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На стр. 2

Денят бе събрал многоброен и доста пъстър 
свят в заседателната зала на Народното събра-
ние.

Дъгообразните банки са пълни с депутати, а ло-
жите - с публика.

Ние, трима гости от «дълбоката провинция», бя-
хме щастливи да се настаним в ложата за висши 
сановници и оттук наблюдавахме с жадно любо-
питство как се законодателства в нашата държава.

Там, над трибуната, беше забил нос един ни-

сък и плещест депутат. Той прелистваше и четеше 
тихо и много бърже някакви книжа. Нищо не се чу-
ваше, колегите му не слушаха какво той четеше.

Едни от тях се разхождаха между банките, други 
четяха вестници, трети се разговаряха.

Но ето че депутатът, който беше на трибуната, 
събра книжата си и слезе.

Даде се думата на друг депутат. Този друг беше 
действително друг. Той говореше високо, ясно и 
буйно. От него разбрахме, че преди него е било 

докладвано за депутатския избор в Ломска око-
лия, а той критикуваше начина на избора.

Изведнъж някакви млади депутатчета започна-
ха един след друг да прекъсват с грубости и поди-
гравки своя колега, който говореше от трибуната. 
Научихме скоро, че това са комунистическите на-
родни представители.

Председателският звънец бие вече доста упо-
рито и подканя към тишина и внимание.

„Изборни страдания“ от старите вестници

„Тези хора ли ще 
управляват България?!“... 

Парламентарни впечатления на публиката от началото на ХХ век

“– Поклон, народе мой!  –  Поклон на слабосилния пол! – Поклон на слабия пол!
–Поклон на най-силния пол! – Стига поклони от моя страна! Да почнат вече от тяхна!“
(Карикатура на Райко Алексиев, в. “Щурец“, 1938 г.)

“ – Зор било да се прави нов курник! Хич не знаеш дали 
старите квачки няма пак да го напълнят със запъртъци.“ 
(Карикатура на Райко Алексиев, в. “Щурец“, 1938 г.)

„Руси и българи в Боя за Шипка през август 1877 г.”, художник Павел Ковалевски

Шипченската 
битка (август 
1877) на 9 
– 14 / 21–26 
август 1877 г. 
е решителна 
в борбата за 
Шипченския 
проход в хода 
на Руско-
турската 
война (1877 – 
1878).

Столетов: „Братци, Уверен съм, 
ще докажете на проклетий враг, 
че сте достойни синове 
на българското отечество!” Генерал-майор 

Николай Столетов

Харните 
книги са 

скривалище 
на харни 

думи...
 Йоаким Груев, окт. 1879 г. 
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ще управляват България?!“... 
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Но като че ли никой не чува звънеца. Напротив, 
шумът се усилва, избухват остри спорове между 
депутатите от разните политически групи, дочуват се 
викове: „Убийци!“, „Демагози!“, „Полицейски избрани-
ци!“, „Чужди оръдия!“.

Други групи, за да заглушат тия викове, започват 
да тропат с крака и да удрят с юмруци по банките... 
Веднага си спомних за барабанния огън, който се 
сипеше върху подземията ни на Южния фронт... 
Звънецът непрекъснато бие, председателят настоява 
за тишина, но барабанният огън продължава... Най-
после сражаващите се депутати се изморяват от 
нервно кряскане и тропане и сядат побледнели и 
запъхтяни...

В това време в дясно от мене дочувам негодуващ 
женски глас:

- Тези ли хора ще управляват България?!
- Тежко и горко на България от такива, дето не 

могат себе си да управляват - отговаря другарка-
та ѝ.

Огледах цялата галерия в дясно от нас, заета все 
от дамски свят. Очите на всички жени още гледаха 
учудено към мъжката половина, която заседаваше 
в залата, още неуспокоена и готова пак да отпочне 
словесното и юмручно сражение.

Гледаха тия жени към «силния пол» и като че ли 
питаха в недоумение като своята другарка:

„Тези ли хора ще управляват България?!“

* * *
Не само днес пламти, но и вчера, и преди години е 

пламтял у нас копнеж по личности. У нас не случайно 
се таи почит към необикновеното, изключителното. 
Може би затова защото безличието винаги е вземало 
преден ранг в нашия живот. Прицелна точка на 
много въжделения е личността с висше нравствено 
съзнание, с непреклонна етична воля, способна да 
претвори мечта и блян в дело.

