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ПАМЕТ  с. 3

Искате демокрация? Добре! 
Каза руският президент 
и подписа нов закон за 
регистрирането на партии. 
Вместо изискваните досега 
40 000 партийци – вече може 
с 80 пъти по-малко – едва 
500. Вместо заличаване след 
5 години при неучастие в 
изборите, сега – след 7 години. 
Вместо ежегодна финансова 
отчетност пред ЦИК – сега се 
изисква такава на 3 години. 
Новината бе последвана 
от бурни аплодисменти на 
новоизлюпени в един само 
ден партийки, партийчета и 
запартъчета. Просто человек да 
подлудеет...

Същите като родните 
българско производство след 
приемане на „демократичните 
промени в законодателството” 
ни от началните години на 
българския „преход”. 

Защо обаче тази светла 
демократична новина не получи 
овациите на опозицията в 
Русия? Защо тя заплаши с нови 
протести?

Защото подобно 
законодателство, вместо да 
полее напуканата от безводие 
плодна нива на демокрацията, я 
залива с потоп. А в мътните му 
води най-лесно се лови риба. 
Мечката на Путин добре знае 
това... 

Вихра Мартенска

Христос Воскресе!

Основан на 6.9.1930г. – издание на СБНЛ. Възстановен на 22.2.1991г. – издание на Български Демократически Форум

РЕдАКЦИОННО:

БУЗЛУДЖАНСКИЯТ 
ХАМЕЛЕОН

МНЕНИЕ  с. 6 

БДФ СЕ 
ПОКЛОНИ В 
ЛОВЕЧ

СТИГА 
СОЦИАЛИЗЪМ!

ИСТОРИЯ  с. 5

Вече повече от 2000 години светът живее с 
една голяма идея, има една нова психология 
– че смъртта е победима, че има Възкресение. 

Великден е най-големият празник за нас, 
българите. И ние го празнуваме повече от 
Рождество Христово. Не защото чакаме Въз-
кресението само като благоволение свише и 
наготово. А защото българинът в историчес-
ката си пътека следва своята Голгота, носи 
кръста си и прави своето разпятие с идея за 
Възкресение – лично, социално, национално, 
мирово. 

И възкръсва! 
Както го прави на 3 април 1860г. 
Навръх Великден в цариградската църк-

ва „Свети Стефан”, при църковната служба 
епископ Иларион Макариополски дързостно 
не споменава в празничната литургия Вселен-
ския гръцки патриарх, а само султана. С този 
акт Българската православна църква се отде-
ля от Гръцката патриаршия и обявява своята 
независимост. За първи път в световната 
история без да имаме институция държава, 
защото е още поробена, ние отстояваме пра-
во на Независима българска църква. Чрез нея 
очертаваме диоцезните граници на своя на-
род! Това е голямата победа на българското 
Възраждане. Победа, с която става възможно 
Възкресението на България от пепелищата на 
половин хилядолетното робство.  

Днес отново сме разпнати на Кръста – след 
годините на комунистическо безбожие. Обез-
личени и безличностни. Безидейни, разеди-

нени. Откъснати от нашите сънародници и в дълг към 
задграничните ни общности.

Време е за второ Възкресение! Възкресение соци-
ално с идеята за национален просперитет в единния 
европейски път! 

НОВО КРЕДО

ЦР на БДФ честити на своите членове и симпатизанти най-големия 
християнски празник Възкресение Христово!

РАЗДЕЛЯЙ 
И ВЛАДЕЙ!

В хода на организацията по 
честването на годишнината от 
прогласяването на Сердикийския 
едикт на император Галерий и 
дейността на създадения Комитет, 
дойде и идеята за издигане на 
паметник, посветен на едикта. 
Има съгласие с убеждението на 
авторите и Столична община, в 
лицето на кмета на град София 
г-жа Йорданка Фандъкова и 
главния архитект Петър Диков, че 
идейните кулминации в живота 
на сердикийци, заслужават 
да имат и съвременен живот, 
напомнящ, внушаващ и 
респектиращ наследниците. Има 
и допълнителен катализатор 
– издигането на кандидатурата 
на София за културна столица на 

Европа.
Носещата идея на 

предложението за проектиране 
и изграждане на паметен знак 
с тема „Сердикийски едикт на 
Император Галерий от 311 година” 
е продиктувана от историческата 
и духовна значимост на събитието 
и желанието за паметното 
му присъствие в живота на 
съвременна София. Монументът 
ще бъде изсечен от камък, 
бял камък, траен материал, 
доказал достойнството си в 
монументалната пластика и 
исторически засвидетелстван 
хилядолетен носител на 
скрижалите на цивилизацията. 
Паметникът вече е с намерено, 
достойно място в градската 

среда на София, на територията 
на Свещения хълм и в оста на 
античната Via Sacra, и още по-
точно в пространството между 
Porta Sacra и Храма. Това днес 
е триъгълният площад „Н. 
Гяуров” във високата част на 
улица „Раковски”. В процеса 
на обсъждане на идеята от 
членовете на Комитета и 
специалистите в Общината се 
достигна до убеждението, че 
мястото е много подходящо за 
подчертаване на сакралитета на 
третираната тема, подходящо 
място е и за почитане на знакови 
за християнската култура събития 
и герои.

Концепцията за паметника 

Паметник на Сердикийския едикт
Петко Атанасов
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На 9 април 2012 г. се 
навършват 86 години от 
рождението на Любомир 
Димитров. Въпреки че не е 
вече между нас, ние чувстваме 
неговото присъствие. Защото, 
както е казано още в древни 
времена, „човекът и добре да 
живее умира, и друг се ражда, 
но направеното от него остава”. 
А направеното от Любомир 
Димитров е една изградена 
стройна партия, със структури, 
с личности – всеотдайни и 
жертвени. Както и един храм, 
издигнат от БДФ – по негова 
идея и с неговото дейно участие 
– Мемориалът на жертвите на 
комунизма във Видин и Видинския 

регион. Паметта за тези жертви 
е жива и на 17 септември тази 
година, в деня на християнския 
празник „Св. мъченици Вяра, 
Надежда, Любов и света София”, 
ЦР на БДФ, заедно с БДФ Видин 
ще възобнови традицията за 
поклоненията във Видин. 

Делото на Любомир Димитров 
е живо, заръките му – също. Ние, 
от ЦР на БДФ, имаме дълг пред 
него и пред паметта му да ги 
изпълняваме. 

Днес ЦР на БДФ е изключително 
признателно и на съпругата на 
Любомир Димитров г-жа Надежда 
Шотилова, която продължава 
делото му като постоянен 
дарителите на в. „Прелом”.

С дълбока скръб съобщаваме, че на 27.02.2012 г. се разделихме с председателя на общинската организация на БДФ – гр. Видин

РУМЕН ГУЗЕЛСКИ
на 73 години

Скъпи приятелю, с чест, доблест и достойнство ти отдаде последните десетилетия от живота си на каузата на демократичните промени в 
България. Да бъде делото ти!
Дълбок поклон пред светлата ти памет!

Общинска организация на БДФ гр. Видин

презрение отблъсквате опитите 
на комунистическите палачи 
да поругаят святото ви дело. 
Десетилетия зад окъсани 
дрехи и разбити съдби кътате 
гражданските и воинските си 
добродетели, за да ги предадете 
на младите патриоти.

Книга с гордото заглавие 
„Свидетелствам под клетва” 
не може да не вълнува, да 
не тревожи, да не жигосва. В 
трепетните, преживяни страници, 
Вие, рицарят на българското 
небе и на българското слово, 
кавалерът на орден „За 
храброст”, съграждате още 
един внушителен и неунищожим 
паметник на поколението, чиито 

вечни длъжници ще останат 
държава, народ и Родина.

Сполай Ви и поклон за 
достойния труд, господин Марков!

Желаем Ви още дълги години 
здраве, сили, ясна мисъл и 
несекващо родолюбие!

На добър час!

генерал-майор о. р. д-р 
Стефан Димитров, председател 

на съюз „Атлантик”  
26 март 2012 г.

