
През 1892 г., големият български писател и 
общественик Стоян Михайловски, по онова вре-
ме преподавател по френски език в Русенската 
мъжка гимназия, написва възторженото стихотво-
рение "Химнъ на Св. св. Кирилъ и Методи". Съща-
та година то е публикувано в списание "Мисъл" 
в Русе. Като български училищен химн обаче, 
текстът придобива известност, когато 9 години 
по-късно учителят по музика Панайот Пипков на-
писва мелодията към него. Така се ражда химнът 

"Върви, народе възродени". 
Той е изпълнен официално за 
пръв път на 11 май 1901 г. в Ловеч като празничен 
химн за възхвала на делото на Кирил и Методий и 
на българската просвета. През 1902 г., за Деня на 
българската просвета и славянската писменост 
песента се подема и запява от всички училища в 
страната. Оригиналният текст на произведение-
то търпи промени след Девети септември 1944 г., 
главно поради атеистични и други съображения, 
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24 май и 
погубеното 
послание на 
един химн

Интервюто по-долу са отговори на извест-
ния психиатър, политически и обществен 
анализатор, на анкета на БТА какъв ще бъде 
светът след Ковид 19.

- Погледнато на едро/глобално, ще 
бъде ли друг светът след Ковид-19 или 
постепенно ще възстанови предишния 
си облик?

– Няма никакво съмнение: широките народни 
маси чакат изтерзани часа на своето „помилва-
не“, за да нахлуят обратно в привичния свят – в 
територията на навика, все едно, че нищо не се 
е случило. На политиците принадлежи съмни-
телната привилегия да управляват тяхното ра-
зочарование, разпада на техните илюзии. Това 
„нещо“, наречено пандемия, няма да отмине лес-
но, болестта ще е, по всичко личи – протяжна, ще 
се движи на тласъци, „сезонно“.

Училищата през 2020г. 
са със 100 по-малко 

от 1885 г. при два пъти 
повече българи!

От 1989 до 2019 в България завинаги затварят 
врати 2544 училища. Броят на работещите е 
2456  – със сто по-малко от 1885 г., когато на-
селението на България е било 3 млн. души при 
днешни над 6 млн. българи. Изследвания сочат, 
че днес България е на последно място в ЕС по 
грамотност, припомня veristas.eu.

До Освобождението по българските земи има 
1088 училища, защото през Възраждането е въпрос 
на престиж всеки град и по-рядко село да има свое 
училище, разбира се, малка сграда с 3-4 класни 
стаи. Децата учат основно „Рибния буквар“ на д-р 
Петър Берон – и буквар, и енциклопедия за непо-
знати растения и животни, за произхода на кафето, 
за как се добива захарта и солта и други такива, и 
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цели куплети са премахнати от читанките, но така 
или иначе "Върви, народе възродени" си остава 
най-възторженият и любим на българите химн, с 
който всички посрещаме празника на нашата пис-
меност и просвета. Друг е въпросът, че май хич не 
ни е до песен!..

Д-р Михайлов за света след 
пандемията: 

Страх, анексия и 
преразпределение. 
Обществата ще се 

затварят…

1 май - Ден на труда. Честват се обществените 
и икономически постижения на работническото 
движение и търсенето на повече държавна защита 
за работещите по света. 

9 май - Денят 
на Победата 
е празник по 
случай победата 
на СССР над 
Нацистка Германия 
във Великата 

Отечествена война. Установен е с указ на 
президиума на Върховния Съвет на СССР от 8 май 
1945 г. и се празнува всяка година на 9 май. 
„На 9 май (т.г.) в небето на Русия в параден 
строй, отдавайки чест на героите, ще преминат 
съвременни бойни самолети и вертолети...", заяви 
Владимир Путин.

6 май - 
Гергьовден 
"Парад няма да 
има!"  - 
ген. Мутафчийски 

25 май - (12 май стар 
стил) умира един от най-
смелите българи – Георги 
Бенковски
За него Захари Стоянов 
пише: "Аз вярвам, че ако 
Бенковски в тая минута 
се покачеше на коня си 
и извикаше: "Напред!" то 
всичките присъстващи щяха 
да го придружат, макар той и 
да ги поведеше вдън земя!"
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Моделът на медицинските власти за справяне с 
инфекцията чрез карантиниране и социална изола-
ция надделя повсеместно. Голяма част от хората 
решиха да спасяват живот, без допълнителни съо-
бражения, какво ще им коства и какво ще последва.

Държавата, това „най-хладнокръвно, от всички 
чудовища“, което мисли „на едро“ се подчини на ло-
гика, която не му е присъща и която упражнява само 
реторически, когато се наложи. Солидарната мисия 
беше: „спасете живот“. Това благородно „безразсъ-
дство“ подчини всички засегнати държави по света, 
с изключение на Швеция и Беларус, които избраха 
нюансирано циничния модел на „благоразумния“ 
компромис. Старостта умира, икономиката е вечна.

Ако икономиката умре, ще умрат всички. Стоко-
вата борса е храм, бизнесмените – клир. Това „без-
упречно“ разсъждение е афоризъм на икономизма, 
на господстващата идеология на „праведното ста-
тукво“ и потребителския императив.

Толкова по-приятно изненадващо на този иде-
ологически фон се оказа безразсъдството да се 
постъпи „сантиментално“, а не „реално“, въпреки 
всички предвидими щети „за икономиката“. Причи-
ните на този избор? Може би прекомерен страх от 
смъртта, може би нещо друго – още по-дълбоко…

Модерният човек е безбожен и танатофобен 
(бел. ред. – танатофобия – страх от смъртта). 
Смъртта отнема всичко. Този живот е по идея ра-
ционално осъществима потребителска „вечност“, 
единствената вечност „на разположение“. Щастие-
то е пълнота на жизненото потребление. Културата 
е рафинирана консумация на идеални стойности. 
Желанието е свято. Медицината гарантира гене-
ралното условие на тази разгадана нарцистична 
програма – да отложи смъртта, да я „укроти“, да я 
опакова в кич. Безобразието се нарича смърт. То-
талната мобилизация да се убие вирусът цели да 
защити живота. Патосът е панически и квазирели-
гиозен. Секуларизираният човек не може да умре, 
не знае „как и защо“.

Но най-дълбоката причина е вероятно скрита в 
доловимото ехо на християнската истина, в сле-
дите на евангелската памет. Нещо от категорията 
„ближен“ оцелява въпреки старанията на няколко 
века „просвещение“, въпреки догматизирания ате-
изъм на Новите времена.

Трудно превръщаме стария човек в изкупител-
на жертва, стараем се, но не успяваме. Реванш на 
„света от вчера“…

- Можете ли да предвидите конкретни 

(политически, социални, икономически, 
културни, комуникационни…) промени в 
глобален и национален план? Пък и ли-
чен?

– Не мога да предвидя, но се изкушавам да пред-
положа. Никой не може да предвиди размера на по-
раженията, доколкото не познава докрай естество-
то на причинителя и капацитета на институциите, 
на които се разчита. Това, което стана ясно дотук, 
не обнадеждава. ЕС се провали зрелищно в първия 
етап на кризата, „федералистите“ от ЕК не взеха из-
пита по европейска солидарност.

Тръмп и Чехия пожелаха маските и вентилато-
рите на „ближния“, проявиха се като мародери. На 
Италия не беше предоставена помощ в критичния 
момент на нейното национално изпитание. Това 
няма да се забрави. Ще бъдат търсени финансо-
ви „компенсации“ за причинените „разочарования“. 
Ще спорят за пари и няма да си вярват. Високата 
реторика на „лидерите“ е обезценена напълно. 
Може би, един път завинаги…

Съществува надежда, че оттук нататък ще бъде 
трудно, но поносимо. С някои съкращения на потре-
бителската кошница и разреждане на „карнавали-
те“. Но кой може да гарантира такова благоприятно 
протичане?

Едно е сигурно: глобалната утопия на отворени-
те общества, съставени от денационализирани ин-
дивиди, свободни от всички расови, класови, наци-
онални и полови определения, ще загуби престиж, 
за добро или за лошо. Нейната валидност ще се 
премести в сферата на либералния блян, където й 
е мястото, строго погледнато. Обществата няма да 
се отварят, а ще се затварят. Хората се разотиват 
по „родните места“. Ще потърсят сигурност в обрат-
ната илюзия на националния интерес и твърдите 
национални граници.

Кризата, поне първоначално, ще предизвика 
страх от „откритите пространства“, от непросле-
димия поток на „хора, стоки и капитали“. Пазарът 
ще се свие и ще „загрубее“. Ще набират престиж 
„социалистическите решения“ паралелно с капи-
талистическите акции, мислени и практикувани 
„паравоенно“, в термините на удар, плячка, война 
и „погребение“ (в масов гроб, реален или символи-
чен).

Кампаниите за анексия и преразпределение на 
територии (след „мор“) ще бъдат описвани по стар 
навик като хуманитарни интервенции и „сдържане“. 
Ще набира популярност идеята за автархия (бел. 

ред. – самодостатъчност, затваряне, самоуправ-
ление), за самозадоволяване, в режим на общона-
ционална „пестеливост“ и строга дисциплина. Тези 
процеси ще бъдат интерпретирани като национа-
листически регрес и авторитарен уклон – и накрая 
– като опасна игра с категорията „почва“ (фашист-
кото изкушение).

