Дошъл сюблимният момент
и виждаме го дисидент,
на ДПС водач велик
признат за водещ политик:
раздавал шутове надясно,
предавал всичко що е свястно,
за БСП зовял :Забрана!
а сторил хиляди метана
пред шайката богоизбрана
от вече „бивши“  комуняги
сменили своите тояги
и кървавите си наметки
с култ към банковите сметки.
Подкрепял Гоце президента
авер от ДС контингента.
За честност дума да не става,
с безчестие печелел слава
и си живеел като цар 
в сарай Боянски и Дръндар.
Край него ибрикчии шетат
и правят ниски теманета
и всички те отбор юнаци,
подготвени добре шестаци.
Дори и бивши „седесари“ 
тук келепирът ги стовари-
Ментата от морски град
и хасковския адвокат...
Така завършва сериала-
с признанието, че морала
е просто въздух, ала-бала,
за политиката бил вреден...
Разбираш ли, народе беден,
безсрамно как се подиграва
и с теб и с цялата държава
възвеличаният титан
циникът – „политик“ Доган!

   Васил Нитов
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Итервю на Дание-
ла Горчева с проф. 
Владимир Градев* за 
Институт за ради-
кален капитализъм 
„Атлас” http://www.
atlas-bg.eu/

- Професор Градев, 
какво е мнението ви за 
конференцията, посве-
тена на Людмила Жив-
кова?

- Когато на 18 октом-
ври, ден преди провеж-
дането й разбрах за тази 
конференция и видях 
нейната програма, си 
помислих, че е фарс в 
стила на Уди Алън. Ако 
си спомняте, в неговия 
филм “Любов и смърт” се 
провежда едно подобно 
сборище, чиито участ-
ници бяха приветства-
ни с лозунга Wellcome 
Idiots. Та си мислех, че 
става дума за подобен 
пърформанс, организи-
ран от културния център 
на Университета. Не би. 
Конференцията се оказа 
съвсем реална и се про-
веде, с програмата, коя-
то беше обявена.

- В програмата имаше 
изказване на Дъщерята 
на Дъщерята: “За май-
ка ми като личност и 
като ръководителка на 
българската култура”. 
Нямаше ли кой да обяс-
ни на дъщерята внуч-
ка, че културата няма 
“ръководителки”? Или 
може би българската 
култура не може без 
ръководителки?

- Провеждането на 
тази конференция в СУ 
беше позор за българ-
ската наука. По загла-
вията на докладите е 
съвършено ясно, че в нея 
става дума единствено 
за апология на Людмила 
Живкова, следвайки до-
словно модела на прочу-
тия с пошлите си славос-
ловия сборник за нея от 
времето на социализма 
“Мислете за мен като за 
огън”.

Виждайки, че доста от 
участниците в конферен-
цията вече са писали в 
него, те най-вероятно са 
извадили старите си до-

клади и са ги прочели. 
На тази конференция, 
естествено, не е стана-
ло дума за дейността й 
като член на Политбюро 
и за решенията, които то 
е вземало, като това за 
разрешаването на “слу-
чая Георги Марков”.

Не е станало дума за 
грозните и зловещи па-
метници, с които Бълга-
рия беше обсипана, ко-
гато тя “ръководеше” 
българската култура, 
за огромните разхище-
ния на средства, кои-
то уж бяха отделени за 
създаване на Галерия за 
чуждестранно изкуство, 
набързо напълнена с ев-
тини сурогати, за сметка 
на набъбването на част-
ни колекции и банкови 
сметки.

Не е станало дума за 
“избраните” деца, които 
играеха под милиционер-
ска охрана на “Асамблея-
та”, и другите, които бяха 
отвеждани под строй да 
ги гледат и да им ръко-
пляскат зад въжетата, и 
т.н.

- “Достойни заслуги” 
за “културното отваря-
не” на България към 
Европа...

- При това, по повод на 
конференцията Евгения 
Живкова каза, че баща 
й, нали Тодор Живков я 
беше осиновил, никога 
не е бил авторитарен и 
България е била царство 
на прогрес и свобода. 
Това публично изказ-
ване във връзка с един 
провеждащ се в Универ-
ситета “научен” форум, 
имаше съвсем ясна цел: 
легитимиране и предста-
вяне като чиста истори-
ческа истина на това и 
всички подобни изказва-
ния на това сборище.