Традиционната „Вечер на Родината” организираха Съюз „Истина” и Съюзът на възпитаниците на 
ВНВУ, ШЗО и родолюбивото войнство и гражданство. Тя се състоя на 26 март 2012 г. в препълнената 
зала на Военния клуб в гр. София.

Първата част от вечерта бе посветена на 100-годишнината от Балканската война. Тя включи 
музикално-поетически изпълнения на вокална група „Здравец” от гр. Трявна с диригент проф. Бойко 
Стоянов и участието на председателя на БДФ Трявна Костадин Семерджиев. Прозвуча и изпълнение 
на Българска рапсодия „Вардар” в изпълнение на проф. Йосиф Радионов и Зорница Бегунова .

Във втората част от вечерта бе представена новата на книга на Дянко Марков „Свидетелствам 
под клетва”, посветена на легионерската организация и събитията през 40-те години на ХХ век. 
Книгата осветява малко познати исторически моменти и лични спомени на автора и негови роднини. 
По този повод Редакцията на в. „Прелом” публикува отвореното писмо до Дянко Марков от Съюза на 
офицерите от резерва „Атлантик”.

Уважаеми полоковник 
Марков,

По случай премиерата на 
книгата „Свидетелствам под 
клетва” приемете искрени 
поздравления от Съюза на 
офицерите от резерва „Атлантик”!

Вашата книга е истински 
граждански и воински подвиг, 
образец на доблест и мъжество, 
пример за достойно изминат 
житейски маршрут. Тя е точен 
портрет на Вас и на Вашите 
съмишленици. Повече от седем 
десетилетия в политическия 
живот и в общественото съзнание 
Вие отстоявате позициите и 
нравствените ценности на едно от 
най-героичните, най-стойностни и 

несломени поколения български 
родолюбци и офицери – Вашето 
поколение. 

Синове на герои от трите 
войни за освобождението 
и обединението на народа 
ни, израснали в покрусните 
години след Ньойския договор, 
легионерите намират смисъла 
на живота си в безкористното 
и всеотдайно служене на род 
и на Отечество. С пагоните и 
жертвоготовността на млади 
поручици Вие и Вашите другари 
жертвате живота си в небето 
на София, водите войниците си 
срещу довчерашния съюзник, с 
невиждан стоицизъм оцелявате 
в лагери и затвори. С гордо 

ДО Полковник О.З. ДЯНКО МАРКОВ Кавалер на орден „За храброст”

IN MEMORIAM

Снимка: Любомир Димитров пред събрание на БДФ в гр. Кюстендил

безчовечна доктрина, чийто 
носител бе престъпна партия. 

Трябва да се разбере, че тези 
паметници не са издигнати 
от истински българи, а от 
обезумели фанатизирани чужди 
елементи, защото България 
не е освобождавана от никого и 
от нищо – тя бе една свободна 
страна.

Проблемът за обезличаване 
тези паметници е и много 

труден от чисто техническа 
страна, защото са огромни по 
тегло, напр. паметникът на 
Альоша тежи около 50 тона и е 
на неудобно за опериране място. 
Мисля, че г-н Спас Гърневски 
може малко да изясни въпроса 
как в работата му се намесиха 
стоящи над него фактори, 
включително съветският 
посланик и как същият бе 

КАК „АЛЬОША” ДА БЪДЕ ДЕМОНТИРАН БЕЗ РАЗРУШАВАНЕ
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ПИСМА НА ЧИТАТЕЛИ

Уважаема редакция,
Напоследък отново се заговори 

за Альоша. Тази тема няма да 
се забрави, докато България  и 
българите не осъзнаят какво 
значи национално достойнство и 
справедлива история. И е жалко, 
че хора на отговорни места като 
кмет и областен управител 
не познават фактите от най-
новата ни история и изглежда, че 
изобщо им липсва патриотично 

възпитание. Проблемът не 
е само в Пловдив, но още и в 
София най-вече, и в останалите 
градове, където има паметници 
на Съветската армия. Защото 
тези паметници не се схващат 
като увековечаване подвига на 
съветския войник, който има 
силата да се пребори с един 
безчовечен противник, а като 
олицетворение на налагане 
властта на една също толкова 
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Председателят на Български 
демократически форум, Жаклин 
Толева, заедно с членове на 
Централното ръководство и на 
партията се поклониха пред 
жертвите на комунистическия 
режим в лагера „Слънчев бряг“, 
Ловеч. В шествието-поклонение, 
организирано от СДС, се включиха 
председателят на СДС Мартин 
Димитров, зам.-председателят на 
партията Найден Зеленогорски, 
депутатите д-р Ваньо Шарков, д-р 
Цветан Костов, Лъчезар Тошев, 
Драго Михалев – председател 
на Съюза на репресираните, 
граждани и гости на Ловеч. 
С едноминутно мълчание бе 
отдадена почит на жертвите 
на комунизма и бе отслужена 
панихида от Негово Високо 
Преосвещенство ловченския 
владика Гавриил. 

 „Ние, членовете на БДФ, 
сме тук, за да спомним един 
национален позор, когато 
класовата злоба с революционна 
идеология осъществи едно 
национално заколение”, каза 

Председателят на БДФ Жаклин 
Толева при поднасяне на венец 
пред Паметната плоча на 
жертвите на комунизма. „Днес 
ние имаме памет и поднасяме 
поклон на хилядите затворници, 
които са били в този лагер, на 
стотиците, които са изчезнали 
безследно, намерили смъртта 
си тук. Тук не е поругавана само 
съдбата на стотици, на хиляди 
български семейства. Страшното 
е, че тук са се опитвали да убият 
националното ни достойнство 
и мъжество. И именно затова 
нашият дълг е дълг не само 
пред бъдещето, а пред олтара 
на България. Защото днес 
сме свидетели на това как 
метаморфозиралата БКП, заедно 
с други политически сили се 
опитва да реабилитира идеята 
на социализма чрез музеи. За 
тези жертви тук няма музеи, но 
те са светците пред олтара на 
Отечеството ни. Дълг на всички 
ни е да не допуснем повече черни 
забрадки на българския народ. 
Поклон пред паметта им!”

Лагерът „Слънчев бряг” е създаден през 1959 г. и е закрит 
през 1962 г. със заповед на тогавашния вътрешен министър 
Мирчо Спасов. По официални данни през неговите бараки са 
минали 1500 души. От тях 155 се водят безследно изчезнали, 
а за 147 са намерени смъртни актове. Истинският брой на 
жертвите обаче не е установен. По спомени на очевидци 
– всеки делничен ден в лагера са убивани от 1 до 3-ма души 
– без повод и причина. Убийства, си спомнят лагеристите, 
не е имало само в събота и неделя, когато началниците на 
лагера са почивали.

БДФ СЕ ПОКЛОНИ ПРЕД ЖЕРТВИТЕ НА 
КОМУНИСТИЧЕСКИЯ РЕЖИМ В ЛОВЕЧ

принуден да се споразумее с 
тогавашния председател на съда 
Киров, за да се тури точка на 
трудното във всяко отношение 
намерение.

Срамното присъствие 

ПИСМА НА ЧИТАТЕЛИ

До Председателя на ОбС – Пловдив 

Г-н Председател, 
Представяме Ви проектна схема вариант за демонтаж на 

паметника на Съветската армия в Пловдив, т.нар. „Альоша”, за 
което бе взето решение от общината още преди две години. 
Схемата предвижда само сваляне на фигурата, без разрушаване на 
същата, върху дървена рампа на запад от върха. По предварителни 
изчисления демонтажът по списания начин не ще струва повече от 
1 млн. лева. За осигуряване на тези средства предлагаме: 
Да се напечатат марки бонове, художествено оформени и 
отпечатани върху полутвърда хартия, които да се пуснат 
в продажба в цяла България. Същите ще представляват 
нумизматична рядкост. Стойностите на боновете марки да бъде 
примерно 10, 50, 100 и 1000 лв. до пълната сума 1 млн. лева. По този 
начин разходите за демонтажа не ще се отразят върху бюджета на 
община Пловдив. На базата на горната стойност ще трябва да се 
обяви търг за изпълнение между строителни фирми. 