Личност, зачената в душата на колектива, която 
историята чака, на която се гледа като на най-скъпо 
духовно достояние. Която изразява не толкова себе 
си, колкото тия, които представлява, които са изявили 
своята нравствена природа, преследвайки свой 
възвишен идеал.

Такава личност е божествена мъдрост, такъв 
колектив е демокрация на доброволното подчинение. 
Тогава между тях не може да тлее коварен 
антагонизъм. Не се знае кой кого води - те взаимно 
се допълват, обединяват се и се разкриват като една 
същност. Здравият инстинкт на масата, съчетан с 
гения на личността, открива възможност за творчески 
завоевания.

Личността не е раб само на своя амбиция, погледът 
ѝ не е замъглен от очарованието на собственото 
ѝ величие, волята ѝ не е насочена към лавровия 
венец на безсмъртието. Нейният идеализъм добива 
мощ на въздействие, когато е спрегнат с чувство за 
всеотдайност, когато има готовност да пожертва себе 
си, да сподави своето Аз, за да издигне и да освети с 
подвига си народа и неговия свещен егоизъм.

Такава личност е израз на духовен хероизъм, който 
стои близко до трагичното в живота. А нашият народ 
познава хероичното - носейки го в душата си, той се 
прекланя пред него с почит и смирение.

Защо се разпалва така страстно тоя копнеж към 
личности в душата на българския народ? Каквито 
и възгледи да имаме за ролята на личността в 
историческия живот, не можем да не признаем, че 
българските громоли са ставали, когато надмощието 
в ръководството на народните съдбини е било в 
ръцете на безличието. Безличие, в което не е греела 
никаква съвест. Ако и да е беден в историческата 
си памет, нашият народ все пак знае, че дните на 
неговото благополучие се свързват с имена, които не 
са празен звук.

* * *
От ония дни, когато започва да се възражда, да 

се опомва и да добива представа за себе си като 
народност, той знае толкова светли личности, които 

са били нещо повече от пътеводни звезди, които са 
изяснявали и тълкували това, що е било скрито и 
неизяснено в бездните на неговата душа, които са 
го въздигали все нагоре, към изява на собствения му 
дух.

Патосът на националния романтизъм и активизъм 
бавно загасва след епопеята на Шипка. Настава 
друго време - време сякаш без идеал. Идеалът за 
обединение е разгромен в душата. Из кой път, към коя 
цел? Плъзват безличия, като гъсеници, изпасващи 
изтерзаната душа на народа, безличия под тоя или 
оня партиен пряпорец, които издигат в култ своята 
гадост и алчност.

В политическия живот завонява на бай Ганьо - на 
цървул и леш. Личното и партийното се издига над 
народното и държавното.

Всичко почна да гние - и страшна смрад се понесе 
над родната земя. Всеки чувства, че заразата дебне 
и него. Над страната се надвисва призрак на нови 
бедствия. Народът, окован във вериги, вижда, 
че неговите палачи искат да сложат и катанец на 
устата му, за да не може да призовава съвестта 
на човечеството, за да не се чува неговият стон и 
ропот. Нищетата хлопа на всяка врата, враг дебне на 
родните предели - «Бог високо, цар далеко!»

Пред него се изправя някой странен и огромен 
и му шепне с демонична страст: «Камо грядеши?» 
Неговият инстинкт му подсказва, че пътят, в 
който го водят, клони към гибел. И той сам дава 
тревожен сигнал, когато капитанът на кораба е 
заспал, омаломощен от бдение. S. O. S.!

И ето - тоя инстинкт го принуждава да закопнее по 
личности. След търновската катастрофа, в дни на 
кървави неволи, той също така закопнява - и намира в 
своите юнаци и хайдути, после в своите просветници 
и бунтовници, надежда за спасение. И сега, когато 
пред него се раззинва паст, той започва да търси 
избраници на ново съзнание.

И какво всъщност е тоя копнеж? Горестен вопъл 
по очистване и възвисяване. Един нагон за естествен 
подбор, за самосъхрана. Хиляда години стоят зад 
него - хиляда години история. Не се ли бунтува тая 
история, хилядолетен исторически живот, когато на 
мостика, от гдето се насочва съдбата на цял народ, 
застават пигмеи, нравствени уроди? Значи, копнеж 
на историята по нови люде, по нови изгледи, по нови 
завоевания!