С други думи, това 
беше активно мероприя-
тие по изпиране на исто-
рията на тоталитарния 
режим на Живков и на 
неговото обкръжение, 
за да заблести комуни-
стическият режим под 
“академичното слънце” с 
белите дрехи, които но-
сеше самата Людмила 
Живкова. 

- Каква бе реакцията 
на преподавателите от 
Университета за тази 
конференция?

- Реакцията на препо-
давателското тяло беше, 
най-меко казано, позор-
на. Самото провеждане 

на конференцията дълго 
време беше старател-
но укривано и нямаше 
никаква информация 
за нея на сайта на Со-
фийския университет. Тя 
първо излезе, естестве-
но, на страниците на в. 
“Дума”. А на електронна-
та страница на Универ-
ситета тя се появи едва 
ден по-късно, очевидно 
за да заяви гордо и нагло 
– конференцията е факт, 
значи, това ще бъде от-
тук насетне аршинът за 
официалната историо-
графия за това време.

- Какво каза ректорът 
за това мероприятие, 
гръмко обявено за на-
учна конференция?

- Ректорът публично 
защити с недостойни и 
пошли аргументи нейно-
то провеждане. Същото 
направи и деканът на 
Историческия факултет 
при нейното откриване. 
Това беше официалната 
реакция. Нито един пре-
подавател от Историче-
ския факултет не осъди 
нейното провеждане, не 
се разграничи от нея, не 
обясни механизмите на 
манипулация и фалши-
фициране на историята. 
Напротив, мнозина се из-
казаха в нейна подкрепа, 
говорейки все от името 
на плурализма на на-
учното изследвания, на 
това, че нямало “забра-
нени територии”, както 
казва деканът на Исто-
рическия факултет в при-
ветствието си към фору-
ма (оставяйки грижливо 
в забвение, разбира се, 
всички онези уродливи 
страни на режима, за ко-
ито споменах по-горе), 
че историците не можели 
да бъдат учени как да си 
вършат работата и пр.

- Какво свършиха 
преподавателите от 
Историческия факултет 
за последните години? 
Те би трябвало да са 
златоносни за истори-
ците в България – все 
пак вече има достъп 
до голяма част от ар-
хива, бяха публикува-
ни спомените на много 
български политици, 
забранени и охулени 
от комунистическия 
режим, също и споме-
ните и свидетелства-
та на много политиче-
ски затворници и най-
важното – защото вече 
не мълчим от страх, 

както бе по времето на 
“отваряне към Евро-
па”?

- Затова е срамно и 
страшно, че 23 години 
след падането на режи-
ма, не се намери нито 
един историк от СУ поне 
с малко интелектуална 
честност и доблест, кой-
то публично да реаги-
ра на това изпиране на 
историята, да разобличи 
“убийците на паметта”, 
както това направи Пиер 
Видал-Наке преди годи-
ни във Франция, който 
изобщо не остави някои 
свои колеги, само зато-
ва, че са с университет-
ски звания и титли, да 
разпространяват лъжи 
за Шоа, а напротив – 
съвсем точно посочи, че 
знанието увеличава от-
говорността и превръща 
манипулацията и лъжата 
в престъпление.

А и никой университет 
по света не позволява 
под прикритието на на-
уката да се провеждат 
конференции, възхваля-
ващи расизма или отсто-
яващи негационизма, и 
палачите да се предста-
вят за мъченици, както 
това се случи, уви, онзи 
ден в нашия Универси-
тет.

- Това не е ли очевид-
но за преподавателите 
в Софийския универ-
ситет? Къде успяха да 
се изгубят в този тол-
кова ясен казус – че не 
става дума за никаква 
научна конференция, 
а за възхвала на една 
облагоденствана и лан-
сирана дъщеря на дик-
татор?

- У повечето препо-
даватели се задейства 
условният рефлекс за 
“нормалност” и незна-
чителност на подобни 
събития – та в колко пар-
тийни конференции са 
участвали, колко лекции, 
семинари и изпити сами 
са провели по история 
на БКП, диалектически 
и исторически матери-
ализъм и научен кому-
низъм, където са говори-
ли абсолютното същото 
като това, което говоре-
ше Евгения Живкова и 
участниците в тази кон-
ференция?

Нещо повече, искали 
са студентите да го по-
втарят пред тях, за да си 
вземат изпитите. Няма 
да се учудя, ако започ-
нат съвсем скоро отно-

во да го говорят, впро-
чем виждам, че някои се 
включват вече забърза-
но – днес едни от най-
богатите хора на Бълга-
рия идват, очевидно 
съвсем случайно, все от 
Правец и изглежда в тех-
ните сараи дават добри 
заплати за интелектуал-
ни камериерки и серви-
тьори.