Инж. Павел Ангелов, по поръчение на инициативния 
комитет „Историческо достойнство на Пловдив” 

От инициативния комитет „Историческо достойнство на Пловдив” 
се подписаха: Александър Карадимов – народен представител, 

Емил Стоянов – литератор, д-р Боньо Бонев, Евдокия Емануилова 
– историк (с мнение да не се руши), Людмил Попов – журналист, 

Здравко Захариев – художник (при условие, че не се руши), Йордан 
Русков – писател, д-р Петър Шилев.
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Георги Христозов, син на директора на Народната милиция и министър на вътрешните работи (1949-1950) и член на БКП – Руси 
Христозов, разказва за комунистическия терор в България след 9 септември 1944 г.

Какви хора са убивани?
Много странно ... Но това е била страшна селекция. Прости хора не са убивани, бедни хора не са убивани. Убивани са хора, които са 

били с надгимназиално образование, били са известни в обществото – свещеници, секретар-бирници, кметове, дори лекари са избивани, 
избивани са учители ... Но общо взето това са средното ниво интелегентни хора, които са били в селищата, в селата, в големите и малките 
градчета, които са били проводник на интелегентност, на ум, на разум, на морал ... Те са били унищожавани, за да може да се обезличи този 
пласт от нашето население.

Всичкото това от Народната Милиция ли е било организирано?
Не, от Централния комитет на партията е било организирано... Защото има една телеграма, която на 1 октомври е била пратена от Трайчо 

Костов до Георги Димитров, в която той съобщава, че не бива да се потиска народният гняв. Лично Трайчо Костов подписва този документ. 
За това едва ли ще намерите документи в архивните материали...

РАЗКАЗЪТ НА ЕДИН ОЧЕВИДЕЦ

на паметника на върха на 
Бунарджика може донякъде 
да бъде обезсилено, ако 
пред паметника се постави 
мемориална плоча с надпис със 
следното примерно съдържание: 
„Този паметник не отразява 

Винаги при всяко отиване в София намирахме време да 
посетим и да запалим свещичка в параклиса на жертвите на 
комунизма при НДК, където на предългата стена са изписани 
имената (7526) на близките ни, избити след 9.ІХ.1944 г. 
На мнозина от тях са неизвестни гробовете... Винаги при 
приближаването на този мемориал сълзите сами се стичат по 
лицето. 

При новите стопани параклисът беше винаги заключен. 
Приет е без даренията. Така наредил началникът им епископ 
Гервасий. Тази истина научих лично от него през 2009 г. в с. 
Злати трап, където беше поканен да служи в храма „Св. Марина”. 
Не скрих възмущението си. Как така Божи човек няма да уважи 
болката на живите по жертвите? В покривката, що дарих, са 
втъкани сълзите на майка ми по изгубения първороден син. А 
малкото бакърче е от нашето детство. Как така с лека ръка ще 
се изхвърлят!? Търсих ги, но не ги открих.

Върнете ги, отче Гервасий! Всички дарения!
Ако не го сторите, вие не сте Божи човек и трябва да 

оставите расото...
На 10 март 2012 г. отново посетих параклиса. Този път 

отключен, но занемарен – и отвътре, и отвън...

Росица Хр. Манчева,
Сестра на легионера Манчо Манчев, 

заклан през октомври 1944 г. в гр. Искър, Плевенско

историческата истина и е само 
един пример за безсъвестна 
манипулация на обществото за 
ролята на Съветската армия в 
трагични за България времена. 
Той е проява на грубо погазване 
българската независимост”.

В заключение ви изпращам 
моя проект за демонтаж на 
паметника, предложен още през 
1993 г. 

С уважение: 
Инж. Павел Ангелов 

Пловдив

ВЪРНЕТЕ ДАРЕНИЯТА!



БР 4 (872), 12.04.20124  •  ПРЕЛОМ ИСТОРИЯ

Иван Вазов. Тази леко изместена 
ос на древната улицата, 
съобразена със съвременното 
градоустройство, фактически ще 
гледа в една проекция между 
двата храма – Св. София и Св. 
Ал. Невски. По една ирония, или 
с един подарък на съдбата, точно 
там под днешната настилка, 
вдясно от Св. София, има 
основи на антична базилика. 
Така че идеята този подход да 
има връзка с Храма получи още 
един импулс. Погледнато отгоре, 
този подход, заедно с призмите 
и пространството около тях, ще 
образуват един латински кръст, 
напомнящ модела на световното 
дърво, а и дървото на познанието. 
Тази каменна приказка, заредена 
с древна и вечна семантика, 
асоциира и темата за свещената 
пещера. Като наследници на 
тракийската култура, ние знаем, 
че това „преминаване” или 
„сливане” със свещената скала, 
символ на космическата планина 
и символ на подредения космос, 
е духовен акт на получаване на 
безсмъртие. 

Раннохристиянската култура с 
цялото си богатство и дълбочина, 
със силата на идеите си и 
твърдостта на последователите 
си е истинският победител в 
историческата колизия, която ние 
днес осмисляме. Сердикийският 
едикт на Галерий е една 
кулминация в събитийността на 
античния свят, финалният акорд 
на една епохална тривековна 
борба. Победата на Христовата 
идея е победа на Учението за 
Любовта, което донесе Иисус 
Христос, проповядва и защити 
виталността му със саможертвата 
си на Голгота. Прогласяването на 
едикта е важно събитие в живота 
на Римската империя, защото 
променя идейната парадигма 
на римските граждани, като 
отваря вратите за развитие на 
християнската култура в римската 
империя, а оттам и на нейния 
наследник – европейската 
цивилизация. 

 В монумента са заложени 
и ще проговарят с цялата си 
дълбочина в символиката 
и други идеи, идващи от 
раннохристиянските времена, 
подчертаващи и развиващи 
основната идея. В метафориката 
на доктрината райската градина 
Едем е началото на човешкия 
път, а небесният Иерусалим 
олицетворява есхатологичния 
или религиозно-мистичния край 
на този път. Една от представите 

лежи върху триадата като 
Св. Троица в християнската 
философия и догматика, и като 
физическа тридеменционална 
характеристика на света, в който 
живеем. Мултиплицирането на 
заложената троичност по три 
и постигането на енеада във 
вертикалния прочит на монумента 
ще ни върне към философията 
на ранното християнство 
и авторитета на Дионисий 
Ареопагит. Тук проговаря 
деветстепенната божествена 
йерархия, ноуменалният 
свят, основа и защита на 
феноменалния свят на човека.

Рисунка: проф. Пламен Вълчев, 
оглавяващ проектантския колектив

Като форма паметникът ще 
представлява три призми с основи 
равностранни триъгълници, 
поставени във вертикално 
положение и композирани така, 
че с по един от ъглите си да 
гледат една към друга, като трите 
външни стени опират в три от 
стените на един въображаем 
квадрат. Четвъртата страна е 
отворена и това е източното лице. 
Върху две от така образуваните 
вертикални повърхности, 
гледащите именно на изток, ще 
бъдат изписани текстът на едикта 
в оригинал на латински, така както 
е дошъл до нас, предаден от 
хрониста Лактанций, и преводът 
му на съвременен български 
език, направен от д-р Веселина 
Вачкова. Така започва „разказът” 
върху паметника, напомняйки с 
оригинала на текста на едикта и 
превода идеята за изминалото 
време и комуникативните системи, 
които го характеризират

В пространственото решение 
ще бъдат заложени допълващи 
основната тема елементи. До 
източната фасада например ще 
се стига с един подход „цитат” 
на антична улица, идваща от ул. 
„Раковски”, но започваща още в 
пространството на градинката и 
тротоара вдясно на паметника на 

за рая като небеса например е 
представена в апокрифа „Книга 
на Енох”, а през по-късната епоха 
е интерпретирана и в последната 
част на „Божествена комедия” на 
Данте Алигиери. Там има девет 
небесни сфери и седем небеса. 
Тези „атрибути” съществуват и в 
нашата традиция, а и в учението 
за деветте ангелски чина, за 
което пише Дионисий и което 
възприехме като елемент от 
философията, заложена в 
концепцията за паметника. Във 
философията на девятката трябва 
да споменем и Григорий Цамблак. 
Когато става игумен на манастира 
„Пантократор” в Нямц, той съставя 
и произнася девет нарочни 
слова, които имат просветително 
значение за мисията на 
българите и за новозаветната 
богоизбраност като алтернатива. 
Йерархизацията в структурата 
на една доктрина винаги 
цели да покаже осъзнатите и 
постигнати степени на зрелост на 
човечеството. Това е естественият 
стремеж на хората към света 
на идеите, към сферите на 
духовността, към страха от бога, 
а това е платформа и гаранция за 
морала на обществото.