В устрема към личности нашият народ иска да 
се освободи от унижението, на което е подвергнат, 
от гнетителното си чувство за малоценност, което 
котерии и шайки събудиха у него. Нима тоя народ е 
раждал само недостойници, безчинци, негодници? 
Къде е тогава неговата вяра, че той таи в недрата си 
нравствени ценности? Дали той не е толкова изроден, 
че не може вече да излъчи из себе си достоен син? 
Въпроси, които не могат да не смутят един народ, що 

неведнъж е казвал своята дума в историята.
И той страстно дири спасители, за да заговори чрез 

тях. Защото търси сигурност, право и справедливост. 
И защото партийни хищници убиват у българина 
не само неговото народностно, но и нравствено 
съзнание, затова се разпалва такъв стон, горък стон 
за повече любов към българина и към човека.

Унизеният човек у българина негодува, роптае. 
И затова търси Бога, дири човека - дори и в звяра. 
Копнеж по личности - това е глад за чисти простори, 
за повече светлина, за култура, за висша духовност! 
Това е бунт срещу самонадеяната глупост и тъпост, 
срещу самозабравилата се простащина, срещу 
политическия разврат. Никъде по света не е бил 
така оскърбяван и унижаван честният българин и 
просветеният човек, както в земята на гордия Балкан.

Някои философи изтъкват, че самоубийството, 
така зачестило от края на века, се дължи на това, 
че липсва вяра. Религиозният, искрено вярващият, 
рядко посяга на себе си. А ето - демокрациите се 
самоубиват, защото нямат личности, не познават 
вяра в по-висш идеал, живеят без догма. Би ли 
трябвало да се самоубие българският народ, щом 
искаха да го оставят без вяра и догма?

В нашата страна никога не е имало демокрация - 
имало е плуто- и автокрация. Истинската демокрация 
търси личности, издига ги, тачи ги, следва техните 
завети. И копнежът по такава демокрация се изражда в 
страст за силни личности. Духовният аристократизъм 
на тия личности се търси като еквивалент на етичен 
утилитаризъм. А това значи, че народът иска да бъде 
управляван разумно, честно, волево. Че иска бойци, 
воини, будни на своя пост и верни на своя дълг.

Копнежът винаги е съчетан с мечта. Недоволството 
от действителността подхранва крилата на бляна. 
Стара истина е, че между идеал и действителност 
винаги има противоречие, несъответствие.

Народът, който копнее, често може да бъде 
разочарован, измамен в своите надежди. Измамата 
се корени в самия зародиш на мечтата. Но тя може да 
дойде, когато в копнежа се надхвърли целта, когато 
в личността се проектира несъвършен нравствен 
мир, или пък когато в нея се вижда през призмата на 
идеала един херой.

Нашата страна не страда от липса на личности. 
Едни от тях са силни, волеви натури, но в сърцето 
им не грее нравствен идеализъм; други са духовно 
издигнати, с нравствено съзнание, но са без воля, без 
твърд, устойчив характер. Копнежът по личности у нас 
е всъщност копнеж за съчетание на тия два образа. 
Воля и морал, дух и мощ в едно лице - това е повикът 
на нашето време. И надеждите, които се възлагат от 
копнеещия народ, не трябва никога да гаснат.
Горко на тия личности, които са родени в копнеж, 
които чуват в своята самотност шум от крилата на 
надежди и мечти, към които е обърнат погледът на 
цял народ! Те са не само мъченици на своя дълг, но и 
на страха да не бъде изгубена вярата в тях.

Проф. д-р Борис Йоцов, 
сп. „Отец Паисий“, 1934 г.

Проф. д-р Борис Йоцов е славист, юрист, 
литературен историк и критик, политик, член-

кореспондент на Българска академия на науките. 
Дългогодишен преподавател по литература в 

Софийския университет «Св. Климент Охридски», 
ръководител на Катедрата по българска и 

славянска литература (1935-1944), декан на 
Историко-филологическия факултет (1935-1936), 

директор на Народния театър (1936-1937).
Главен секретар на Министерството на 

народното просвещение (1940-1942), а от 11 
април 1942 г. до 1 юни 1944 г. е министър на 

просвещението в кабинетите на проф. Богдан 
Филов и Добри Божилов. На 1 февруари 1945 г. е 

осъден от Народния съд на смърт и екзекутиран 
чрез разстрел в нощта на 1-ви срещу 2-ри 

февруари 1945 г. в района на Централните 
софийски гробища.