- Звучи изключител-
но тревожно.

- Тревожното всъщност 
е друго. На случващото 
се не реагираха студен-
тите. То се оказа напъ-
лно извън тяхното по-
лезрение. Нещо повече, 
сходни с казаните от Ев-
гения Живкова думи се 
пишат и повтарят съвсем 
чистосърдечно от дипло-
манти и докторанти през 
последните години.

От година на година ми 
е все по-тягостно и бол-
но да ги слушам. Не ги 
виня, за тях това е про-
сто минало и те вземат 
едно към едно подобни 
изказвания на техните 
преподаватели, а и доку-
ментите на режима, кои-
то ги карат да изследват. 
Нали това е казано, това 
пише, каква друга да е 
истината за това време?

Преподавателите им, 
уви, не само не ги учат, 
но очевидно продължа-
ват да им препречват 
пътя към изучаването на 
тогавашната реалност 
зад празните и високо-
парни думи.

- Във Философския 
факултет е имало пред-
ложение за искане на 
оставката на ректора...

- Когато на общото 
събрание на Философ-
ския факултет, което се 
провеждаше едновре-
менно с конференция-
та в СУ, предложих то 
да гласува оставката на 
ректора за публичната 
му защита на конферен-
цията и за подмяната на 
академичните критерии 
с триковете на партийно-
просветната пропаганда, 
за моето предложение 
гласуваха едва 18 пре-
подаватели, което е по-
малко от 10% от състава 
на Факултета, в който са 
най-известните филосо-
фи, социолози, културо-
лози, психолози и евро-
пеисти на България.

И се оказа, че по-
малко от 10% от всички 
тях се бяха почувствали 
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Професор Градев, какво е мнението ви за конференцията, посветена на 
Людмила Живкова? 

Когато на 18 октомври, ден преди провеждането й разбрах за тази 
конференция и видях нейната програма, си помислих, че е фарс в стила на Уди 
Алън. Ако си спомняте, в неговия филм "Любов и смърт" се провежда едно 
подобно сборище, чиито участници бяха приветствани с лозунга Wellcome 
Idiots. Та си мислех, че става дума за подобен пърформанс, организиран от 
културния център на Университета. Не би. Конференцията се оказа съвсем 
реална и се проведе, с програмата, която беше обявена. 

 
В програмата имаше изказване на Дъщерята на Дъщерята: "За майка ми 
като личност и като ръководителка на българската култура”. Нямаше ли 
кой да обясни на дъщерята внучка, че културата няма "ръководителки”? 
Или може би българската култура не може без ръководителки? 

Провеждането на тази конференция в СУ беше позор за българската 
наука. По заглавията на докладите е съвършено ясно, че в нея става дума 
единствено за апология на Людмила Живкова, следвайки дословно модела на 
прочутия с пошлите си славословия сборник за нея от времето на социализма 
"Мислете за мен като за огън". 

Виждайки, че доста от участниците в конференцията вече са писали в 
него, те най-вероятно са извадили старите си доклади и са ги прочели. На тази 
конференция, естествено, не е станало дума за дейността й като член на 
Политбюро и за решенията, които то е вземало, като това за разрешаването на 
"случая Георги Марков”. 

Не е станало дума за грозните и зловещи паметници, с които България 
беше обсипана, когато тя "ръководеше" българската култура, за огромните 
разхищения на средства, които уж бяха отделени за създаване на Галерия за 
чуждестранно изкуство, набързо напълнена с евтини сурогати, за сметка на 
набъбването на частни колекции и банкови сметки. 

БЪЛГАРСКИЯТ ИНТЕЛЕКТУАЛЕН ЕЛИТ Е 
ВСЕ ТЪЙ В ПЛЕН НА СВОЯ ОПОРТЮНИЗЪМ

Красимир Дамянов

…
Първа падна Берлинската стена.
Падна на девети ноември вечерта и 

предполагам си го чул и гледал по нови-
ните на канал „+”, докато си пиеш бирата 
в Боаси. 

А на десети - режимът, когото считахме 
несменяем в България.