Словото върху „разказващите 
страници” по стените на 
паметника ще има и други 
акценти. Един текст ще отбелязва 
повода за издигането му и 
отношението на наследниците 
– съвременните граждани на 
София и градската управа. 
Уникалността на монумента ще 
бъде допълнена и с заложената 
идея това да бъде „жив” паметник. 
При откриването му, на стената, 
явяваща се западна фасада, ще 
бъде изсечен един посветителен 
фрагмент от тропар, а около него 
– имена на няколко мъченици от 
първите християнски векове. През 
следващите години или кръгли 
чествания, по предложение на 
един постоянен комитет и по 
решение на Общинския съвет, 
ще бъдат дописвани имената 
и на други мъченици. Пак по 
тяхно решение на свободните 
стени могат да бъдат изписани и 
имената на деветимата софийски 
светци, просияли в по-късната 
християнска традиция на София. 

 Ще бъде подчертана, разбира 
се, и ролята на император 
Галерий. Вариант на скулптиран 
портрет или текст ще разказва за 
суровостта, но и решителността 
на характера му, надмогнал 
тежката имперска традиция, най-
вероятно преживял и метаноя, 

и събрал накрая смелост, 
постановил Едикта и станал 
герой на събитието. Ще бъдат 
изписани и имената на другите 
трима тетрарси с които заедно 
управляват по онова време 
– вторият август Лициний и 
цезарите Константин и Максимин. 
В логиката на развитото по 
принцип абстрактно решение, 
присъствието на император 
може да не е конкретно, може 
да е загатнато като обем на 
средната призма или символично 
отбелязано чрез латинско „I” с 
точка, напомнящо фигура с глава, 
но и значещо Imperium. Така 
контрапунктът между законите 
на Империята и идеите на 
мъчениците и светците, развит 
на една призма, става още по-
осезаем. 

Символиката на геометричните 
форми е родила култовата 
архитектура и това е в логиката 
на т.нар. сакрална геометрия. 
Монументалните, в смисъл 
съхраняващите памет, градски 
градежи с оглед функцията си 
трябва да бъдат решавани с по-
тежък смислов заряд. Следвайки 
сакралните и строителните 
традиции и вменявайки и други 
нива на семантика, в проекта, 
който ви представям, ние, 
авторите, залагаме квадрат и кръг 
в основите на паметника, а чрез 
тях залагаме и двата основни 
аспекта на бога – обединението 
и божественото проявление. 
В приетата най-популярна 
символика квадратът е земното, а 
кръгът е небесното.. Квадратът – 
т.е. земята е още четирите посоки 
на света, четирите елемента, 
разпятието, четиримата 
евангелисти и т.н. Кръгът от своя 
страна е идеята за единството 
и цикличната активност на 
небето. Квадратът в структурата 
на паметника е заложен във 
външната страна на призмите с 
една съединяваща допълваща 
линия. Кръгът е във вътрешната, 
малко повдигната част между 
вътрешните ъгли на призмите. В 
неговото сърце е разположена 
осмолъчевата звезда или 
двойният кръст. Символът 
събира в едно и идеята за 
Великата богиня майка, и силата 
на нейния син Богът слънце. 
Приемник е Синът Божий, 
богочовекът Иисус, наследник 
на слънчевата символика, 
посредник на големите небесни 
идеи и защитник на човешката 
одухотвореност. Квадратът и 

Паметник на Сердикийския едикт
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Паметник на Сердикийския едикт
паметник на Сердикийския едикт, 
ще откриете и още инвенции, и 
още „скрити” смислови елементи. 
Основните тела, напомням, са 
три призми – които лежат върху 
и завършват с равностранни 
триъгълници. И, ако продължим 
с проговарящата символика 
в равностранния триъгълник, 
тук излизат – пропорцията, 
хармонията и божествеността. А 
понеже тук проговаря и богатата 
символика на триадата, можем 
да прочетем още семантични 
формули, като: любовта, 
мъдростта и истината – минало, 
настояще, бъдеще – мисъл, 
слово, действие и др.

Културата на жертвата, както 
би могъл да бъде характеризиран 
светът, в който живеем, ще бъде 
друга важна тема, вградена в 
този знак, защото и Христовият 
живот, т.е. Христовата жертва, 
дойде да ни спаси и продължава 
да ни възражда вече 2000 години. 
Символиката и характеристиката 
на света, засвидетелствани 
при идването на Словото, са 
вградени в централния кръг и 
вписания в него двоен кръст. 
Има идея този кръст да свети, 
светлината да се плъзга по 
стените на призмите и да 
осветява имената на мъчениците, 
подчертавайки светлата идеята, 
за която те са дали живота си. В 
така осветената повърхност на 
западната призма „ще отлитат” 
почти графично загатнати и 
две птици, идеята за чистите 
човешки души, директно 
кореспондираща в композицията 

кръгът внушават, но и изискват! 
Постигането на умно решение 
минава през познанията 
върху култовата култура на 
човечеството и нашето култово 
наследство, защото там е отразен 
вътрешният свят на човека. 
Докосването до него е една от 
големите цели на монумента.

В интерпретацията на 
знаковите елементи и тяхното 
преосмисляне в рамките на 
третираната тема стигаме до 
една друга от провокациите 
към земния човек – идеята за 
рая. Срещаме я в различни 
представи, свързани по различни 
начини с основните фигури 
на приетата и коментирана 
символика. Например визията за 
рая като град – модулира и в кръг, 
и в квадрат. Градът на Ромул, т.е. 
Рим, знаем, е бил квадратен, но 
каква е била браздата, която той 
разорал около града, не знаем. 
Интересни са и други аспекти на 
представите за библейския „град” 
– ето какво четем например, при 
св. Йоан – „...и градската стена 
имаше дванадесет основни 
камъни с дванадесет имена на 
тях, имената на дванадесетте 
апостоли на Агнето...” И 
в изписаните камъни, и в 
сакралните числа проговарят 
дълбините на познанието, 
обясняващи и човешката вяра, 
и човешкото безверие. Изборът 
наднича през интелекта и 
интуицията ни и обуславя всяка 
крачка от развитието ни.

Във формообразуващите 
идеи, заложени в проекта за 

на паметника с имената на 
мъчениците и светците и техните 
многострадални души, търсещи 
покой в небесните селения.

Разполагането на Знака 
на едикта по протежение на 
античната Via sacra, пътят 
от укрепения вътрешен град 
към Свещения хълм, но и 
„пътят от единия към другия 
свят”, ще предизвиква богати 
асоциации. На подхода към 
паметника, успоредно на 
„цитатът” от античната улица, 
ще бъде разположен легнал 
паралелепипед – с ъгъл, 
потънал в земята, и ъгъл, 
сочещ нагоре, и с надпис 
върху наклоненото лице – Via 
Sacra. Тези допълващи идеята 
елементи, заедно със загатнатото 
продължение на улицата на 

запад от паметника, ще открият 
възможност за раждане на нови 
идеи и бъдещи решения, ще 
открият простор и за ансамблово 
мислене при експонирането на 
археологическите находки в 
София. Това може да инспирира 
и други „умни реплики” на 
съвремието. 

Един ПАМЕТНИК НА ЕДИКТА 
ще обогати семантичната и 
семиотичната топография на 
модерния град София, толкова 
необходимо за самочувствието 
й. И понеже събитията следват 
идеите, трябва да кажем, че 
издигането му ще бъде както 
градоустройствен акцент, така 
и идеен фокус, възпитаващ и 
облагородяващ гражданите и 
гостите на София. 