Идеята за солидарно справяне с глобалните 
предизвикателства при посредничеството на меж-
дународни институции ще живее единствено в ре-
ториката на прекраснодушни бюрократи и заклети 
демагози – „реалистите“ ще чупят кости в „честно“ 
капиталистическо съревнование.

Америка ще преследва Китай, кандидатът за хе-
гемон и „резервоар на прилепите“, с всички недо-
пустими средства, на които арогантният „гений“ на 
Тръмп е без съмнение напълно способен. Китай ще 
е този Картаген, който Рим ще разрушава, после ще 
дойде редът на Русия. Едновременно е непрактич-
но…

- Каква е метафората на болестта Ко-
вид-19 и трябва ли да се търсят в нея мо-
рални поуки за човечеството?

– Човечеството е непоправимо по своя воля и 
със собствени средства. Да оставим Бог да реши 
въпроса за човешкото спасение. Държавите не се 
каят, техните лидери са „обсебени“, трагикомедия-
та е нашият жанр, сълзите и смехът – последова-
телно и едновременно. Който мисли другояче, е 
безскрупулен оптимист, неспособен да забележи, 
че всички големи катастрофи (политически и техно-
логически) са производство на „обнадеждени“ хора, 
на т. нар. идеалисти. На влюбените в „бъдещето“, 
адепти на прогресистката ерес. Песимистите са ре-
алисти, предпочитат конкретното. Нямат очаквания 
и нямат разочарования. Позиция, несъвместима с 
амбицията…

Няма по-красива гледка от развеселения „песи-
мист“, който вярва, и от ведрия познавач на исто-
рическите уроци. Вера Мутафчиева разказваше за 
някой си старшина, който сутрин рано в зимен ден 
обичал да се провиква фронтално срещу строена-
та рота: „Гледай бодро, вашта мама!“. Чудя се, дали 
Борисов (Бойко) да не опита същото? Може би от 
магистрала? Пред камината? Под портрета на Мар-
лон Брандо?…

Казано е: с „песимизъм“, преизпълнен с надежда 
и хумор, няма да сбъркаш и няма да доскучаеш…

източник: БТА

Д-р Николай Михайлов (български лекар психиатър, политик и социален коментатор): 

Страх, анексия и преразпределение. 
Обществата ще се затварят…

Коронавирусът като 
сценарий?! 

През май 2010 г., на фона на нефтената катастрофа 
в Мексиканския залив, беше публикуван програмният 
доклад на фондация Рокфелер „Сценарии за бъде-
щето на технологиите и международното развитие“ 
(«Scenarios for the Future of Technology and International 
Development»). В него се разработват четири сценария:

• „Total Lock“ („Всеобщо блокиране“) - свят на 
строг държавен контрол и авторитарно лидерство, кой-
то е способен да се противопостави на нарастващия 
обществено-политически натиск;

 • „Clever Together“ („Умни заедно“) - свят на глоба-
лизацията, скрит под координацията на успешни стра-
тегии за решаване на неотложни и вкоренени проблеми 
на човечеството;

• „Hack Attack“ („Дигитален произвол“) - свят на 
отслабващи държави и правителства, при които прес-
тъпността се разраства и се появяват опасни техноло-
гични иновации, особено в киберсферата;

• „Smart Scramble“ („Интелигентно боричкане“) – 
фрагментиран и икономически депресиран свят, в кой-
то общностите и индивидите оцеляват на местно ниво 
въз основа на ситуационни решения на нарастващ кръг 
от проблеми.

Как се разработват сценариите? 
Ето какво се казва в следния откъс от увода към до-

кумента: „... Сценариите не са прогнози. По-скоро са 
обмислени хипотези, които ни позволяват да си пред-

ставим и след това да проиграем различни стратегии, 
за да бъдем повече подготвени за бъдещето - или по-
амбициоз но казано - как ние самите да оформим един 
по-добър формат на бъдещето.“

Казано е достатъчно откровено. Трябва да бъде поет 
контролът над тези нови сили – „двигатели на промени-
те“, насочвайки дейността им в „правилна“ посока. За 
да се разбере кои са тези сили трябва да се обърнем 
към горепосочените четири сценария.

Ето какво пише в първия от тях - „Total Lock“ 
(„Всеобщо блокиране“): „2012 г. - Пандемията, която 
светът очаква от години, най-накрая избухва. За раз-
лика от вируса H1N1 от 2009 г., този нов щам на грипа, 
получен от диви гъски, е изключително опасен и смър-
тоносен. Дори страните, най-подготвени за пандемия, 
бързо са засегнати от вируса, който се разпространява 
по целия свят, заразявайки почти 20% от световното на-
селение и убивайки осем милиона души само за седем 
месеца, повечето от тях здрави млади хора. Панде-
мията също има фатално влияние върху икономиката: 
международната мобилност на хора и стоки е спряна, 
което води до отслабване на индустрии като туризма и 
прекъсване на световните вериги за доставки. На мест-
но ниво обикновено шумните магазини и офис сгради 
остават празни месеци наред, без служители или кли-
енти. Пандемията обхваща цялата планета - въпреки 
че непропорционално голям брой хора загиват в Аф-
рика, Югоизточна Азия и Централна Америка, където 
вирусът се разпространява като пожар. Но дори и в раз-
витите страни ограничаването му е проблем...  Въпре-
ки това няколко държави показват по-добри резултати, 
по-специално Китай. Бързото прилагане от китайското 

правителство на задължителната карантина за всички 
граждани, както и мигновеното и почти плътно затва-
ряне на всички граници спасява милиони животи, като 
спира разпространението на вируса много по-рано, 
отколкото в други страни и прави възстановяването от 
пандемията по-бързо.

...
Гражданите с готовност се отказаха от част от своя 

суверенитет и личния си живот на патернализъм в за-
мяна на сигурността и стабилността, а националните 
лидери получиха повече възможности да възстановят 
реда, както сметнат за добре. В развитите страни този 
засилен надзор прие различни форми: например био-
метрични идентификатори и по-строго регулиране на 
ключовите отрасли, чиято стабилност се счита за жиз-
неноважна за националните интереси. В много развити 
страни тези мерки бавно, но стабилно възстановяват 
реда и, което е важно, икономическия растеж. В разви-
ващите се страни обаче историята е различна и много 
по-непостоянна. Като цяло тоталният контрол приема 
различни форми в различните страни, като до голяма 
степен се разчита на възможностите, мащаба и наме-
ренията на лидерите ... 

Ако изключим „грешките“ с годината и с „дивите 
гъски“, трябва да признаем, че тези хора са знаели 
добре за какво пишат. При това преди десет години, 
през 2010 г. По поръчка на фонд, принадлежащ на 
клана Ротшилд, който в сътрудничество с Икономи-
ческия и социален съвет на ООН (ECOSOC), се зани-
мава с профила и контрола на народонаселението. 

Валентин Радомирски
(Със съкращения)
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За съжаление и ние не можем да 

направим много за самозабравили 
се арогантни политици.  Можем да 
ги изтърпим известно време, да 
следим цирковите им изяви, но про-

дукциите им - често слаби, се плащат с нашите 
данъци. Можем и да ги призовем „Останете си 
вкъщи!“. Останете си вкъщи госпожи и господа по-
литици! И влезте в час!“. Като децата ни…

Адв. Боряна Тончева

Това, което ще прочетете в следващите редове, 
вероятно нямаше да види бял свят без помощта на 
българския министър на финансите. Заслугата за 
този непланиран изблик на откровения и размисли 
е изключително, но не само негова. Той е онази по-
следна капчица, която преля чашата на търпението 
и разбирането ми към българските политици. Явно 
с тях живеем на различни планети. За да няма не-
доразумения пояснявам, че аз съм на Земята. За 
съжаление, учените още не са открили начин да 
общуваме с извънземния разум (ако допуснем, че 
той съществува). Изключително съм благодарна на 
министъра, който в тези трудни времена се погрижи 
за емоционалното и психичното ми здраве. За фи-
нансовото ми такова хич не го е грижа, както се видя. 
За емоционалния ми стабилитет той спомогна, опре-
деляйки над 850 000 самоосигуряващи се българи 
като „маргинали“. И аз попадам в това число, защото 
съм адвокат. Поразяващата му искреност успя да из-
вика доста смесени чувства у мен, но комплексът от 
тях ме зарежда с добро настроение, примесено с по-
здрави към родата му (цялата, за да няма обидени и 
дискриминирани).