Някога, когато ти разказвах за самотна-
та индианска нишка, на която оприлича-
вахме честните писатели с Млади на мла-
дини, редицата самотници, оставящи не-
видими следи с надеждата, че ще бъдат 
разгадаеми за идващите, не бях допу-
скал, че ще стигна края й. Странно е, че ти 
беше научил в Париж за случилото се на 
пленума на Политбюро още на сутринта. 
Как по дяволите? Бе се обадил по обяд 
в Писателите, докато чакахме смълчани 
в синия салон решението на политбюро. 
Сведения бяха дошли и от други посол-
ства, където вече знаеха какво се е слу-
чило в София. Защо се бавеха у нас? Бях 
започнал да пия още от сутринта, така че 
когато съобщиха около седем часа вечер-
та – обезпокоена, Сандра бе дошла да ме 
потърси - бях напълно пиян. 

Или както би се изразил ти - мотан.
Уви, крещяхме само двама или трима, 

наизнесли бутилки от ресторанта, които 
чупехме направо на тротоара пред урод-
ливата скулптора на пегаса, без никой да 
ни арестува, тук-таме само от някой про-
зорец пригласяха прегракнали пиянски 
гласове…

Беше тихо, по тихо от всякога, прияте-
лю мой, повярвай ми…

По дяволите, тия хора спяха ли! Все 
още чакаха дядо Иван ли?

Защо не изтръгнеха рамките на про-
зорците, вратите от касите, стълбовете 
от улиците, улиците от кварталите как-
то Бранденбургската стена от Берлин!... 
Защо юнаците не се целуваха и прегръ-
щаха по площадите, не хвърляха калпаци 
като априлски въстаници, нито крещяха 
като побеснели: свърши се, свърши се, 
свърши се!...

Викторе, Виктор Пасков! Градско чудо-
вище такова! Къде беше?

Свърши се!
Ревях прегракнал през прозореца на 

таксито, което ме отнасяше към дома, 
Сандра едва ме удържаше да не падна 
от прозореца – а ти, ах как ми липсваше 
ти, точно ти в тоя момент с шибаната 
си  шейсет и осма, с Ницше, Бог, Хенри 
Милър и дежурната ти Черна Дупка, да 
повръщаме заедно в нея, да ревем как-
то някога прегърнати финалния марш от 
Цар и дърводелец, цялата дълга, неве-
роятно дълга опера, която ми пя някога, 
за да не заспя на волана на път за Пли-
ска, помниш ли? Показах ти загадъчните 
знаци по хилядолетните плочи тогава. Но 
какви са знаците, които ще  оставим ние, 

омерзени и погнусени от 
провеждането на тази 
конференция.

Впрочем, разбрах и 
какво е струвало на оне-
зи 2-3 души, които на 
подобни събрания в то-
талитарната епоха са 
имали смелостта да не 
гласуват послушно и са 
отказвали да вият заед-
но с всички тях, добре 
знаейки, че глутницата 
няма да ги пожали за 
това. И искрено им се 
възхищавам.

- Няма да е изненада, 
ако тези 18 души от над 
150 са кандидат-безра-
ботни от утре като “кав-
гаджии” или като “не-
лоялни” спрямо един 
нелоялен към акаде-
мичните ценности рек-
тор. Това ли беше всич-
ко, което философите 
успяха да ни кажат по 
този повод?

- След този позорен 
вот, за да запазят поне 
малко лице, преподава-
телите от Философския 
факултет гласуваха една 
чисто формална декла-
рация, с която се раз-
граничиха от провежда-
нето на конференцията. 
Същевременно ръковод-
ството на факултета се 
постара тази деклара-
ция да остане дълбоко 
скрита в протоколите на 
събранието (добре, че я 
има, на някой може няко-
га да потрябва да изтъ-
ква в чужбина, че винаги 
е бил антитоталитарист) 
и няма да я откриете на 
страницата на СУ, къде-
то гордо се кипри сега 
анонсът за конференци-
ята, нито на страницата 
на Философския факул-
тет дори.

- Как преценявате об-
ществената реакция?

- Обществената реак-
ция, макар и бързо от-
шумяла, и в медиите, 
и в интернет простран-
ството, и особено тази 
на хората, които отидоха 
да протестират при про-
веждането на конферен-
цията, беше, признавам, 
далеч по-адекватна, от-
колкото на преподавате-
лите и студентите от Со-
фийския университет.

- Какво мислите за 
днешния интелектуа-
лен елит на България?

- Както казах, на това 
събрание на Философ-
ския факултет присъ-
стваше немалка част от 
“тежкото” интелектуално 
въоръжение на Бълга-
рия – хора, активни в 
публичното простран-
ство, неведнъж казвали 
на нацията кое е добро 
и кое - зло, нищещи сла-
бостите на политическия 
елит, заклеймяващи кон-
формизма и корупцията, 
борещи се за високо ка-
чество на образованието 
и пр.