Амин!

Преди известно време 
по националната телевизия 
показваха един „съвестен” 
гражданин – полицай от 
Плевенско, който намерил 
гърне с монети и го предал на 
държавата. Министрите Цветанов 
и Рашидов го наградиха, както 
в доброто старо време. Както 
ТЕ са решили и колкото ТЕ 
благоволили.

Министърът на културата 
правилно отбеляза, че от 15 

ще поддържа музеи, пълни с 
баналности.

Между другото какво стана с 
идеята да се филмират всички 
експонати в музеите и да се 
направят каталози? Защото знам 
какво стана с автора на тази идея 
– беше свален от поста, който 
заемаше.

На всички ни е ясно, че този 
закон не действа, както и че ГЕРБ 
не правят нужното в тази област! 
Докога?!

Мастити специалисти дълго 
ще проучват находката, а най-
добрите екземпляри ще бъдат 
подменени и ще последват 
съдбата на хилядите неописани 
и некаталогизирани музейни 
ценности. Така обикновените 
хора ще се подсмихват пред 
телевизорите си, докато 
министърът патетично ще 
защитава незащитимото.

Жалко за страната ни, която 
ще губи ценни експонати и 

години такова събитие не им се е 
случвало. Как да им се случи при 
такъв „хубав” социалистически 
закон, при който за държавата 
е цялото съкровище, а за 
намерилия го – нищо!!!

В нормалните държави на 
късметлията му се полагат 
25% или 50% от стойността 
на намереното по пазарни 
цени. В България обаче 
пазарни цени няма, защото 
музейната мафия не позволява. 

СТИГА СОЦИАЛИЗЪМ!
Любомир Софиев

4

Годината на Сердикийския едикт на Император Галерий 
(30.04.2011 – 30.04.2012 г.)

завършва с Международна интердисциплинарна научна конференция в София, 
която ще се проведе на 27 и 28 04.2012 г. 

Комитетът „Галерий”, сега вече Комитет „Сердика-Средец”, благодари на всички 
участници в честванията и се надява идеята за ПАМЕТНИК НА ЕДИКТА да има 

достойно развитие.
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Повод за тези редове е едно 
интервю с акад. арх. Георги 
Стоилов* в медийния партньор на 
Камарата на архитектите в. „Арх 
§ Арт форум”** за Дом-паметника 
на компартията ни на Бузлуджа, 
най-големият ни идеологически 
монумент. 

Не е темата тук дали и откъде 
е взета идеята за паметника или 
какви професионални качества 
има – и в Ботевото стихотворение 
„Стефан Караджа” има идея от 
Лермонтов, но пак е гениален 
поетическият му наниз. „Жив 
е той, жив е” при Ботев „духът 
на Караджата”, убит тъкмо на 
този връх. Интересно. Още по-
интересното е, че това е на „един 
хребет..., който е „гръбнакът” 
на България” (А§А, с. 12) – току 
до Шипка, а там исторически е 
жив подвигът на опълченците. 
В „Прелом” е публикувано 
стихотворното разочарование на 
русофила Вазов от действията на 
„братска” Русия спрямо нас. Дядо 
Йоцо взел, че попрогледнал.

По времето на другаря Тодор 
Живков 1971–1989 г. се строят 
множество паметници, между 
които е и наричаният заради 
формата му „летяща чиния” на 
вр. „Бузлуджа”, под който през 
1891 г. е проведен Учредителният 
конгрес на БСДП, свързан с 
другаря идеолог-марксист 
Димитър Благоев. Конкурсът за 
„чист монумент” (спечелен от 
арх. Стоилов) е партиен, после 
поръчката за сграда (дадена 
нему) – също (А§А, с. 10). 
Сценарият бил прост, като трите 
дяла при ръченицата: 1. „Дай да 
го строим”, казал др. Живков, 
виждайки фотомонтаж на проекта; 
2. „Разбира се, ОК (не е „okey”, 
а „Окръжен Комитет”, бел. авт.) 
на партията в Стара Загора вече 
е дал команда”, му отговорил 
др. Стоилов, тогава вече бил с 
пост на министър (А§А, с. 11); 3. 
Целокупният български народ 
възторжено се втурва да плаща. 
И се строи. Разбира се, викат 
му благоприлично „доброволни 
дарения”. Сигурно и такива е 
имало, но ето и друго интернет-
свидетелство: „... помня още как 
събираха дарения, продаваха 
се марки и какви ли не агитации. 
Спомням си и сентенцията: „В 
България по магазините няма 
хляб и салам, а на Бузлуджа 
строят храм”. Редовете тук обаче 
не са нанизани по конеца на 
злободневната теза за „хляба 

и салама”, защото тя е стар 
популистичен метод, особено 
обичан от ком-соц пропаганадата 
и до днес. 

Темата за седящата здраво 
на земята чиния е свързана 
с методичното вграждане на 
един политически катаракт в 
душевността на българина: нещо 
като печалбарския пилешки 
грип, но с цел получаване на 
политически дивиденти за власт 
на малцинството, водеща до 
многото сигурност и пари, лелеяни 
от комунистите още преди 1944 г. 
И ето – партизаните яхват имиджа 
на хайдутите, а Д. Благоев прави 
Бузлуджанския конгрес под върха, 
известен с гибелта на хаджията, 
негов адаш. Затриването на 
ценностите смело продължава: по 
време на комунизма честванията 
на подвига на опълченците 
на Шипка не се извършват на 
истинския връх, а на съседен! 
Все едно да слагаме цветята 
си на признателност към 
безсмъртието на Васил Левски не 
на паметника му в София, където 
е обесен, а на някое централно 
кръстовище, да речем – „Петте 
кьошета”. Дори е нелепо да си 
го помислим! Кощунствено е, 
но не е случайно: нали не са 
там енергиите на дерзалия за 
свободата на поробените. Не 
стига това, ами в съседство на 
Бузлуджа се стоварва маститият 
обем, та успешно да конкурира 
паметника на Шипка – защото 
и според автора му „от главния 
път се виждат и двата” (А§А, с. 
11). Е, парите не са проблем за 
БКП-то, щом трябва да се надвие 
паметничето за опълченците: 
пилонът с петолъчка (А§А, с. 10) 
става сграда; към това решение 
колегата Стоилов бил подтикнат 
от силния вятър, дето щял да 
духа и отдолу, и отгоре (А§А, с. 
11) – просто не ще да си признае 
причината човекът. И ето ви 
сграда, голяма – и, разбира се, 
пак с пилон, на върха, на който 
си е рубинената петолъчка, че и 
свети, щом има ток. На времето 
евреинът Моисей казал: „Око за 
око – зъб за зъб!”. А Партията: 
„Паметник над паметник – размер 
за два!” – и се прави сградата-
мастодонт, при която, според 
Стоилов: „диаметърът на купола 
е 60 м, той е два пъти по-голям 
от Римския Пантеон”, а „външния 
кръг... може би е най-голямата 
художествена мозайка в света” 
(А§А, с. 12). 

Грандиозно: за да може 
другарят Йоцо само него да види.

Червеният катаракт има 
генетичната ограниченост 
да пропуска само неща като 
червената петолъчна звезда, 
червеното знаме, червената идея, 
– а това се подхранва с илюзии 
и за други цветове. И подмяната 
на реални исторически ценности 
с нелепи лъжи я има къде ли не 
още: „Долу при подходите има... 
две факли..., които символизират 
двете епохи – епохата на 
Възраждането, която подава 
факлата на комунистическата 

партия. ... Това е съдържанието 
на Бузлуджа – тогава”, споделя 
арх. Стоилов (А§А, с. 12). Някак 
си е кощунствено Възраждането 
ни, тази епоха на гении, извикала 
националната ни свяст и родила 
нови културни образци, да дава 
огъня си тъкмо на грабителския 
комунизъм, известен като 
поробване „от свои”; просто някой 
се опитва да се провъзгласи за 
нещо, което не е.