Няма да споделям с широката публика точното 
съдържание на поздравите, но всеки може да включи 
в действие фантазията и богатството на собствения 
си речник. Дефинирането на сериозен брой българ-
ски граждани като „маргинали“ очевидно е сред мер-
ките за преодоляване последиците от коронавируса 
и по-специално на психичните травми от изолация-
та, промяната в ежедневните навици и чувството на 
несигурност. Явно финансовият министър е решил 
да излекува психиката ни рязко и изведнъж със зву-
чен и отрезвяващ шамар. Ехото на този шамар по-
втаря думичката „маргинал“ и ясно показва какво си 
мисли българският „политически елит“ за близо ми-
лион от хората в активна възраст, които са останали 
в родината си, работят, не лежат на социалната гри-
жа на държавата, а чинно си плащат данъците, та да 
помагат за издръжката на депутатите, администра-
цията, съдебната система, образованието, здравео-
пазването и др. Как този шамар помага на психиката 
ми? Помага и още как. Дава ми повод да кажа точно 
какво аз мисля за „политическия ни елит“, а това при 
дадените обстоятелства сваля  напрежението. Дава 
ми повод и да попитам не е ли време ние, самоосигу-
ряващите се, да получим национално представител-
ство по подобие на работодателските организации и 
синдикатите. Докога форматът, който взема реше-
ния, пряко засягащи самоосигуряващите се лица, ще 
включва държава, синдикати и работодателски орга-
низации, но не и нас? Ние сме близо милион, а 
нямаме право на мнение и позиция, когато 
се решават въпроси за данъчното облага-
не, прагове и проценти за осигуряване, но 
пък имаме задължение да плащаме.

Били сме „социално изолирани“? Добре, че беше 
министърът да ми го каже, но нека продължи и да от-
говори на въпроса „Кой ни изолира?“. И както казва 
същият министър: „Хайде да не истерясваме!“, а да 
направим най-естественото и нормално нещо – да 
поискаме от държавата да ни интегрира. Как? Като 
превърне онова нещо, наречено „тристранен съвет“, 
в четиристранен. Нека бъде така добра да предвиди 
място на масата на преговори и за нас – самоосигуря-
ващите се, защото сме достатъчно много и внасяме 
достатъчно в бюджета, за да очакваме мнението ни 
да се зачита. Нека всеки българин и най-вече всеки, 
живеещ извън планетата Земя (например на аванта 
в чуждо луксозно жилище), член на правителството 
се замисли познава ли поне един културен деец, ар-
хитект, медицински специалист, адвокат, нотариус, 
частен съдебен изпълнител, застрахователен агент. 
На социално изключени ли приличаме? Мерете си 
думите, а не рейтингите, драги политици. И ако оби-
чате, слезте на Земята, защото след всеки летеж 
има приземяване. Гравитация – какво да се прави, 
важи и за политици. В момента вие избирате как да 
се приземите. Може да е гладко, но ако продължава-
те да настоявате, ще бъде с гръм и трясък.

И докога си мислите, че ще търпим арогантност-
та на хора, които досега милион пъти трябваше да 

са се извинили поне за изтеклите ни лични данни от 
системата на НАП и за „погрешно“ изплатените в по-
вече пари от бюджета (т. е. пари на българския данъ-
коплатец) за партийни субсидии. Във всеки частен 
бизнес след подобни грешки служителят си отива, 
защото иначе ще повлече в пропаст целия бизнес. 
Само за един определен господинчо това са точки в 
CV-то, даващи му право да квалифицира като марги-
нали експерт-счетоводителите; консултантите; оди-
торите; адвокатите; нотариусите; частните съдебни 
изпълнители; съдебните заседатели; експертите към 
съда и прокуратурата; лицензираните оценители; 
представителите по индустриална собственост; ме-
дицинските специалисти; преводачите; архитектите; 
инженерите; техническите ръководители; дейците 
на културата, образованието, изкуството и науката; 
застрахователните агенти; други физически лица, за 
които са налице едновременно следните условия: а) 
осъществяват за своя сметка професионална дей-
ност; б) не са регистрирани като еднолични търговци 
и в) са самоосигуряващи се лица по смисъла на Ко-
декса за социално осигуряване.

В знак на благодарност към министъра на фи-
нансите, за грижите, които полага за психическата 
и финансовата устойчивост по време на извънред-
но положение на гореизброените лица, в частност 
и на мен, и отчитайки някои дефицити в езиковата 
му култура, обмислям да му направя подарък. Раз-
бира се, той ще трябва да почака, защото съм от-
говорен данъкоплатец и първо ще се наложи да из-
карам пари, за да си платя през следващия месец 

задълженията по годишната данъчна декларация 
за 2019 г., осигуровките за март 2020 г. и авансовия 
данък върху доходите от първото тримесечие на тази 
година. Ще трябва да платя с предимство и сметките 
за ток, вода, интернет, телефони и кредита. Защото 
нали пъплим като охлюв към електронно управле-
ние, ама то не е възможно без ток и интернет. Обе-
щавам да положа усилия бързичко да се възстановя 
финансово след извънредното положение, за да за-
радвам българския финансов министър с Български 
тълковен речник. Български, защото сме в България 
и тълковен, за да узнае смисъла на думата „мар-
гинал“. Подаръкът няма да е за физическото лице, 
изрекло крилатата фраза за социално изолираните 
маргинали, за които не може да се направи много. 
Ще бъде за министъра на финансите, който и да е 
той, защото явно у нас задължително условие да за-
емаш този пост е да не знаеш значението на някои 
думи. Сред министрите в това министерство се на-
блюдават системни езикови дефицити. Доколкото 
си спомням онзи с постните пици не правеше раз-
лика между феодални и синодални старчета и има-
ше неосъзнати и необясними проблеми с учените от 
БАН. Странно – защо ли министрите на финансите 
в България все виждат врагове и маргинали в обра-
зовани хора? Защо вместо да се заяждат с тях не 
използват потенциала им за решаване на истински 
проблеми?                                       (със съкращения)
***
Мнението е публикувано в личния фейсбук 

профил на врачанския адвокат Боряна Тончева

ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

О Б Р Ъ Щ Е Н И Е 

от АДВ. ИВАЙЛО ДИМИТРОВ ДАНОВ,

действащ в качеството си на ПРЕДСЕДАТЕЛ на СОФИЙСКАТА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ с БУЛСТАТ 
121296429, с адрес за контакти: гр.София, п.к.1307, бул. „Тодор Александров“ №137, ет.2 

Уважаеми господин Министър-председател,

Уважаеми дами и господа министри,

Категорично не възприемам изявлението на финансовия министър Владислав Горанов от 24.03.2020 г., 
че самоосигуряващите се лица, в т.ч. и българските адвокати по подразбиране са „МАРГИНАЛИ“.

Подобно изказване е недопустимо за всеки, а още по-малко за един министър, който е редно да се из-
вини публично за това си изявление.

С настоящото обръщение изразявам искреното си възмущение от дадената квалификация на адвока-
тите в Република България.

По дефиниция „МАРГИНАЛИ“ са хора, изтласкани на ръба на обществото и намиращи се под влияние 
на противоречащи си норми и ценности.

Българските адвокати са конституционно призвани да защитават правата и законните интереси на 
гражданите и юридическите лица и да отстояват чрез дейността си принципите на правовата държава. 
Дори исторически погледнато адвокатите са тези, които активно са участвали и продължават да участват 
в политическия, обществения и културния живот на страната и винаги са били водещ двигател на соци-
алното съзряване и гарант на справедливостта.

От друга страна, българските адвокати са и изрядни данъкоплатци. Така че да бъдат наричани „МАР-
ГИНАЛИ“ хора, без чиято дейност правосъдието не може да бъде осъществявано и гражданите не могат 
да получат адекватна защита, е не само непристойно, но и изключително обидно.

Република България е оценила подобаващо ролята на адвокатурата, която е посочена в чл.134 на гла-
ва Шеста (Съдебна власт). Това е видно и от разпоредбата на чл.29 (1) от Закона за адвокатурата, според 
който: „Пред съда, органите на досъдебното производство, административните органи и други служби 
в страната адвокатът или адвокатът от Европейския съюз е приравнен със съдията по отношение на 
дължимото му уважение и му се дължи съдействие като на съдия“, разпоредби, които министър Горанов 
очевидно не зачете.

На следващо място изразявам категоричното си становище за необходимост от финансово подпома-
гане на всички свободни професии, в т.ч. и на адвокатското съсловие в условията на безпрецедентната 
криза, в която се намира страната. Адвокатите разчитат за физическото си оцеляване на заработеното 
от тях и след като към настоящия момент не могат да осъществяват дейността си поради предприетите 
мерки за социална дистанция, те също като останалите данъкоплатци би следвало да бъдат подпомог-
нати от държавата, още повече, че това вече е направено в редица европейски страни.

Уважаеми дами и господа,
Адвокатската професия е една от най-достойните професии, изискващи огромна компетентност и 

пълно посвещаване. Адвокатите са стражи, които неизменно следят за спазването на законността и за-
щитата на човешките права.

За това настоявам всички да се отнасят с необходимото уважение към адвокатите и адвокатската про-
фесия, да показват, че ценят техния труд и да се предприемат необходимите мерки адвокатите да бъдат 
финансово подпомогнати така, както и трудещите се от останалите професии.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СОФИЙСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ: (адв.Ивайло Данов)

За МАРГИНАЛИТЕ и 
за неосчедоводената арогантност 

на маргиналната нравственост
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По статистика в България има над 1 милион не-
грамотни, закрити са много училища, учителите 
ни са ниско платени. Проблемите са толкова мно-
го, че въпреки уверенията на правителството, че 
образованието в България ще му бъде приоритет, 
те едва ли ще бъдат решени. Опростачването на 
нацията е факт.