У всички тях надде-
ля, уви, сериозността 
на дребния интерес: кой 
държи някакъв пост в 
Университета, който за-
виси от ректора, кой има 
нещо общо с него, или 
някакви други стари за-
висимости (бивши агенти 
на ДС или преподава-
тели по идеологически-
те дисциплини), кой и 
днес изповядва същите 
възгледи като изказва-
ните на конференцията 
или просто иска да няма 
камъчета по пътя на 
“академичното развитие” 
(това за младите колеги 
– асистентите), кой иска 
спокойно да продължи 
добрата употреба (най-
вече за хабилитации и 
доходоносни проекти) на 
изследванията на соци-
ализма, които, разбира 
се, ще бъдат академично 
престижни и безопасно 
иронични, предназначе-
ни за тънкия вкус на еру-
дирани в материята по-
знавачи.

Истината е тъжна, но 
несъмнена: тъй нарече-
ният български интелек-
туален елит е все тъй 
в плен на своя камери-
ерно-кариерен опортю-
низъм.

*Проф. дфн Владимир 
Градев е преподавател 
във Философски факул-
тет на Софийския уни-
верситет. От 2001 до 
2006 г. е посланик на 
България при Светия 
престол и Малтийския 
орден. Автор е на кни-
гите “Прекъсването на 
пътя” (2000), “Полити-
ка и спасение” (2005), 
“Между абсолютното 
тайнство и нищото” 
(2007) и др.

приятелю?...
Свърши се.
А после, след полунощ, както винаги на 

гюрултията у дома дойде милиция. Но не 
ме биха и не ме вързаха, нито набучиха 
на кол, както някога, бяха мили, по мили 
и от учителките на децата ни в Шесто учи-
лище, милите. „Да разбира се, свърши се, 
но по тихо, по-кротко, докато не разберем 
какво точно и как е свършило.”

Ха!
Тия ли бяха, които преди дванадесет  

години ме бяха откарали вързан като гли-
ган за ръцете и краката? Които биеха пе-
чати, стрижеха коси, цепеха тесни поли и 
панталони? Които крещяха „разпръсвай 
се!” по Великден по време на моята мла-
дост? Които бяха конвоирали зозите и су-
ингите до Белене през петдесетте? Вкар-
вали преди това насила в текезесетата, 
търкаляли в бъчва упоритите, гонили „га-
довете” по баирите? Същите, наизлезли 
преди това от „шумата”, когато „дошла 
свободата, а ние още сме били на бащите 
си в оная им работа”?...

На сутринта бедният ни апартамент 
приличаше като да е паднала бомба!

Свещената купа от кристал, спомен 
от Братислава липсваше, телевизорче-
то, фикусът, пепелниците наред с някой 
друг допълнителен атрибут на семейното 
щастие като фотоалбум и саксии. Деца-
та изплашено сочеха къде са: „На двора, 
татенце, благодари се, че не падна и ти!” 
Целият бях в синини, жена ми не ми гово-
реше, леглата от спалнята бяха на метър 
разстояние. Ериката на капитан Георги 
Георгиев обаче си седеше, ураганът, ми-
нал над квартал Толстой, я бе пожалил.

Къде бях попаднал – в предишния си 
живот?

О, господи! Боже мой, боже мой, боже 
твой!...

Нищо обаче не можеше да се сравни – 
нито срама, нито вината, нито разкаяни-
ето от напиването - с усещането, че най-
сетне нещо се бе случило, нещо почти 
толкова разтърсващо както тогава когато 
земята бе потреперила през седемдесет 
и седма и за двадесет и две секунди раз-
местила мебелите и стените буквално 
по същия начин. Защото наистина се бе 
случило в това проклето нашенско блато 
и сред вонята, загледан в концентричните 
окръжности след камъка, който ги бе пре-
дизвикал, седнах и ти написах с кръвта 
на сърцето си онова писмо. То започваше 
така:

„Да строим лекокрил кораб… не бю-
фет!”

Откъс от романа СТУДЕНТЪТ ПО 
ХАРМОНИЯ "балада за Виктор Пасков", 
продължение на ДНЕВНИКЪТ НА ЕДНА 
ПЕПЕРУДА. Новият роман (издателство 
"СИЕЛА") на К. Дамянов, който живее и 
твори в Испания е посветен на покойния 
автор на "Балада за Георг Хениг".