Обсебването, грабежът, 
натрапването на илюзорността 
за една историческа поточност 
на възход, върхът на който да 
е комунизмът, присвоил си още 
от студената война някакъв уж-
социализъм, днес е логично 
задкулисно манипулиране, 
експлоатиращо отново и 
отново внедрената отдавна 
деградация на стойности като 
достойнство, съвест, отговорност. 
За да се скрият алчният 
интерес, безморалният морал, 
колективната безотговорност. 
Какво ли бъдеще има в това, че 
„Вълкът козината си мени, но 
нрава си – не”?

За бъдещето на сградата си 
авторът-архитект е категоричен: 
„И най-важното – формата на 
монумента не е пречка. ... Това 
е един обект, изключително 
оригинален... и естествено той 
трябва да живее и в новите 
времена, и в бъдеще. Глупаво е 
да се взриви – самият връх няма 
да изглежда добре ... Трябва да 
се намери такава идея, която 
да събере цялата енергия и 
сила на нацията и която да бъде 
символ на българския народ. 
... да обедини цялото време от 
създаването на българската 
държава до днес и в бъдеще 
също да служи като символ на 
единството на нацията. Това би 
могло да бъде един ПАНТЕОН НА 
БЪЛГАРИЯ...” А: „Петолъчката на 
пилона също трябва да се смени 
и да се постави лъвът”. Външната 
кръгла стена на залата за него 
изведнаж става чак „олтар” – и 
то просто защото можело да се 
изобразява на нея (А§А, с. 12) – 
без да съобрази поне, че посоката 
на олтара не напразно е винаги на 
изток.

Личният мотив на архитекта 
е да си запази сградата 
– и съответно му е удобно 
архитектурната форма да е 
безпринципна абстракция – и 
проблемът е само символиката 
на художниците; и препоръката е: 
„смяна на символите” (А§А, с. 10). 
Ала човек има, освен двете очи, и 
други сензори! Има я във вековете 
изявена усетността му да раздели, 
да речем, разните жанрове музика 
и да ги постави в съответни 
сгради или външни пространства: 
има си опери, ама и оперети, и 
балет, и поп-изпълнения; най се 
ценят църковните произведения, 
когато се изпълняват в църквите 
според църковните календари. 
Защото посланията и енергиите 
им са на разни нива и едното 
пречи на другото. Нека отново се 
опитаме да пренесем поклона 

си пред оня наш Джингиби на 
„петте кьошета” – няма как, нали 
паметникът е, където е била 
бесилката му!

Акад. Стоилов, коректорът 
на архитектурата на нашия 
Балкан, има същностен проблем: 
„Какво е онова, което би могло 
да запълни тази празнина, която 
зее 20 години?”, казва той (А§А, 
с. 12). Явно детронирането на 
БКП го кара да търси друго 
оживяване. Но БСП, дори и да 
смени висящия още в центъра 
на купола „сърп и чук” с розата 
си (открадната идейно от 
социалистите), не ще е способна 
на друго, освен пак да захранва 
катаракта на последователите 
си със зрелищата около 
(за просотлюдието) и в (за 
избраните) обема на големия им 
монумент. Като не може да прави 
благоденствие, а само олигархия, 
да подхвърля огризките на 
зрелищата си, за да повладее 
още; т.е. господин-другарят Йоцо 
и много да иска да прогледне 
– засега да не може. 

И така, от 28.09.2011 г. 
монументът си е вече на БСП 
– да го ползва според нуждата 
си. „Другарите” държаха да 
„другаруват”, докато грабеха и 
тъпчеха личността. „Господата” 
вече се целят в лоното на Оня, 
Когото отричаха, чиято църква 
им бе „опиум за народа”, чиито 
служители направиха тайни 
ченгета, а после си им почистиха 
досиетата. Те никога не са били 
вън от Лоното Му, но, докато в 
душевността си са комунисти, ще 
са неспособни на велики дела, 
камо ли пък на лично безсмъртие 
(за което и идея нямат).

Това си е тяхна работа: 
времето го има, действието е 
лично. А ние – поне да опазим 
„чиста и свята” връзката 
със съвестта на нацията ни, 
предназначена не за червени 
политически магии на обсебващи 
заменки и други гяволъци, а за 
духовен ръст!

Да помогнем на човека Йоцо 
наистина да прогледне, за да 
може някога с чисто сърце да 
отговори: „Воистину воскресе!”

* 1954 г. – архитектурен 
диплом в Московския 
архитектурен институт; 1965-6 г. 
– специализация в Париж; 1967-
71 г. – кмет на София; 1971-3 
г. – министър на архитектурата 
и градоустройството; 1985-7 г. 
– председател на Международния 
съюз на архитектите; 2004 г. 
– почетен гражданин на София; 
един от основателите на Съюза 
на архитектите в България и 
най-дълго негов председател; 
основател и досегашен президент 
на Международната архитектурна 
академия; автор на големи сгради 
и паметници у нас.

** Виж бр. 1015/10.–17.11.2011 
г., с. 10–12. Оттук нататък след 
цитат/-и по арх. Стоилов има 
в малки скоби: знак А§А и 
страницата на цитираното.

БУЗЛУДЖАНСКИЯТ ХАМЕЛЕОН
арх. Алеко Христов
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РУСИЯ СЛЕД ИЗБОРИТЕ: 
КОМЕНТАР НА ПОЛИТОЛОГА ПРОФ. ОГНЯН МИНЧЕВ

преодоля този тип разпад, за 
който обвиняват управлението 
на Елцин и на практика създаде 
предпоставките за завръщането 
на Русия на международната 
сцена – на този етап като 
една влиятелна регионална 
сила”, каза още политологът. 
Той подчерта и стратегията 
на концентриран износ на 
газ и нефт чрез политическа 
протекция, която създава и 
свръхпечалба, допринесла за 
едно сериозно повишаване на 
стандарта на средния руснак. 

Но въпросите накъде 

ще се движи Русия според 
анализатора остават. „Путин 
ще стои стабилно в позицията 
си на президент в следващия 
мандат, но ще трябва да 
управлява по-различна Русия, 
отколкото тази, която пое след 
Елцин. Русия с изострени 
дилеми; Русия, която трябва 
да преодолее стагнацията на 
централизираната бюрокрация, 
която като модел беше създаден 
именно от Путин. Превръщането 
на Русия в една от основните 
държави в света няма да стане, 
ако тя не излезе от позицията 

Победата на Владимир Путин 
в борбата за президентския пост 
не буди учудване: още дълго 
ще се търси яснота доколко 
мръсни са били изборите, но 
тази победа бе сигурна. Твърде 
силен е страхът на руския 
народ от разказваните приказки 
за „оранжеви революции”, 
твърде малка е вярата му 
в собствените сили, твърде 
силен бе административният 
натиск и твърде разюздано 
– телевизионното „промиване на 
мозъци”.

Путин не можеше да не 
спечели, но специфичното в 
тези избори бе, че основният 
им резултат не е името 
на победителя, а общото 
разположение на силите. И две 
неща тук са особено важни.

Първото е сериозният провал в 
рейтинга на избрания президент в 
Москва, Санкт Петербург и други 
мегаполиси. Гласовете още не са 
преброени докрай, но е сигурно, 
че в близките шест години 
Русия ще бъде управлявана от 
президент, избран от провинцията 
и етническите републики напук 
на растящата средна класа в 
големите градове. Президент, 
който ще бъде принуден да се 
опира на очевидно ретроградната 
част от обществото, зависеща 
изцяло от раздутия държавен 
сектор в икономиката.

Путин от „третия” или 
„четвъртия” си мандат (ако 
сложим в сметката и периода от 
2008 до 2012 г.) ще е принуден 
да бъде по-консервативен и да 
се държи по-агресивно спрямо 
новите политически сили и 
течения, тъй като всички те 
ще са в една или друга степен 

години, ще отбележи края 
на „Единна Русия” – една 
„изживяла времето си КПСС”. 
Нищо не сплотява тази партия 
освен близостта на членовете 
й до бюрократичните постове 
и бюджетната „хранилка”. Тя 
няма лозунги, които не би 
могло да бъдат иззети от една 
широка дясна или умерено лява 
коалиция. Няма и програма за 
действия, която да не се базира 
на висока цена на петрола. И 
няма водач освен онзи, когото 
ще посочи на партийците 
„националният лидер”. Но тъй 
като лидерът вече не е чак дотам 
„общонационален”, значението 
на „партията на властта” никога 
няма да е същото, както преди.