Расте както неграмотността, така и агресия-
та сред децата. Печатат се учебници с лошо 
качество на съдържанието, за сметка на което 
процъф тява печалбарският бизнес на министер-
ски чиновници и "избрани" преподаватели. И ма-
турите се превърнаха в доходоносен бизнес за 
недобросъвестни хора. Добрите учители се на-
сочват към други професии, защото не намират 
стимул за личностно развитие в съвременното 
школо. След завършване на средното си образо-
вание, от България бягат и най-добре образова-
ните ученици. Отиват да учат в чужбина и често 
остават там.

Интелектуалният потенциал на нацията е 
напъл но отслабен. В същото време се харчат 
много средства за стимулиране на образование-
то сред етническите малцинства, но те не отиват 
по предназначение, защото е слаб контролът, 
както и наказателните мерки, свързани с него. В 
училищата не се санкционират отсъствията от 

час, защото изключването на ученици на практи-
ка означава съкращаване на преподаватели.

...
Европейските малцинствени програми за об-

разование и квалификация не се използват в пра-
вилната посока и не допринасят за чувствителен 
масов ефект сред тези групи.

...
Като цяло "даскалската" професия се счита за 

непрестижна. Учителите са обект и на насилие - 
словесно и физическо. Те упражняват професия-
та си в стресираща среда на заплахи и обиди, 
както от страна на учениците, така и на родите-
лите им. Причините за това се коренят не само в 
обществото, но и в отслабената роля на българ-
ското семейство. Ниският стандарт на живот и 
безработицата рушат авторитета на родителя в 
очите на децата му. Всеобщата криза е проникна-
ла не само в икономиката, но дълбоко в духовния 
свят на българина. Масовата култура отдавна 
е в ход и еталон за нашите деца не са учители-
те, професорите и писателите, а плеймейтките, 
ММА-бойците, мутрите и "кифлите".

В училищата, наред с наркоманите, кръжащи 
из школските дворове, вече се разчува и за пе-
дофили и маниаци вътре в училище. Като цяло е 
снижен моралът в обществото ни. Живеем в свят, 

в който непрекъснато сменяме посоката, като 
снижаваме критериите и опровергаваме принци-
пите си. 

...
Вече повече от четвърт век не можем да от-

говорим смислено на децата си на нито един от 
жизнено важните за изграждането на личността 
им въпроси. Истината е, че не знаем какво да ги 
посъветваме. Така, че да бъде за тяхно добро. 
И какво като знаем химна и се просълзяваме от 
носталгия по ученическите си години, ако сме се 
предали вътре в себе си - признали сме пораже-
нието си? Как ще заблудим самите себе си, че 
още вярваме с чисто сърце във възрожденския 
смисъл на думите, че науката е слънце, което 
във душите грей, а народът ни върви към светли 
бъднини?! Тъжните констатации за състоянието 
на образованието ни днес, са в пълно противо-
речие с текста на химна-възхвала на просвета-
та. След като първо сме го редактирали, после 
съкратили и след това изхвърлили от читанките, 
днес май напълно сме го изтрили от сърцата си?.. 
Само мелодията му си е същата!.. И навява спо-
мени, от които горчи!..               (със съкращения)

автор: Еми Мариянска
източник: impressio.dir.bg

раздел по аритметика има, а и нравствени съвети в 
тоя „Рибен буквар“ има, като например „На другите 
не се присмивай, ами себе си гледай“ и „Ако излъ-
жеш веднъж, не ти вярват втори път“.

...

....през 1879 най-достойните българи се събират 
в Търново на Учредително събрание и гласуват 
Конституцията, се обединяват около идея та, че об-
разованието е “основата на напредъка на 
народа ни и за който народ образование-
то е задължително, той успява”. Ето защо 
записват в Конституцията първоначалното образо-
вание да е безплатно и задължително. За две годи-
ни отварят 356 училища, а след като тук пристига 
чехът Константин Иречек и става министър на про-
светата, се изработват училищните закони и учи-
лищната система – първоначално училище, средно 
училище и гимназия.…

...
И макар през 1885 в България да има вече 

2556 първоначални училища, нов закон този път не 
препоръчва, а направо заставя всяка община да от-
вори най-малко едно първоначално училище и да 
го издържа,  понеже на този етап държавата няма 
пари, а на ежегодни общински събори учителите да 
решават какво ще учат децата… И понеже тогава 
има и частни училища (католически колежи, мюсюл-
мански училища и подобни), законът казва те да се 
издържат сами.

През 2017 година в България, член на 

ЕС, има 2456 училища – със 100 по-малко от-
колкото през 1885 година, когато на всичкото отгоре 
българите сме били и 3 милиона.

...
Може би тук е мястото да кажем, че от 1878 до 

1944 българското образование винаги е било под-
помагано от богати българи и от повече от 50 благо-
творителни организации, чиито парични фондове ги 
набират пак от тия хора, но и от всички българи…

...
Статистиката сочи, че през 1927 в България има 

4111 училища, почти изцяло в нови сгради.
Просветният министър Омарчевски освобожда-

ва детската литература от данъци.
...
После в Европа, а и в България „замирисва“ на 

война и българските правителства съсредоточават 
вниманието си натам, но въпреки това през 1939 
у нас има 4743 училища, 1932 прогимна-
зии и 139 гимназии и може да е имало недо-
статъци, не може да е нямало, но по това време 
българското образование с нищо не пада по-долу 
от европейското.

После идва 1944 и политическата система, а и 
всичко се сменя, само образованието не го пипат...

...
И да кажем, че през 70-те и 80-те години по каче-

ство на образованието си България е измежду во-
дещите държави в света. 

...

Някой може да каже, че тогава са промивали 
на децата главите и разни такива неща, но това 
са други работи, нас ни интересуваше качеството 
и нивото на образованието… И като направихме 
справка, установихме, че учебната програма по 
класове през годините е непроменяема или почни 
непроменяема, че се е учело по едни и същи учеб-
ници…

...
През 1989 в България има 5000 учи-

лища, а нататък какво става, не успяхме да му 
хванем края, особено на учебните планове и учеб-
ници… Започва съсипията на българското образо-
вание

...
И от 1989 до 2017 в България завинаги 

затварят врати 2544 училища… 
Какво се учи и какво не се учи днес в българското 

училище, не можем да кажем, но изследвания со-
чат, че днес България е на последно място 
в ЕС по грамотност, 40% от 16-годишните 
ученици са функционално неграмотни...

...
… Бизнесът твърди, че не може да намери под-

готвени работници, а България е и абсолютен ре-
кордьор по нито учещи, нито работещи хора на 
възраст между 16 и 25 години…

Неравенството между елитните и периферните 
училища е драстично – възпитаниците на първите 
отиват да учат „навън“, „възпитаниците“ на втори-
те стават потенциални емигранти или аутсайдери, 
но и няма как да е иначе, при положение че в нито 
един момент от новата българска история управ-
ляващите не са абдикирали така от образовани-
ето, както сега, което е непростима историческа 
вина, да не кажем нещо повече.

Много е лесно да кажем, че само те са виновни, 
но ако те съсипват българското образование, ние 
да не би да имаме нещо против?

А докато пишем всичко това, опустелите 2544 
училища из цяла България сънуват пълни класни 
стаи, карти по история и география, черни дъски 
и тебешири, разтворени учебници и тетрадки с 
подгънати крайчета, „Тих бял Дунав“ от стройни 
детски гласчета и неспокойни футболни топки под 
чиновете, а като се събудят, по коридорите си виж-
дат захвърлени бирени бутилки, фасове, подпален 
паркет и укорителния поглед на Вазов от отдавна 
килнат и прашасал портрет.    (със съкращения)

автор: Владимир Алексеев 
източник: nformiran.net

Училищата през 2020 г. са със 100 по-малко 
от 1885 г. при два пъти повече българи!

24 май и погубеното 
послание на един химн
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Мариана Праматарова,
доктор по културно-историческо наследство

Резюме: Материалът представя кратък  об-
зор на просветното и културното развитие на 
България след Освобождението и дейността на 
проф.Марин Дринов, свързана с развитието на 
учебното дело, библиотеките,  народното про-
свещение, проучването на архиви в чужбина, на-
ционалното културно възраждане, взимането на 
важни обществени и политически решения. Раз-
глежда  формирането на родолюбие и национал-
но самосъзнание чрез писмовното наследство, 
което ученият е завещал на поколенията.

След Кримската война настъпва подем на 
българската просвета и култура. 70-те го-
дини на XIX в. бележат възход на учебното 

дело в  България. Броят на взимните училища се 
увеличава и се подобрява учебната дейност. От-
криват се много класни училища не само в градо-
вете, но и в селата. Уреждат се и девически учи-
лища в някои търговски и индустриални градове 
(Шумен, Габрово, Стара Загора, Горна Оряховица, 
Казанлък, Копривщица, Русе, Пловдив). Културни-
те потребности на населението през този период  
растат – културата и просветата достигат във вся-
ко кътче на страната.  До 70-те години в България 
преобладават предимно взаимните класни учи-
лища, като начлното образование се получава  в 
три вида училища – килийни, взаимни и училища 
от съвременен тип с две или три отделения. След 
Освобождението се утвърждава класно-урочната 
система на обучение .  Правят се опити за откри-
ване на специални училища – Девическото класно 
училище в Стара Загора, Педагогическото учили-
ще, Габровската гимназия, Търговското училище 
в Свищов и други. Най-добра подготовка имали 
учителите които са получили образованието си в 
чужбина – Русия, Виена, Цариград, Прага, Белград  
и други.