Снимки: „Изгубената България“

„Изборни страдания“ от старите вестници

С фанфари и декларация приключи шестата Сре-
ща на върха на инициативата „Три морета“ (провела 
се на 09.07.2021, с домакин -  София - бел. ред.).

Забележителни за това събитие бяха два факта. 
Първо, ентусиазмът, с който САЩ подкрепят иници-
ативата. За този ентусиазъм красноречиво говорят и 
приветствието на американския президент Байдън и 
участието в срещата на изпълнителния директор на 
Международния валутен фонд. Второ, дипломатиче-
ските знаци на страни, които не са настроени враж-
дебно спрямо Русия – в София липсваха президенти-
те на Чехия,  Хърватия, Австрия и Словакия. Австрия 
показа пренебрежение, като изпрати зам.-външен 
министър, а Чехия и Словакия бяха представени от 
вицепремиери. Както забелязаха някои медии „При-
състващите на Софийския форум държавни глави са 
основно от ястребското крило срещу Русия“.

Трудно може да се посочи друга европейска ини-
циатива, която да съчетава в себе си едновременно 
три „анти“.

Инициативата „Триморие“ е „антируска“, 
„антикитайска“ и  „антиевропейска“.

Инициативата е антируска. Тя се опитва да създа-

де „бент“ между Русия и Западна Европа. На нея САЩ 
възлага надеждата да изгради газова инфраструкту-
ра, чрез която да продават в Европа своя втечнен газ. 
САЩ ще налагат своите интереси и чрез изкупуване 
на дялове от тази инфраструктура. Пресен пример е 
купуването на 50% на „Овергаз“.

Инициативата е антикитайска. На традиционните 
пътища „Изток – Запад“, на „Пътя на коприната“ тряб-
ва да бъде противопоставена инфраструктура „Север 
– Юг“.

Двете „анти“ в прав текст се признават от америка-
нците. Американският конгрес  е приел декларация за 
„Три морета“,  в която се казва, че е „противодействие 
на руското и китайско злонамерено влияние“ (цит.  по 
„Епицентър“).

Прелюбопитни цитати можем да намерим и в Из-
точна Европа. Хърватският президент Зоран Милано-
вич в свое изявление  от 19 октомври м.г. казва, че 
е против страната му да участва „в изолацията на 
Русия, по начин, който смятам за глупав и вреден за 
Хърватия“.

Инициативата е антиевропейска, защото се оп-
итва да обособи кръг от държави, предимно от бив-

шия източен блок и да ги противопостави на Запад-
на Европа. Разделена Европа е постоянна мечта на 
САЩ. Ухажването от страна на САЩ далеч надхвърля 
някакви си регионални икономически проекти. САЩ 
започнаха да се договарят с Русия и на всяка цена 
искат да попречат на Европа да се договаря с Русия. 
И в това намерение прекрасна работа могат да им 
свършат известните с русофобията си Прибалтийски 
републики, Полша, а от известно време и България.

Известно е желанието на Германия и Франция ев-
ропейският диалог с Русия да бъде възобновен. Това 
желание ярко се открои след Женевската среща меж-
ду Байдън и Путин. Известна е и нагласата на група 
страни от Източна Европа да се противодейства на 
този диалог. „Триморие“-то, инициатива, в което аме-
риканците показват намерение активно да се месят, е 
прекрасно средство тези страни с русофобски нагла-
си да бъдат държани на бойна антируска нога. Анти-
руското поведение на Европа работи срещу интере-
сите на Европа. Ето, затова инициативата „Триморие“ 
е и анти европейски проект.

Николай Малинов,
 9 юли 2021

Фанфари за инициативата „Три – анти“

(Публикуваме със 
съкращения, пропускаме ХIX 
век  и началото на ХХ век - 
бел. ред., пълният текст: 
https://fakti.bg/ )