КАМЪК В БЛАТОТО
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Посветен колкото на автора на „Балада за Георг Хених”, толкова и на изврате-
ните времена, които не успяха да ни умъртвят, но ни убиха, новият роман на Кра-
симир Дамянов е свидетелство за агонията на  цяло едно поколение, зад което ще 
останат останат само серия неизвършени невръстни убийства, куп недописани 
мръсни приказки и аутопсии на любов, сред които мъждука единствено мазохи-
стичното ни мъжество да бъдем подведени от собствената ни изключителност.

Изкуството ли е по-важно или създателят на изкуството на свой ред се  пита 
авторът на този разсичащ с един мах всякаква младежка романтичност текст. Не-
пременно ли трябва да отречеш човека у себе, за да възтържествуваш на хълма 
на изкушението?  Защото не е достатъчно да си прорицател, ако не си честен към 
Бог, към онова, което ти е вдъхнал. 

Предстои ви зловещо четене. Затегнете коланите! 
И ако сте способни на финала да се разридаете, плачете най-вече за себе си. 

За похарченето ви поколение, особено, ако сте били част от оная паралелна реал-
ност, от живите и мъртви сенки на двойната действителност – днес необяснима за 

масовия човечец. Тази книга не е подходяща за неговия вкус. Тя е опасно заразителна, неморална, отвра-
тителна, привлекателна като красива курва, разюздана като млад жребец без юзди, тя е меланхолична като 
мек наркотик... Стойте по-далече от нея. Защото най-лошият й недостатък е, че не е измислена...    
          Румен Леонидов

Тази е втората ми кни-
га. Първата е „Бог ръка ми 
е подал” – за житейските 
одисеи и за музите на по-
етесата Жени Заимова.  
От френски съм превела 
пет. Зная този език, защо-
то съм завършила Френ-
ската гимназия в София, 
където съм и родена. По-
сле се образовах във Фа-
култета по журналистика 
на Софийския универ-
ситет „Св. Климент Ох-

ридски”. Работих в седмичниците „Учителско 
дело” и „Аз Буки”. Имам публикации също във 
вестниците „Поглед”, „Демокрация”, „Литера-
турен форум” и „Век 21”.

Зоя Захариева-Цанкова

За доцента по информатика, който намира 
смисъл в това да издава безплатен полити-
чески вестник
Разговора осъществи Васил Богданов 
за Капитал Light

Александър Геров се ражда през 1946 г. в семей-
на среда, която по онова време не е много на мода 
и не гарантира лесен старт в живота. Негов прадядо 
е Найден Геров, един от първите българи с висше 
образование (получено в Одеса) и автор на първия 
речник на българския език. Дядо му се казва Евло-
ги Геров, защото е не само племенник на Христо и 
Евлоги Георгиеви, но и кръщелник на човека, да-
рил огромна сума за построяването на Софийския 
университет. Затова не е чудно, че бащата на Алек-
сандър, композиторът Найден Геров, решава да се 
премести във Варна, „за да заличи следите си, за 
което съм много щастлив, тъй като обичам морето“.

Срещаме се с Александър Геров в, меко казано, 
аскетичната обстановка на Института по математи-
ка и информатика към БАН, където радиоточките 
все още работят, макар и не на честотата на някоя 
от държавните радиопрограми. Като ученик Алек-
сандър се интересува много от философия, „имах 
си една библиотечка с Кант, Конфуций...“, но бързо 
си дава сметка, че тази дисциплина е твърде идео-
логизирана и следването „няма да е лесно“. Затова 
завършва математика, след което се посвещава на 
актуалната още тогава тема за изкуствения инте-
лект. В началото програмира на Fortran и ALGOL, 
след това преминава на PL1 и LISP. В момента е до-
цент в НБУ и обяснява изкуствения интелект така: 
„Целта не е да се копира човешкият мозък. Идеята е 
знанията да са отделени в база данни и компютърът 
да ги използва по някакъв алгоритъм. Например, ако 

времето е хубаво, идете на разходка. Ако е дъждов-
но и имате пари, идете на кино.“