До Освобождението в България липсва цен-
трален ръководен орган на народните училища. 
В Княжество България след Освобождението се 

МАРИН ДРИНОВ - 
родолюбец и просветител

Марин Дринов със съпругата 
си Маргарита Иванова

Теодосий, считан за баща на българското книгопе-
чатане.  (4)

Изследвания на Марин Дринов, посветени на 
църковната история са: „Исторически преглед  на 
българската църква от самото й начало до днес” 
(1869), „Болгаре в Константинопольская патриар-
хия” (1871) и  „Въпрос за българската и сръбската 
църкви пред съдилището на Лионския събор в 1274 
г.” (1873) и други.

В статията си „Марин Дринов и „История на 
българската църква” Петър Петров отбелязва, че 
след Освобождението, „когато българската църква 
стана господстваща и  бе призната  за официална 
институция в държавата, съвсем естествено бе на-
ред с другите въпроси да се помисли и за написва-
нето на една нова, цялостна история на църквата. 
Светият синод не е имал ясна представа как трябва 
да осъществи това свое решение и се обърнал за 
съвет към  професор Марин Дринов. Тази постъпка 
е напълно обяснима, като се има предвид  не само 
големият му научен авторитет като учен, но и това, 
че той бил най-добрият познавач на историята на 
българската църква и бил издал вече подобен труд. 
Марин Дринов се отзовава на отправената му пока-
на и изработва план от четири точки, на които тряб-
ва да отговаря една научна история на българската 
църква”... (2)

сия, където учи в Киевската духовна семинария, 
а по-късно следва в Историко-филологическия 
факултет на Московския университет, където се 
дипломира като „кандидат на историко-филоло-
гическите науки” и развива богата научна дейност. 
Ученият живее предимно в чужбина (Прага, Жене-
ва, Рим, Виена), където изучава древни ръкописи и 
документи, свързани с южните славяни. Неговата 
всеотдайна любов към родината и желанието му 
да помогне за разпространението на просветата 
между своя народ са главни двигатели в научната 
му дейност.

В Прага младият Дринов пише първите си науч-
ни трудове: „Поглед върху произхода на българския 
народ и началото на българската държава” (1868 
г.), напечатана във Виена, и „Исторически преглед 
на българската църква от самото начало до днес”, 
която излиза на руски език през 1870 г. В Италия 
Дринов изучава архивите, след което се завръща в 
Москва, за да продължи академичното си образо-
вание. Магистърската му дисертация е озаглавена 
„Заселение Балканского полуострова славянами” 
и излиза в самостоятелна книга през 1872-1873 г. 
През 1873 г. Историко-филологическият факултет 
на Харковският университет избира Марин Дринов 
за щатен доцент в катедрата по славянска фило-
логия. Първите му лекции са на тема: „Критический 
разбор сказания Константина Багрянородного о 
подворение славян на Балканском полуострове” и 
„О родине древнославянского язьiка”. 

През 1875 г.  Дринов прекарва известно време в 
Браила и проучва някои архивни източници, след 
което пътува до Виена и до Прага, където се за-
познава с Константин Иречек. Когато се завръща  
отново в Русия, той завършва изследванията си и 
защитава докторска дисертация на тема: „ Южните 
славяни и Византия през Х век” в Московския уни-
верситет. През 1876 г. е получил званието редовен 
професор.

След освобождението на София, по времето на 
губернатор П.Вл.Алабин, Марин Дринов е избран 
за вицегубернатор. В София той разгръща широ-
ка обществена дейност като издирва способни 
българи за съдебни и административни длъжно-
сти. Като съветник в Гражданската канцелария на 
княз Черказки, проф.Дринов развива голяма дей-
ност за запазването на историческите паметници и 
документи. Той активно участва в създаването на 
правилници и наредби.(4)

През 1878 г. Марин Дринов е назначен за управ-
ляващ (министър) на отдел „Народна просвета и 
духовните дела” и  е председател на Народната 
библиотека. По негово предложение Великото на-
родно събрание в Търново решава библиотеката 
да се нарече „Българска народна библиотека”, като 
Дринов разпоредил да се издържа от държавата. 

Съществен дял от изследванията и публикаци-
ите на Марин Дринов са посветени на културната 
история на българския народ. Това са изслед-
вания, които изясняват широк кръг проблеми, ка-
саещи политическата, църковната и културната 
история на България и  развитието й през различ-
ни епохи – от римската епоха през Възраждане-
то, 18 –ти и първата половина на 19-ти век.  Така 
например студията му „Хуни ли сме?” разглежда 
хунската история и опровергава твърдения, че ху-
ните и българите са тъждествени понятия. През 
1884 г. проф.Дринов пише студия за историята на 
българския народ под османско иго „Историческо 
осветление върху статистиката на народностите 
в източната част на Българското Княжество”.  В 
статиите си „Новьiй церковно-славянский памет-
ник с упоминанием о славянских первоучителка” 
(1885) и „Предисловие към българския превод на 
Пространното житие на Св. Климент” (1885) Марин 
Дринов посочва културно-историческото значение 
на Кирило-Методиевото дело и  на неговите продъ-
лжители, а в статията си „Яков Трайков от София и 
Кара Трифун от Скопие (български книжари от 16-
ти век) (1885) той разкрива печатането на църков-
ни книги във Венеция и разпространението им по 
българските земи.В статията си „Първата българ-
ска типография в Солун и някои от напечатаните 
от нея книги” (1889) той осветлява делото на хаджи На стр. 7

откриват много народни училища – броят им през 
този период надхвърля 2211. В следващите годи-
ни просветното дело се развива много бързо. Про-
светната политика си пробива път с „Привремен-
ният устав за народните училища” (1878 г.), който 
установява задължително и безплатно обучение в 
първоначалните училища и за двата пола. Народ-
ните училища се откриват и поддържат от общини-
те посредством училищните настоятелства, които 
са изборни. Те назначват учителите. През 1881 г. 
Българското книжовно дружество се премества от 
Браила в София и по-късно се превръща в Българ-
ска академия на науките.

Марин Дринов е учителствал в родния си град 
Панагюрище до 1858 г. След това заминава за Ру-

Българското читалище в Цариград също се 
обръща към Марин Дринов с молба да напише 
„една кратка българска история”, която да служи 
като учебник за първоначалните училища в най-
застрашените от чужда пропаганда земи. Цари-
градското читалище оказва съдействие за издава-
не и популяризиране на един от най-значителните 
трудове на Дринов – „Поглед връх произхождение-
то на българския народ и началото на българската 
история” (1869). Като разбира необходимостта от 
разпространението на българска книжнина в юго-
западните български земи, Дринов изпраща сто 
екземпляра от свои книги в дар на сънародниците 
си. (2)

Марин Дринов е ревностен пазител на българ-
ския език и  в областта на българската филология 
развива  огромна дейност. В „Периодическо списа-
ние”  се появява статията му „За новобългарското 
азбуке” (1870), в която проличава усетът му към ма-
терния език.  Според  М.Дринов, за да се установи 
общ писмен език са необходими:  единен правопис 
и единна граматика и лексика, като не се забравя 
напълно старобългарският език, но се дава пре-
димство на живия, народен български език. Той 
предлага за устройството на новобългарския пра-
вопис фонетичното начало. 



КВ
А

Н
ТО

В
 

П
Р

Е
ХО

Д
 

6 7

Кои са били причините, 
които са подействували най-
много върху черната душа 
на нашия благодетел? Кога 
и по кой начин се е срещнал 
той с турците и е направил 
пазарлък за нашите души? 
Какви награди му са били обе-
щани за тия услуги и пр.? Аз 
не съм в положение да зная. 
Мога да кажа за положително 
това обстоятелство, че той ни 
е предал още на първия ден, 
но турците са се побояли да 
ни нападнат на открито мя-
сто. За доказателство на това 
мое предположение служи 
тоя факт, че новото местенце 
беше приготвено нарочно за 
нас, която работа не можеше 
да се извърши за един ден. 
Защо не са ни нападнали тур-
ците в пещерата, аз не зная. 
Че бачо Вълю е бил прину-
ден от някого да ни предаде 
против волята си и желание-
то си, аз не вярвам. Стотина 
средства имаше на негова 
ръка да не извърши той това. 
В разстояние на три деня той 
свободно можеше да ни каже 
да се махнеме от главата му 
и работата беше свършена, а 
не да ни пее песента на Янка. 
Нека читателите четат по-
долу самите оправдания и на 
предателя.