В Русия започва ново време 
– време, когато в живота у нас 
ще се завърне възвишената 
политика. Политика, в която няма 
да има един-единствен демиург и 
десетина марионетки. Политика, 
в която ще влизат имотни, 
осъществени хора, търсещи 
известност и слава, а не такава, 
в която пълзешком се промъкват 
несретници, заламтели да се 
облажат от „държавната баница”. 
Политика, в която главна роля 
ще играе народната воля, а не 
сръчността на ръцете, броящи 
бюлетините. Политика, чиито 
участници ще бъдат лишени 
от правото на всякакъв частен 
живот. И ми се струва, че това 
време идва твърде навреме 
– защото само една гъвкава 
власт (а не „силна” в смисъла, 
влаган от Путин в тази дума) 
може успешно да се справи с 
предизвикателствата, с които 
страната ни безспорно ще се 
сблъска в близките години.

краен резултат ще е формирането 
на широка коалиция от сили със 
социалнодемократични стремежи.

При това положение десните 
ще имат за задача да преодолеят 
вътрешната си раздробеност и 
да поведат борба с цел Прохоров 
- днес подозиран от мнозина, 
че подпомага играта на Кремъл 
- да стане в бъдеще истински 
самостоятелен политик. Днес 
няма никакво значение кой му е 
дал „пътен лист за политическия 
живот”, той самият или властта; 
важното не е какъв е бил, а какъв 
може да стане. Либералите в 
Русия не са имали подобен шанс 
още от средата на 90-те.

Задача на левите пък трябва да 
стане изграждането на нормална 
социалдемократическа партия 
– партия, която не обещава 
на народа да национализира 
олигархичните бизнеси или да 
удвои бюджета чрез данъци 
върху разкоша. През 21-и век 
комунизмът е орис само за 
Северна Корея; затова новата 
лява партия трябва да се доближи 
до центъра – според европейския 
модел, а идеологията й да бъде 
определяна не от някой десантчик 
с пет висши образования (намек 
за Сергей Миронов, лидер на 
партия „Справедлива Русия” 
– бел. прев.), а от представители 
на градската интелигенция 
– борци за социално равенство, 
авангарден дневен ред в 
екологията, рационализъм 
и хуманизъм във външната 
политика. В близките години 
основна интрига ще са 
позиционирането на тази партия 
и личността на нейния лидер.

Този процес на поляризация, 
който ще започне в близките 

опозиционни. Затова рискувам 
да предположа, че конфликтът 
му с реалността ще се изостря и 
новият му президентски мандат 
със сигурност ще е последен.

Второ, ще отбележа 
изненадващия успех на новия 
участник в надпреварата 
– Михаил Прохоров. Той не 
бива да се интерпретира като 
резултат от сплотяването на 
хора с десни идеи, при все че 
Прохоров безспорно е либерал. 
Става дума по-скоро за друго: 
обществото е окончателно 
разочаровано от политиците, 
които десетилетия наред се 
правят, че смятат сериозно да се 
борят за висшия пост в страната. 
Времето на „мастодонтите” 
Зюганов и Жириновски (водачи 
съответно на комунистите и на 
либералдемократите ) явно вече 
е изтекло. Изтекло е вероятно 
и времето на техните партии. 
Този път в списъка на кандидат-
президентите липсваше името 
на Явлински (неформален 
лидер на извънпарламентарната 
партия „Яблоко”), което обаче 
не променя нещата: ако бе 
тръгнал на избори, той уверено 
би спечелил последното място. 
Успехът на Прохоров означава, 
че е дошло времето за мощно 
„преформатиране” на руското 
политическо поле.

Това преформатиране ще 
бъде ознаменувано според 
мен с две тенденции: от една 
страна, либералите ще получат 
в лицето на Прохоров нов лидер, 
с когото не могат да се мерят по 
популярност другите политици 
в тази част от идеологическия 
спектър; от друга страна, на левия 
фланг ще започнат процеси, чийто 

„Победата на Владимир 
Путин не е изненада по простата 
причина, че Русия не е страна, в 
която политическата конкуренция 
е открита и свободна, за да може 
да има някакъв тип интрига в 
това кой ще спечели”, коментира 
политологът Огнян Минчев 
пред БНР и БНТ. „Ясно беше, 
че Путин ще спечели изборите. 
Една от най-важните причини е, 
че мнозинството от населението 
в Русия се счита за задължено и 
благодарно на Путин за това, че 
през първото десетилетие на ХХІ 
век той стабилизира държавата, 

богатството й да се формира 
само от износа на нефт и газ. 
Русия трябва да използва 
лоста на тези огромни приходи, 
за да осъществи процес 
на модернизация. Но този 
вкаменен централизъм се явява 
препятствие и от Путин ще се 
очаква да преодолее своето 
собствено наследство.” Огнян 
Минчев очаква политиката 
към САЩ да бъде по-твърда, 
а България и Балканите ще са 
изправени пред нови изпитания 
с една по-твърда и нетърпяща 
опониране Русия.  /  ПРЕЛОМ

ОЧЕРТАВА СЕ ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ
НА ПОЛИТИЧЕСКОТО ПРОСТРАНСТВО В РУСИЯ

Владислав Иноземцев, „Известия”, превод: svobodata.com
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АЛЕКСАНДЪР КЪРШОВСКИ – ЖИВ ВЪВ ВРЕМЕТО

Междусъюзническата война през 
1913 г. и в Първата световна 
война 1914–1918 г. Служил: в 21-
ви пехотен полк; ротен командир 
в 11-ти Сливенски пехотен 
полк; в 23-ти пехотен полк; към 
щаба на 1/3-та бригада. Ранен в 
сраженията по време на Първата 
световна война, поради което е 
принуден да напусне армията 
през 1920 г.

Има семейство, две деца 
– Иван и Анастасия. Анастасия 
има дъщеря Красимира, която 
има дъщеря Ивелина. 

След уволнението от армията 
живее на гара Елин Пелин, 
където създава лимонадена 
работилница и произвежда 
газирани напитки. С напредване 
на възрастта, вследствие 
на полученото нараняване, 
постепенно ослепява. След 
смъртта му семейството живее 
в бедност и изкарва прехраната 
си като негови членове работят 
в първата керамична фабрика 
в страната „Изида”. Жена му 
се прибира в Ямбол, където се 
омъжва втори път, като от втория 
си брак няма деца.

Александър Кършовски 
през 1923 г. издава „Книжка 
за българския трудовак”. 
Понастоящем тя е 
библиографска рядкост, запазен 
е само един екземпляр в 
Национална библиотека „Св. св. 
Кирил и Методий”.

През 1924 г. издава книгата 
„За българския воин”. В нея 
разглежда офицера като 
началник, възпитател и учител. 
Нарича го творец и възкликва: 
„Твори, творецо! Научи младия 
български гражданин що е 
Отечество, Дълг и Клетва. 
Научи го да обича родината 
си и да е готов да даде най-
милото, живота си, в жертва 
пред нейния олтар”. Старае се в 
най-сбита форма да даде всичко 
що е необходимо на войника 
да знае по своите обязаности 
от дисциплинарния устав, 
гарнизонната и вътрешната 
служби, а по обществена 
история, география, гражданско 
учение и религия да даде най-
необходимите кратки сведения 
за тия, които до идването си 
в казармата не са учили и не 
знаят дори най-необходимото за 
всеки българин. С обикновени, 
човешки думи пояснява на 
войника понятия като: отечество 
– земята, в която са се родили, 
живели и умрели нашите деди 
и прадеди, земята, в която се 
говори хубавият наш български 
език; знаме на една държава – 
знак за нейната самостоятелност 
– свобода; колкото едно знаме 
е по-старо, толкова то е по-
скъпо, защото е било свидетел 
на много войни, на много 
геройски подвизи; християнин 
– човек, който вярва в Христа 
и изпълнява заповедите му. 
Напътства войника да люби 
Бога от всичката си душа и да 
люби ближния си както себе 
си. Споделя, че няма по-голяма 

любов от тая – да се пожертваш 
за ближния си. Учи го да спазва 
Десетте заповеди Божи.