Подобни алгоритми, но с повишена трудност жи-
вотът поставя и пред родителите му. Предлагали са 
на баща му да стане директор на „разни музикални 
институти“, но той е отказвал, защото това е било 
свързано с партийно членство и ред други компро-
миси. Майка му също има неблагоразумието да не е 
с работническо-селски произход. Тя ръководи крот-
ко театралния кръжок във варненския пионерски 
дом (оттам тръгват Стефан Мавродиев, Марин Янев 
и Атанас Киряков), но на един лагер в Кранево я раз-
познават колеги от София. Става ясно, че е дъщеря 
на Юрий Захарчук, и веднага я уволняват. Кой е За-
харчук? Белогвардеец, който оглавява софийската 
пожарна, а след това и противопожарното дело в 
цяла България. На 9 септември 1944 г. се самоубива 
и според внука му, обобщаващ горчиво „не познавам 
лично дядовците си“, това е правилната постъпка, 
защото по-късно двама негови наследници са раз-
стреляни като врагове на народната власт.

Според Александър Геров 10 ноември 1989 г. 
безспорно е важна дата, но „не беше най-силното 
ми преживяване, защото се случи 15-ина дни след 
смъртта на баща ми“.

Както мнозина софиянци, и той научава вест-
та за преврата още следобед, няколко часа преди 
официалното съобщение в 18:00. Не си спомня на 
кого е съобщил първо, защото тогава живее в пане-
лен блок и „имаше толкова много хора около мен“. 
Александър бързо разбира, че за промените ще е 
нужно доста време, но като участник в почти всички 
митинги отчита, че те са дали доста добра скорост 
на процесите. „Човек се развежда и му трябват годи-
ни, за да смени начина си на живот, а какво да кажем 
за раздялата с цяла тоталитарна система“ – разсъ-

ждава той, докато го снимаме до пълното фототип-
но издание на речника на прадядо му. „Ако речникът 
бе останал неиздаден в някой сандък, можех с него 
да стана академик. Но, като гледам академиците в 
момента, май не съм загубил много“, шегува се той.

Александър разбира от личен опит, че освен 
в науката и изкуството и в политиката има много 
ръчкания с лакти. В периода 1990 – 1992 г. е кмет 
на община “Студентска”, времето на т.нар. тричлен-
ки. Той е от СДС, а заместниците му са от БСП и 
БЗНС. Разказва с усмивка за дисциплинирания член 
на БСП, който вероятно по навик “координираше 
всички свои действия с мен и май имаше проблеми 
в партията за това, но пък беше приятен човек, и то 
с професия”.

В момента Александър Геров продължава да е 
граждански активен, като издава “Демократичен 
вестник” (ако трябва да сме пунктуални, в редакци-
онното каре е записано: Издава сдружение “Граж-
дани за десни ценности”). Засега периодичността 
на вестника е около 2-3 броя в годината, но това е 
нормално за инициатива с “малко пари и много енту-
сиазъм”. Формално изданието има цена от 40 ст., но 
на практика се разпространява най-вече безплатно 
сред приятели и познати. Доцентът по информатика 
плаща само за страниране и отпечатване, защото 
авторите не получават хонорар. Сред тях има юрист, 
един писател, живеещ в Барселона, както и бивш 
съветник на президента Желю Желев. “Много хора 
си мислят разни неща, но не сядат да ги напишат”, 
споделя издателят и добавя, че приема всякакви 
текстове, в които “няма ругатни и възхвала на ляво-
то мислене”. Въпреки това правило обаче последни-
ят брой на вестника е предизвикал доста разпалени 
дискусии, защото е представил повече гледни точки 
в рамките на т.нар. дясно.

Александър е убеден, че всъщност дясното 
управление по косвен начин осигурява по-приличен 
живот на повече хора, докато лявото е популизъм и 
уеднаквяване, водещо до неприятни неща. Уточня-
ва, че досега няма българско правителство, от кое-
то да е във възторг и без забележки, както и че във 
всички партии има хора, играещи нечестно. А изби-
рателите са аполитични в два случая – не виждат 
шанс да се променим към по-добро или просто са 
доволни. “Мисля, че не е второто”, смее се доцентът.

В края на разговора оставяме политиката и си го-
ворим за децата му. Дъщерите на Александър живе-
ят в Гърция и Австралия, а двете му доведени деца 
са в Аризона и Берлин. “Пътуваме, за да им ходим 
на гости, което е по-добре, отколкото да са тук”, смее 
се той. Питам го и защо на бюрото му има толкова 
много слончета, а историята ни връща към баща му, 
който е завършил Американския колеж. Там всеки 
имал прякор с името на някое животно и понеже 
бащата бил Слона, Александър станал Малкото 
слонче. “И като стана дума за слонове, скоро четох 
една много приятна книга – “Пътуването на слона” 
от Жозе Сарамаго. Препоръчвам ви я.”