...
Дядо Вълю остана жив и 

след освобождението ни. От 
различни влечения и чувства 
на възпоминания аз желаех 
дълго време и местността при 
мостчето да посетя втори път, 
и бача Въля да видя. Интерес-
но беше, било как той ще да 
ме погледне, било, от друга 
страна, неговите оправдания 
и обяснения по предателство-
то. Едвам подир десят години, 
на 10 септември 1886 г., бях 
честит да видя това дявол-
ско мостенце, гдето нарочно 
отидох. В Тетевен, гдето пре-
стоях един ден, разказах на 
приятелите както за случката, 
станала преди десят години 
в тяхната местност, така и за 
намерението си. Знаеха тия 
шат-пат за скръбната история 
на мостенцето, за участието 
в нея на дяда Въля и на Нея, 
за попа с дългата брада (отец 

Кирил), за Бенковски, който, 
не зная защо, в цялата окол-
ност е наречен Хаджи Георги, 
и пр., и пр. Но подробности-
те, които чуха от мене, бяха 
им съвсем непознати. По тая 
причина те се заинтересуваха 
твърде много и пожелаха да 
ме придружат на другия ден 
до самото място, като вземат 
и някои предварителни мерки 
относително дяда Въля.
***
Щом наближихме до тоя 

герой на деня, дружината се 
струпа до мене да види и чуе 
какво ще да му кажа, какво 
впечатление ще да ми произ-
веде той. Съгласихме се по-
между си никой нищо да му не 
загатва за минали работи от 
1876 г., напротив, да му пока-
жем, че целта на пътуванието 
ни е твърде обикновена, по 
въпроса за пъстървата риба 
да говорим повече. Твърде 
бе възможно, че ако хитрият 
старец досетеше, че толкова 
хора са тръгнали да пътуват 
повече по неговите работи, 
можеше да избяга или друго 
нещо да направи. 

...
Дядо Вълю ни свари на 

мястото на престъплението, 
гдето се е казало. Жегна го 
него, нямаше що да се двоу-
ми вече, че тия хора са дошли 
да търсят и преглеждат стари 
сметки. Той изгуби и ума, и 
дума, затрепера като есенен 
лист, при всичко че никой му 
не бе казал още нищо, никой 
го не беше запитал по тая не-
приятна за него работа. 

...
- А бе, дядо Въльо, като си 

се скитал толкова години по 
тоя балканлък - запита го хи-
троумно К. Генов, - не ти ли се 
е случвало да те нападнат ня-
кога турците, да те бият, оби-
рат и мъчат?

- Колко, колко - чет няма - 
отговори дядо Вълю и метна 
крадешком един поглед на 
присъствующите.

...
- Чувал ли си нещо, дядо 

Въльо, за войводата Хад-
жи Георги, или Бенковски, и 
за игумена с дългата брада, 
които преминаха тука, хе-е, 

откъм Панагюрище? - пое ду-
мата и попита кметът Влаев-
ски. - Где убиха тях, не знаеш 
ли къде им са гробовете? Ние 
сме чували, че тъдява близо 
върху един мост ги ударили.

...
- Знам, знам... чувал съм...  

- обади се дядото с мъртвеш-
ки глас. - Тях ги доведе Нею 
бросенецът откъм Черния Вит 
и той им изеде главата - каза  
старецът ...

...
- А близо ли е онова място, 

гдето тия паднаха? - попитах-
ме ние твърде невинно.

Дядо Вълю изгледа всинца 
ни наред, а после се обърна 
неволно към местенцето и 
произнесе: „Ей тука!“ В един 
глас го помолихме всинца да 
разкаже, каквото знае, за тая 
работа, да се не бои, защото 
ние знаем, че той е невинен 
във всичко. През куп за грош 
той разказа как тия хора, че-
тирма души, с Хаджи Георгия 
и с попа, изпаднали при Нея 
от с. Бросен, как той ги взел да 
ги води към Троянския мана-
стир, а по-напред известил на 
башибозуците, които ги вкара-
ли на тая пусия при мостенце-
то и там ги ударили. Сам той, 
макар и да не знаел нищо, но 
Нею го наковладил на Хаджи 
Люзгяра, който му свалил око-
ло петдесят тояги.

- И четиримата души на 
едно място ли паднаха, или 
някой от тях можа да избегне, 
дядо Въльо? - попитаха друга-
рите.

- А че както се научих, Хад-
жи Георги, бог да го прости, 
остана на мястото си; попът 
се нарани; един сърбин или 
черногорец имаше, хванаха 
го на втория ден; а друго едно 
сухо имаше, пребиха го подир 
една неделя къде Шипково - 
отговори дядо Вълю.

Дружината не можеше да 
се удържи вече от смях, за-
щото сухото, за което разказ-
ваше старецът, бях аз, който 
стоях насреща му.

- Ще рече, никой от тях не 
можа да остане жив? - възра-
зи Ибришимът.

Дядо Вълю потвърди, без 
да си вдигне очите от земята.

Както виждат читателите, 
които знаят вече много добре 
как стана работата, старецът 
лъжеше на пропала. Другояче 
той не можеше и да стори. Де-
сят деня да го питахме наред, 
все същата история щеше да 
повтаря; затуй нямаше за как-
во да се бавим и преструваме. 
Гено почна:

- Дядо Въльо, ето каква 
е работата - каза той. - Ние 
знаеме всичко как е станало, 
затуй ти си кажи правичката, 
за да те прости и господ, па 
и ние, ако си съгрешил нещо. 
Ти си прост човек, от мъки и 
страх нямало е що да сториш. 
Станалото - станало, бог да 
прости умрелите. Негова ми-
лост, който стои насреща ти, е 
онова сухото, за което ни раз-
казваш, че било утрепано към 
Шипково. Погледни го добре, 
да видим ще ли можеш да го 
познаеш? Той ни доведе тука 
на това място.

Излишно е да разправям 
изтънко за впечатленията и 
смайванието, които претър-
пя старецът от тия думи. Аз 
вярвам, че той би бил хиляди 
пъти  по-благодарен, ако ние 
всинца бяхме го нападнали с 
камъци и дървета. Той трепе-
реше напредя ни, но това бе 
само бездушна сянка, без чув-
ства и съзнание, две думи не 
беше в състояние да свърже. 
За да се окопити, на мен иде-
ше вече редът по право да 
сторя това. Поех думата и 
съвсем меко и приятелски 
описах на стареца всичките 
обстоятелства на първата ни 
среща преди десят години. 
Той слушаше и трепереше; 
там, гдето излизаше вече на-
яве неговата предателска 
рол, дружината се обаждаше 
да каже, че такива били вре-
мената тогава, нямало какво 
да стори дядо Вълю. За да си 
промени сцената, поканихме 
тоя последния да отидем на 
самото място на престъпле-
нието и ни разкаже подробно: 
где е паднал Хаджи Георги, 
где са стояли турците, где се 
е скрил той, когато загърмели 
пушките, и пр.

Никакви следи. Ни местен-

це, ни гроб, ни кръст, както 
казах. Пусията е била от-
татък реката, на 5-6 крачки 
от брега. Два паднали бука, 
прострени на няколко крачки, 
са били опората на потеря-
та. Зад тях налягали турците 
и си отправили пушките към 
мостенцето. Всичките били 
на брой 16 души. Единстве-
ни следи, че на тава място е 
убит един български войвода, 
са околните букови кори, на-
цепени и одраскани от куршу-
мите на потерята, които подир 
десят години бяха зарасна-
ли и образуваха само малки 
вдлъбнатини, като копанки. 
Благодарение на стареца - 
той ни обърна  вниманието на 
това.

На един от тия букове на-
писахме датата на събитието 
и неговия герой. Решихме да 
поставим кръст на насрещ-
ния бряг, който да се вижда от 
пътя. Сам дядо Вълю се на-
товари с тая работа. Хвърли 
си абата, поплю си на ръцете, 
прекръсти се и с голяма рев-
ност и сърце почна да рабо-
ти. Никой му не казваше зла 
дума, захвана малко по малко 
да дохожда на себе си и да се 
уверява, че нищо зло няма да 
му направим. Когато побихме 
вече кръста, дядо Вълю се 
отстъпи настрана и почна да 
струва поклони до земя.

- Помоли се на Георгя, да те 
прости! - каза му Генов.

- Георги, прости ме, чедо! 
Съгреших! Моли се богу за 
моята черна душа - говоре-
ше той и следваше да целува 
кръста и прави поклони.

Подир всичко това ста-
рецът стъпи вече съвсем на 
друга почва. Той не трепере-
ше и не се боеше вече, като 
че да бе излязъл сам Георги 
от гроба и му каже, че го про-
щава.

- Десят години време аз 
съм бил изгубен човек, нико-
му нищо не бях казал, сън не 
можех да спя - следваше да 
говори той. - Сега ми олекна 
вече, като че се изповядах и 
причастих. Бийте ме, колете 
ме, все едно ми хваща вече!

(Със съкращения)

След кървавото потушаване на Априлското въстание Бенковски разпуска остатъка от четата си. На 25 май е убит при опита на групата му (заедно със 
Захари Стоянов, Стефан Далматинеца, отец Кирил) да преминат Костина. И тук, уви, не минава без предателство – това е Вълю или Велю Стоилов Меч-
ката, когото Захари Стоянов посещава след Освобождението, за да му припомни за злостното му деяние.

В наши дни отдаваме почит на Бенковски на паметника му в местността над Тетевен, където е убит и свеждаме глади пред „Кървавото кладенче”, къде-
то е измита главата му след смъртта му.