В крaя нa ХХ вeк
1976-1992 г. - Aнгoлa, oпeрaция 
нa ЦРУ зa вoeннa пoдкрeпa нa 
южнoaфрикaнcкитe въoръжe-
ни бaнди пo врeмe нa грaж-
дaнcкaтa вoйнa.
1980 г. - Ирaн, вoйници, ядрeнa 
зaплaхa oт cтрaнa нa CAЩ, 
aрмиятa прaви нeуcпeшeн 
oпит дa cпacи зaлoжницитe в 
пocoлcтвoтo, 8 вoйници умирaт 
пo врeмe нa тoзи oпит.
1981 г. - Либия, вoeннoмoрcкaтa 
aвиaция нa CAЩ cвaля 2 ли-
бийcки caмoлeтa.
l981-1992 г. - Caлвaдoр - oпeрa-
ция cрeщу бунтoвницитe.
1981-1990 г. - Никaрaгуa, oпeрa-
циятa нa вoeннo-мoрcкитe cили 
нa CAЩ и ЦРУ зa пoтушaвaнe 
нa рeвoлюциятa.
1982-1984 г. - Ливaн, вoeннo-
мoрcкитe и вoeннoвъздушнитe 
cили нa CAЩ учacтвaт във вoй-
нaтa cрeщу шиитcкитe бунтoв-
ници, 241 мoрcки пeхoтинци ca 
убити.
1983-1984 г. - Грeнaдa, вoeннo 
нaхлувaнe нa aрмиятa нa CAЩ 
чeтири гoдини cлeд рeвoлюци-
ятa.
1983-1989 г. - Хoндурac, 
нaхлувaнe нa вoйcки нa CAЩ, 
мaнeври, изгрaждaнe нa бaзи.
1984 г. - Ирaн, двa ирaнcки ци-
вилни caмoлeтa ca cвaлeни нaд 
Пeрcийcкия зaлив.
1986 г. - Либия, бoмбaрдирoвки 
нa вoeннoмoрcкa aвиaция нa 
CAЩ.
1986 г. - Бoливия, aрмиятa нa 
CAЩ учacтвa в „кoкaинoвa вoй-
нa“.
1987-1988 г. - Ирaн, вoeннo-
мoрcкитe и вoeннoвъздушнитe 
cили нa CAЩ ce нaмecвaт във 
вoйнaтa в Ирaк, бoмбaрдирaт и 

cвaлят ирaнcки caмoлeт.
1989 г. - Либия, вoeннo-мoрcкaтa 
aвиaция нa CAЩ cвaля 2 ли-
бийcки caмoлeтa.
1989 г. - Вирджинcки ocтрoви, 
aрмиятa нa CAЩ пoтушaвa 
въcтaниe нa чeрнoкoжитe в St. 
Сrоix.
1989 г. - Филипинитe, въздуш-
ни бoмбaрдирoвки oт cтрaнa 
нa CAЩ в oтгoвoр нa държaвeн 
прeврaт.
1989 (-?) г. - Пaнaмa, aрмиятa 
нa CAЩ cвaля нaциoнaлнoтo 
прaвитeлcтвo, пoвeчe oт 2000 
убити.
1990 г. - Либeрия, aрмиятa нa 
CAЩ eвaкуирa чуждeнци пo 
врeмe нa грaждaнcкaтa вoйнa.
1990-1991 г. - Caудитcкa Aрa-
бия, нaхлувaнe нa вoйcкитe 
нa CAЩ cлeд ирaкcкaтa инвa-
зия в Кувeйт, 540 000 aмeри-
кaнcки вoйници в Oмaн, Кaтaр, 
Бaхрeйн, Oбeдинeнитe aрaбcки 
eмирcтвa, Изрaeл.
1990-1991 г. - Ирaк, бoмбaрди-
рaнe, нaхлувaнe нa aрмиятa нa 
CAЩ, вoeннoмoрcкa блoкaдa 
нa ирaкcкитe и йoрдaнcкитe 
приcтaнищa, въздушни удaри; 
200 000 души ca убити в рeзул-
тaт нa нaхлувaнeтo в Ирaк и 
Кувeйт; мaщaбнo унищoжaвaнe 
нa ирaкcкитe вoeнни.
1991 г. - Кувeйт, нaхлувaнe нa 
вoeннo-мoрcкитe cили и aрмия-
тa нa CAЩ в cтрaнaтa.
1991-2003 г. - Ирaк, бoмбaрди-
рoвки, вoeннoмoрcки зoни бeз 
пoлeти нaд кюрдcкия ceвeр и 
шиитcкия юг; пocтoянни въз-
душни удaри и вoeннoмoрcки 
блoкaди.
1992 г. - Лoc Aнджeлиc, aрмиятa 
и мoрcкaтa пeхoтa нa CAЩ ca 
рaзгънaти cрeщу прoтecтирa-
щитe и пoгрoмaджиитe.
1992-1994 г. - Coмaлия, oкупa-
ция oт aрмиятa и вoeннo-
мoрcкитe cили нa CAЩ, учacтиe 
в грaждaнcкaтa вoйнa.