Поместени са песни и 
стихотворения от наши поети – 
Иван Вазов, Любомир Бобевски, 
Кирил Христов, Николай Лилиев 
и др., посветени на героизма 
на българския воин, проявен 
във войните от 1912–1913, 1913 
и 1915–1918 г. В този смисъл 
впечатляващи са следните 
поместени стихове на Иван 
Вазов, който нарича българския 
войник – Синът на България:

Ту лъв, ту ураган,
Ту дъхом великан –
В ехтежите на боя,
Ту ярост на вулкан –
Войнико, се си тоя.

Ти крийш ужасна мощ –
Светкавица сред нощ.
Душманите не считаш;
Рекът ли ти: „На нож!”
 Косиш, помиташ.

Орел не си – хвърчиш,
Скала не си стоиш
Без трепет пред съдбата,

И чудеса твориш
 Под знамената.

Навред се прав и прав,
Душа, сърце и кръв
На цял народ в борбата,
Летиш с гневът на лъв
 Летиш в „Урата”!

Работник тих в мир,
Ужасен в кървав пир,
Грядущето ковеш ти,
Ти смая целий мир,
 Юнак горещи!

Поместени са и лични 
спомени и преживявания 
– негови собствени и на другари-
офицери и войници. 

За голяма изненада тази 
книга фигурира, на страница 21 
под пореден номер 440, в една 
специална книжка под заглавие 
„Списък на вредната литература. 
Списък II” (тираж 5000 бр., 
предназначена „За служебно 
ползване”, издание на Държавна 
библиотека „В. Коларов”, днес 
Национална библиотека „Св. 
св. Кирил и Методий”), която 
съдържа 849 заглавия. 

Във връзка с този факт е 
целесъобразно да се поясни, 
че след 1989 г. с отварянето на 
много архиви, включително и на 
бившия архив на БКП, стават 
известни обстоятелства, които са 
свързани с най-новата история 
на България, непосредствено 
след 9 септември 1944 г. 
От тях научаваме за XII-то 
постановление на Министерски 
съвет от 6 октомври 1944 г. 
(ДВ, брой 225/1944 г.), в което 
фигурира „Списък на фашистка 
литература, подлежаща на 
изземване” от „всички лица и 
места, където и да се намират 
те”. След това с Постановление 
2205 на Министерски съвет 
от 31 август 1950 г. (ДВ, брой 

В „Похвалното слово на 
Патриарх Евтимий” на Григорий 
Цамблак е записано, че след 
превземането на Търново от 
султан Баязид 110 търновски 
първенци, „които превъзхождаха 
другите по име, по добродетел и 
по благородство”, са поканени от 
„военачалникa-турчин, поставен 
от турския цар да управлява 
града”, с цел „да се посъветва за 
някои общополезни дела” с тях. 
На тази среща той им предложил 
да приемат исляма и тъй като 
те отказали „кръвожадният звяр 
посред църква ги изкла без да 
се засрами от белите им коси, 
без да пощади младостта им”. 
Техните имена не се знаят. 
Знаят се само имената на 21 
боляри, изписани в поменика на 
Бориловия синодикт (Палаузов 
препис от XIV в.).

Не всички търновски боляри 
и първенци обаче са се хванали 
на тази турска уловка и не са 
отишли на тази среща. Един от 
тях е Боляринът Кършо, който 
продължил борбата срещу 
поробителите, като взел участие 
в избухналото след време 
въстание, което било жестоко 
потушено. Принуден да напусне 
Търново, той, заедно със своята 
дружина, се заселва близо 
до гр. Елена, продължава да 
води борба срещу поробителя 
и загива в кръвопролитно 
сражение с него.

Негови потомци са братята 
Кършовски от Елена – Иван, 
Кръстю, Йордан, Сава, Антон 
и Андоничка. Пет братя и една 
сестра – всичките участници в 
национално-освободителната 
борба за освобождението на 
България. Фамилия, в историята 
на българското революционно 
движение, до която само се 
нарежда фамилията Обретенови 
от гр. Русе. 

От тази фамилия произхожда 
майор Александър Иванов 
Кършовски. Син на Мандика 
Димитреску и Иван Попхристов 
Кършовски – главен писар 
в четата на Панайот Хитов, 
участник в Първа и Втора 
легия в Белград, учредител на 
БРЦК от края на 1869 г., заедно 
с Любен Каравелов и Васил 
Левски, оставил дълбоки следи 
във възрожденската епоха с 
културно-просветната си дейност, 
деен участник в изграждането 
на следосвобожденска България 
като народен представител в 
Учредителното, Първото велико 
и Първото обикновено народно 
събрание. 

Александър Кършовски е 
роден на 10 януари 1888 г. 
в гр. София. Дата на смърт 
– неизвестна. Завършил Военно 
училище. Служил в пехотни 
войски.

Военната му кариера включва: 
подпоручик от 22 септември 
1909 г.; поручик от 22 септември 
1912 г.; капитан от 1 октомври 
1915 г.; майор от 1 април 
1919г. Участвал в Балканската 
война 1912–1913 г., в 

196/1950 г.) и със Заповед 
No48 от 31 юли 1950 г. на 
Комитета за наука, изкуство 
и култура, се създава Главна 
дирекция на издателствата, 
полиграфическата 
промишленост и търговията с 
печатни произведения (Главлит). 
Тя е институционализиран 
държавен орган на Народна 
република България, който 
осъществява след 9 септември 
1944 г. цензурата в страната 
в областта на литературата и 
издателската дейност.

Главлит започва да отпечатва 
така наречените „свезки с вредна 
литература”. Това са „Списък 
за вредна литература” от 1952 г. 
(130 страници) и „Списък на 
вредна литература”, отпечатана 
в две связки, съответно от 1955 г. 
и 1957 г. (общо 70 страници). 
Те отразяват заглавия на 
книги, квалифицирани като 
„вредна литература”, съответно 
определена като фашистка, 
упадъчна, религиозна, 
опортюнистична, реакционна и 
малоценна. Заглавия, за които 
се твърди, че със съдържанието 
си са свързани с: царя и 
монархията в Царство България; 
положението в Съветска Русия; 
църквата и нейните служители; 
правото и правните науки; 
философията и политическите 
учения; Македония и българските 
борби за освобождението 
й; литературознанието, 
журналистиката и 
хуманитаристиката; от и за 
правителства и министри до 9 
септември 1944 г. 

В тези списъци с „вредна 
литература” попадат книги на 
Тодор Павлов, Орлин Василев, 
Едгар Уолъс („Кинг Конг”), 
Емилио Салгари („Черният 
корсар”), води се дискусия да 
се изземе и унищожи детската 
книжка „Мечо Пух”. 

Днес ние не можем да 
разберем що за трагично 
безумие е да забраниш една 
книга за войника, включително 
горепосочените стихове на Иван 
Вазов.

По отношение формирането 
на „Списъците с вредна 
литература” задълбочено 
изследване прави д-р Мая 
Айвазова-Папазян, която 
счита че има много абсурдни 
и дори смешни моменти при 
тяхното формиране, тъй като 
има издания, противоречащи 
на тогавашното официално 
„мислене”, но не влезли в 
него. В заключение тя доказва, 
че списъците за вредна 
литература не са дело на 
вещи библиографи, а на ниско 
интелигентни хора, ограничавали 
в продължение на години 
правото на информация и 
избор на българския читател. В 
действителност обаче те донасят 
за още по-голямата известност 
на включените в тях автори и 
издания, правят ги живи във 
времето, живи и след смъртта 
им. 

Доц. д-р маг. инж. Хараламби Петров