Ако искате да се сдобиете с някой от 1000-та 
броя на следващия “Демократичен вестник”, пи-
шете на demokratichen@abv.bg

ДEСЕН ЧОВЕК 
За доцента по информатика, който намира смисъл в това да издава 
безплатен политически вестник 
Разговорът осъществи Васил Богданов за Капитал Light 

 
Фотограф Цветелина Белутова 
 

Александър Геров се ражда през 1946 г. в семейна среда, която по онова 
време не е много на мода и не гарантира лесен старт в живота. Негов прадядо 
е Найден Геров, един от първите българи с висше образование (получено в 
Одеса) и автор на първия речник на българския език. Дядо му се казва Евлоги 
Геров, защото е не само племенник на Христо и Евлоги Георгиеви, но и 
кръщелник на човека, дарил огромна сума за построяването на Софийския 
университет. Затова не е чудно, че бащата на Александър, композиторът 
Найден Геров, решава да се премести във Варна, "за да заличи следите си, за 
което съм много щастлив, тъй като обичам морето". 

Срещаме се с Александър Геров в, меко казано, аскетичната обстановка 
на Института по математика и информатика към БАН, където радиоточките все 
още работят, макар и не на честотата на някоя от държавните радиопрограми. 
Като ученик Александър се интересува много от философия, "имах си една 
библиотечка с Кант, Конфуций...", но бързо си дава сметка, че тази дисциплина 
е твърде идеологизирана и следването "няма да е лесно". Затова завършва 
математика, след което се посвещава на актуалната още тогава тема за 
изкуствения интелект. В началото програмира на Fortran и ALGOL, след това 
преминава на PL1 и LISP. В момента е доцент в НБУ и обяснява изкуствения 
интелект така: "Целта не е да се копира човешкият мозък. Идеята е знанията да 
са отделени в база данни и компютърът да ги използва по някакъв алгоритъм. 
Например, ако времето е хубаво, идете на разходка. Ако е дъждовно и имате 
пари, идете на кино." 

Подобни алгоритми, но с повишена трудност животът поставя и пред 
родителите му. Предлагали са на баща му да стане директор на "разни 
музикални институти", но той е отказвал, защото това е било свързано с 
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Посветен колкото на автора на „Балада за Георг Хених”, толкова и на 
извратените времена, които не успяха да ни умъртвят, но ни убиха, новият 
роман на Красимир Дамянов е свидетелство за агонията на  цяло едно 
поколение, зад което ще останат останат само серия неизвършени невръстни 
убийства, куп недописани мръсни приказки и аутопсии на любов, сред които 
мъждука единствено мазохистичното ни мъжество да бъдем подведени от 
собствената ни изключителност. 

Изкуството ли е по-важно или създателят на изкуството на свой ред се  
пита авторът на този разсичащ с един мах всякаква младежка романтичност 
текст. Непременно ли трябва да отречеш човека у себе, за да възтържествуваш 
на хълма на изкушението?  Защото не е достатъчно да си прорицател, ако не 
си честен към Бог, към онова, което ти е вдъхнал.  

Предстои ви зловещо четене. Затегнете коланите!  
И ако сте способни на финала да се разридаете, плачете най-вече за 

себе си. За похарченето ви поколение, особено, ако сте били част от оная 
паралелна реалност, от живите и мъртви сенки на двойната действителност – 
днес необяснима за масовия човечец. Тази книга не е подходяща за неговия 
вкус. Тя е опасно заразителна, неморална, отвратителна, привлекателна като 
красива курва, разюздана като млад жребец без юзди, тя е меланхолична като 
мек наркотик... Стойте по-далече от нея. Защото най-лошият й недостатък е, че 
не е измислена...   
 
                                                                                                         Румен Леонидов 

 

 
 

Тази е втората ми книга. Първата е „Бог ръка ми е подал” – за 
житейските одисеи и за музите на поетесата Жени Заимова.  От френски 
съм превела пет. Зная този език, защото съм завършила Френската 
гимназия в София, където съм и родена. После се образовах във 
Факултета по журналистика на Софийския университет „Св. Климент 
Охридски”. Работих в седмичниците „Учителско дело” и „Аз Буки”. Имам 
публикации също във вестниците „Поглед”, „Демокрация”, „Литературен 
форум” и „Век 21”. 

 
Зоя Захариева-Цанкова 

ДЯСнО ОБЩЕСТВО