Ето как описва първата си среща с него Захари Стоянов в „Записки по българските въстания”: „Докато Бенковски даваше заповеди на чети-
ри страни, аз успях да го разгледам от краката до главата. Той можеше да има възраст приблизително 28-30 години, ръст тънък, висок, гърди изпъкнали 
нанапред, глава вирната наназад, с дълъг врат, лице прилично, малко сухо, усмивка сдържана и увлекателна, руси мустаки, тънки и доволно дълги, закри-
вени от само себе си нагоре към очите, които придаваха особена представителност на лицето му; очи ясносини, поглед проницателен, коса и вежди руси, 
както и мустаките му, въобще човек личен и представителен, човек, който беше в състояние да привлече всекиго смъртен само с външните си качества. 
При това, като се прибавят още неговите движения, пъргавината му, строгата му реч, разправянието с ръкомахание, обръщенията му с хората, които не 
оставаше да се почесват и да излагат своите мнения напространно и да го учат на ум, което е взаимна отстъпка, и пр., вие ще да имате горе-долу повъ-
рхностно понятие за портрета на Бенковски.  …Аз благоговеех напредя му, чаках да ме попита, та тогава да се обадя, доброволно признавах, че той е 
велик, с една реч - изповядвам се чистосърдечно, - аз бях омаян от Георги Бенковски.”

Глава VII. Убийството на войводата Бенковски, Записки по българските въстания, Захари Стоянов

ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ: „Моята цел е 
постигната вече! В сърцето на тирана аз 
отворих такава люта рана, която никога 
няма да заздравей. А Русия – нека заповяда!" 

Нa 12 мaй 1876 г. при зacaдa в 
Тeтeвeнcкия Бaлкaн e убит 

Гeoрги Бeнкoвcки. Пoнe тaкa 
гo e зaпoмнилa иcтoриятa, 

oпиcaнa в „Зaпиcкитe пo 
бългaрcкитe въcтaния” нa 

Зaхaри Cтoянoв.



КВ
А

Н
ТО

В
 

П
Р

Е
ХО

Д
 

7

Основател: акад. Атанас Панчев

Проектант на символа 
на вестника художник-
хералдик Христо Танев

Главен редактор
Петър Петров

Редакционен колектив:
Желяз Христов
Лияна Фероли

Адрес на редакцията:
1172 София
жк „Дианабад”
ул.   „Никола Габровски” №1
Хотел „Диана-1”,  ет.   6,  ап.   62

Тел. :0893/ 83 84 97; 
0887/08 19 59

e-mail: kvantov_prehod@dir. bg
ISSN 1312-7063

Издателска къща
„Новата цивилизация” ЕООД,  
София

Първа Инвестиционна Банка 
АД,  гр.  София
IBAN: 
BG13FINV91501016554266
BIC KOD: FINVBGSF

Отдел Разпространение 
и абонамент: 0888 69 33 59
Атанас Ралчев Панчев
(за пощенски услуги)

Автор на главата 
на вестника: Галина Фероли

www. kvantov-prehod. org

Уведомяваме читателите,  че за непоръчани статии и материали хонорари не се изплащат.  

През 1869 г. проф.Марин Дринов публикува във 
в.”Дунавска зора” статията си „Българско литера-
турно дружество”, в която пламенно защитава иде-
ята за създаване на такова дружество. (2) 

В няколко статии Дринов засяга въпроси от раз-
витието на старобългарската книжнина и исто-
рията на българското печатно дело от  16 в. до 
времето на нашето национално възраждане: „Ня-
колко бележки за триезичната солунска книга”, „Из 
старобългарската книжнина”, „Няколко бележки за 
хаджи Йоакима даскала Кърчовски” и други, които 
го представят като родоначалник на новата научна 
българска историопис.

Дринов е събирач на фолклорни материали и  
изследовател на фолклора. Както изтъква проф.
Иван Дуйчев, изследванията на Марин Дринов  
„Медно (бакърно) гумно, меден ток в славянските 
и гръцките умотворения” и „ Сказанието за Свето-
гор” представят наистина основоположни приноси 
в тази важна и все още незадоволително проучена 
област като фолклора. (1)

Дринов изследва, проучва и препечатва  Пана-
гюрски ръкописен сборник  от 15-16 в. с народни 
песни.  

Произведението, което представя Марин Дринов 
като истински родолюбец, просветител, историк и 
забележителен учен е книгата му „Южните славя-
ни и Византия през Х век”.  Както самият Дринов 
пише в предговора си към книгата „Изучаването 
на някои паметници, изплъзнали се от вниманието 
на досегашните изследвачи, изучаване, придруже-

но от един, ще си позволя да кажа, грижлив пре-
глед на общоизвестните източници, ни представи в 
нова светлина много явления из южно-славянската 
история през Х век и ми даде възможност да си уяс-
ня някои от оставащата дори и до сега тъмни ме-
ста, каквито, както е известно, има не малко в нея...” 
Той пише, че развоят на породилите се възгледи, 
поставя на особено внимание отношенията между 
отделните южно-славянски племена с Византия.  
В книгата си се придържа изключително строго 
в границите на Х век, като изтъква, че в първата 
четвърт на Х век България преживяла една от най-
бляскавите си епохи на историческия си живот. Това 
е времето на управлението на цар Симеон Велики. 
Като проучва изворите, Дринов поставя на първо 
място писмата  на цариградския патриарх Нико-
лай Мистик, който лично се познавал със Симеон 
и който вземал твърде дейно участие в отношени-
ята на византийското правителство с него. Извест-
ни са тридесет писма на този патриарх, посветени 
на българските работи и написани до цар Симеон. 
Тези писма съдържат богат материал за отношени-
ята между България и Византия през този период и 
осветляват историята ни.  Кореспонденцията меж-
ду цар Симеон Велики и патриарх Николай  изасня-
ва много исторически факти – решителни действия 
на Симеон след държавен преврат, Ахелойското 
поражение, събитията от 919 г., когато властта на 
империята преминава в ръцете на Роман Лакапин, 
Катасиртската битка и последиците за тогавашното 
византийско правителство.  На няколко пъти патри-
архът молил Симеон да му определи среща, като 
в писмо от 921 г. е описано желанието на патриарх 
Николай лично да се яви пред цар Симеон, да се 

срещнат в Ираклия или Силиврия, когато Симеон е 
там и да преговарят за мир... (3)

Книгата на Марин Дринов „Южните славяни и 
Византия през Х век” е много интересна и по зна-
чимост се родее с „История славянобългарска” на 
Паисий Хилендарски. След Освобождението на 
България от османско иго, българите имат голяма 
нужда от книга, която да повдигне националното им 
самочувствие, да осветли тяхното славно минало и 
да затвърди националното им самосъзнание. Както 
е отбелязал проф.В.И.Златарски в предговора на 
монографията „предложеният тук труд има голямо 
епохално значение за българската историография, 
поради своя строго научно-критичен и напълно 
обективен характер”.

Родолюбецът и просветителят Марин Дринов ра-
боти в тази посока и оставя за поколенията българи 
своето  книжовно наследство, от което да черпят 
знания и да се гордеят с произхода, историята и 
културата си.

Използвана литература: 
1. Дринов, Марин. Избрани съчинения, том 2 под редакция-

та на Иван Дуйчев, Издателство „Наука и изкуство”, София, 
1971, с. 204-205

2. Дринов, Марин. Материали от Българо-Съветска-
та научна конференция „150 години от рождението на 
М.Дринов” и „110 години Народна библиотека Кирил и Ме-
тодий”, ноември,1988 г.,  Изд. „Народна библиотека „Кирил и 
Методий”,София,1988, с.105-106, с.113

3. Дриновъ, С. Маринъ. Южните славяни и Византия през Х 
векъ., Издание Страшимиръ Славчевъ, 1930, с. 15-17

4. Раднев, Николай. Марин Дринов и Константин Иречек 
и просветното дело в Княжество България., Издателство 
„Народна просвета”, София, 1984, с.4
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МАРИН ДРИНОВ - родолюбец и просветител

Искам да попитам деца-
та на нашите любими 
политици: и те ли като 

нас – тези, простосмъртните, 
чакат лятото да работят за 500 
лева по 12 часа на морето, за 
да могат да си купят дрехи, об-
увки и учебници за училище? 
Техните баби и дядовци и те 
ли като нашите едва свързват 
двата края и успяват да си ку-
пят лекарства и хляб с мижави-
те си пенсии?

Мога ли да получа отговор 
на въпроса с какви пари да 
платя разходите по образова-
нието си и каква ще е ползата 
от него после?

Мога ли да знам защо свест-
ните ми и честни приятели с 
бедните си семейства замина-
ха за чужбина и твърдят, че там 
е рай, а тук останаха предимно 
разглезените наркоманчета, 
чиито родители са НЯКАКВИ 
НЯКЪДЕ ИЛИ НА НЯКОГО, 
и ми се налага да гледам как 
всеки ден се напушват и дру-
сат в училище, пред училище, 
зад училище и после влизат и 
провалят часовете на учители-
те, които, въпреки че се опит-
ват да ни научат на нещо, само 
гледат, щадят и бездействат?

Напоследък чувам по-
възрастните да си задават 
въпроси, касаещи образова-
нието, защо то било на ниско 
ниво, защо не сме научавали 
нищо в училище и така на-
татък. Защо ли? Защото освен 
че образованието е на ниско 
ниво, децата на по-големите 
клечки са наркомани, защото 
те не искат да научат нищо и 
видимо пречат и ние – тези, 

които се интересуваме не само 
от дискотеки, барове, безраз-
борен секс, наркотици, боища 
и т.н., да научим каквото и да 
било в училище.

Защото няма как за 15 ми-
нути да чуем и разберем урок 
по история, примерно предна-
значен за 40-минутен учебен 
час, само защото през другите 
25 минути учителят е правил 
забележки и е влизал в споро-
ве и пререкания със 16/17-го-
дишни напушени мърльовци, 
които той дори не гони от час, 
чиито родители не уведомя-
ва, по незнайно какви причини 
не се вземат никакви мерки и 
те продължават да минават с 
тройки и четворки, въпреки че 
повечето имат по 5 правописни 
грешки в изречение! Ето зато-
ва!!!

И сега аз да попитам, уважа-
еми сънародници… тези ли бо-
клуци ще чакаме да ни управ-
ляват след години? Това ли е 
бъдещето на България?

Те ли ще ни лекуват роди-
телите, те ли ще ни учат деца-
та? Има толкова талантливи 
деца и младежи 
с дарби, с амби-
ции, които са до-
казани с награди, 
медали, статуетки 
било то в област-
та на изкуството, 
спорта, музика-
та, литературата 
и прочие, такива, 
които макар и на 
крехка възраст са 
постигнали нещо в 
този живот, радват 
публиката, докос-

ват се по някакъв начин чрез 
нещо до душите на хората (ко-
ито имат такива, разбира се), 
мислят по малко по-различен 
начин, виждат истинското в 
живота, борят се да го покажат 
по някакъв начин, не ги вълну-
ват само клюките в мрежата, 
кой какво споделил, кой с кого 
тръгнал и кой с кого преспал.

Защо в училище те са не-
дооценени и отхвърлени от 
връстниците си, защо са по-
долу на стълбичката на „из-
вестните”, защо получават вто-
ри право на избор, защо учи-
телите не правят компромиси 
на тях, а само на по-устатите? 
Защо, по дяволите, държавата 
ни е устроена така, че ако не си 
някакъв на някого, какъвто и да 
си, и на главата си да можеш 
да ходиш, ти си никой?! Слепи 
ли сте, не виждате ли какво се 
случва и накъде отиваме? Не 
виждате ли, че ние, младите 
българи и българки, всеки ден 
все повече се отвращаваме от 
живота си тук, от мизерията, от 
неправдата, от безработицата 
и безпаричието, от корупция-
та, от лъжите и празните обе-

щания на управляващите ни 
и от безразличието на народа 
към ясната картина на своята 
гибел?

След пет века робство и без-
правие ние, драги, отново сме 
роби, само че този път на соб-
ствената си държава!

Каква е ползата от законите, 
които няма нужда да се спаз-
ват предвид наказателната ни 
система, и как хора, които уби-
ват хора, се разхождат свобод-
но навън, а човек, откраднал от 
кварталния магазин един хляб 
и едно бурканче лютеница от 
глад и безпомощност, лъсва 
като скандална новина, съдят 
го и го изкарват престъпник? 
Безумията в страната ни са 
толкова много, че ако тръгна 
да пиша за всяко поотделно, 
няма да ми стигне цялото ма-
стило на земята.

Преди живеех някак без-
грижно. Не осъзнавах, че ро-
дителите ми се лишават, за 
да имам аз. Виждах само ху-
бавите неща от живота, смеех 
се, радвах се, мислех си, че 
всичко е розово, но идва едно 
време, когато, щеш – не щеш, 

разбираш, че си пораснал. Па-
ралелно с това започваш всеки 
ден да се разочароваш от това, 
че животът не е такъв, какъвто 
си си го представял, и в нашия 
случай – много по-лош!

Ако трябва да си правя рав-
носметка, толкова много мину-
си открих, че вече не виждам 
плюсовете! Продължавайте 
да спите спокойно, уважаеми 
сънародници. Щом мизерията 
ви допада, щом позволихте да 
ви направят мизерници, щом 
всеки път едни и същи изби-
рате да ви повеждат стадото, 
щом сте съгласни с потъпка-
ния живот на родителите си с 
нищожни пенсии подаяние и с 
невъзможното бъдеще на де-
цата си… спете спокойно! АЗ 
НЕ МОГА!!!

Искам да остана тук, но…
Тежи ми най-много, че искам 

да остана тук. Искам да оста-
рея и да умра в моята роди-
на… но тя ме гони. Тя не иска 
децата си… тя не е достойна 
майка за тях. За нас! Жител 
съм на една загиваща държа-
ва. Приятни сънища, уважаеми 
сънародници!”

Това е Стилияна Здравкова Николова. На пръв поглед момичето не е със специален статут, но това, което написа в едно писмо, трогна всички бълга-
ри. Ето какво написа Стилияна и защо си заслужава всеки един от нас да го прочете:

„Добър ден, уважаеми сънародници! Добър ли е? Предполагам, сте се наспали добре или може би не чак толкова добре, след като днес е поредният ден, в който се 
събуждате слепи, глухи и неми за това, което се случва в държавата?! Интересно ми е да разбера само аз ли виждам какво е положението в нашата родина и ако не, 
защо тези, които също го виждат, не правят нищо в полза на промяната?

Интересно ми е дали само мен ме е яд, гледайки как България ден подир ден затъва бавно и мъчително, все по-дълбоко и по-дълбоко 
в дупката, изкопана от хората, които НИЕ сме ИЗБРАЛИ за наши управляващи?
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ИК „НОВАТА ЦИВИЛИЗАЦИЯ” • НОВИ КНИГИ

Книгите могат да бъдат закупени от верига книжарници „Хеликон”,  „Сиела”,  „Колхида”,  
„Бард”, „Белканто”, „Нанси”, „Паола”, „Букспойнт”, „Български книжици”, „Нова епоха”,  
„Елрид”, „Книжарницата” и „Малкият принц”,  както и от книжните борси „Болид” и 

„Искър”.  Книгите можете да поръчате и в нашия интернет магазин: 
www. kvantov-prehod.org и да бъдат доставени с куриер на посочен от вас адрес. 

ВАШАТА СИГУРНОСТ  
Е НАШЕ ЗАДЪЛЖЕНИЕ!

застраховки 
осигуряване 
финансови 

консултации

www. vdi-broker. com
■имуществени застраховки
■застраховки „Живот“
■застраховки финансови рискове
■лични застраховки
■селскостопански застраховки
■автомобилни застраховки
■застраховки на отговорности
■финансови консултации
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трудова медицина
социални дейности

медико-санитарни дейности

гр. Ботевград, бул. „Севаст Огнян” № 3
 GSM: 0898444268, 0895962056

e-mail: neovita_stm@abv.bg

На светлия християнски празник Великден ни напусна 
поетът Пейо Пантелеев, който на 3-ти май трябваше да отпразнува 
своят 75 -ти юбилей. 

Казват, че на светли празници Бог прибира при себе си най-добрите и праведни хора. 
Точно такъв беше и Пейо Пантелеев - поет, актьор, режисьор, художник, мим, но най-
важното за него е, че беше човек с главно "Ч". Авторът на повече от 120 популярни песни 
по негови стихотворения остави забележителна следа в българската попмузика. 
Роденият в Бургас поет сподели с читателите важните за него теми от живота - любовта, 
приятелството, надеждата, срещите, разделите, добротата и  разбира се - любовта му 
към морето. Както казват в Бургас: "Пейо е орисан почти всяко негово стихотворение да 
се превръща в песен."
Началото на поредицата от песенни хитове поставят със Стефан Диомов през 1985 
година, когато се появява песента "Обич" в изпълнение на "Тоника СВ". След това негови 
стихотворения стават песни на Ваня Костова, Тони Димитрова, Галя Ичеренска и много 
други изпълнители. Сред вечните хитове ще останат песните "Рождество" и "Здравей, как 
си, приятелю". Носител е на награди от песенния фестивал "Бургас и морето", почетен 
гражданин на Бургас е.
Издателска къща "Новата цивилизация" е издала две книги на Пейо Пантелеев - "Девет 
бала любов" (2016, лирика) и "Един, една, едно, едни, Басни и шантавини" (2019, басни). 
На премиерата и на двете книги в Експозиционен център "Флора" и Културен център 
"Морско казино" идват много негови почитатели и приятели. Концертът в Сити Марк 
Център в София е посветен на неговата 70-годишнина и най-популярните български 
изпълнители пеят песни по негови стихотворения, а на 6-ти февруари 2020 година 
залата на Бургаската опера се оказа тясна за всички негови почитатели, които дойдоха 
на големия концерт, в който прозвучаха нови песни по стихове на Пейо Пантелеев в 
изпълнение на Маргарита Хранова, Силвия Кацарова, Орлин Горанов, Ваня Костова, 
Тоника, Тони Димитрова, Ева Найденова, Руслан Мъйнов, Фортисимо, Галя Ичеренска, 
Пени Ставрева и други.
Загубата ни е голяма, но неговите песни все ще се пеят.
Почивай в мир, приятелю!
        В. "Квантов преход"

 Сбогом, приятелю!
 6-ти февруари 2020 г., в залата на Бургаската операПейо Пантелеев

Издателят Атанас Панчев и Пейо Пантелеев

Мариана Праматарова и Пейо Пантелеев