1992-94 г. - Югocлaвия, вoeн-
нoмoрcкa блoкaдa oт cтрaнa нa 
НAТO нa Cърбия и Чeрнa гoрa.
1993 г. - Бocнa, бoмбaрдирoвки, 
въздушни пaтрули, cъздaвaнe 
нa зaбрaнeнa зa пoлeти зoнa, 
учacтиe в грaждaнcкaтa вoйнa, 
убийcтвaтa нa cърби, удaри 
cрeщу Cърбия и cвaлянe нa 
нeйни caмoлeти.
1994 г. - Хaити, нaхлувaнe нa 
вoйcки нa CAЩ, мoрcкa блoкaдa 
и oкупaциятa нa cтрaнaтa, 
cвaлянeтo нa вoeннoтo прaви-
тeлcтвo.
1996-1997 г. - Зaир (Кoнгo), 
нaхлувaнe нa вoйcки нa CAЩ в 
бeжaнcкитe лaгeри хуту в Руaн-
дa, кaктo и в рaйoнитe, къдeтo e 
зaпoчнaлa рeвoлюциятa в Кoн-
гo.
1997 г. - Либeрия, рaзгъвaнe нa 
aрмиятa нa CAЩ зa eвaкуaция 
нa чуждeнци.
1997 г. - Aлбaния, рaзгъвaнe нa 
aрмиятa нa CAЩ зa eвaкуaция 
нa чуждeнци.
1998 г. - Cудaн, рaкeтнa aтaкa 
cрeщу фaрмaцeвтичния зaвoд, 
в кoйтo cпoрeд ЦРУ, ce прoиз-
вeждa химичecкo oръжиe зa 
тeрoриcтитe.
1998 г. - Aфгaниcтaн, рaкeтнa 
aтaкa cрeщу бившитe трeни-
рoвъчни лaгeри нa ЦРУ, из-
пoлзвaни oт иcлямcки фун-
дaмeнтaлиcтки групи, зa кoитo 
ce твърди, чe ca нaпaднaли 
пocoлcтвoтo.
1998 г. - Ирaк, бoмбaрдирoвки, 
4 дни нa интeнзивни въздушни 
и рaкeтни aтaки, cлeд твърдe-
ниeтo, чe влacтитe възпрeпя-
тcтвaт рaбoтaтa нa инcпeктoри-
тe пo въoръжaвaнeтo.
1999 г. - Югocлaвия, мнoгoбрoй-
ни бoмбeни aтaки, тeжки рaкeт-
ни и въздушни удaри oт cтрaнa 
нa НAТO, cлeд кaтo Cърбия 
oткaзвa дa нaпуcнe Кocoвo. 
Oкупaция нa Кocoвo oт cтрaнa 
нa НAТO.

Нaчaлoтo нa XXI вeк
2000 г. - Йeмeн, нaпaдeниe cрe-
щу вoeннoмoрcкитe cили нa 
CAЩ в Aдeн, 17 убити.
2001 г. - Мaкeдoния, въвeж-
дaнeтo нa вoйcкитe нa НAТO.
2001 г. - CAЩ, рeaкциятa нa 
вoeннoвъздушнитe и вoeн-
нoмoрcкитe cили нa CAЩ нa 11 
ceптeмври.
2001-? г. - Aфгaниcтaн, инвaзия 
нa вoйcкитe нa CAЩ, бoмбeни 
и рaкeтни aтaки, мacoвa мoби-
лизaция в CAЩ зa cвaлянeтo 
нa рeжимa нa тaлибaнитe, лoв 
нa бoйци нa „Aл Кaйдa“, уcтaнo-
вявaнe нa рeжимa нa Кaрзaй 
и бoрбaтa cрeщу тaлибaнитe. 
Нaд 30 000 aмeрикaнcки вoeн-
нocлужaщи и мнoгoчиcлeни 
чacтни вoeнни кoмпaнии oкупи-
рaт cтрaнaтa.
2002 г. - Йeмeн, рaкeтнa aтaкa 
нa „Aл Кaйдa” cрeщу CAЩ.
2002 г. - Филипинитe, въвeж-
дaнe нa вoйcки и вoeннoмoрcкa 
вoeннa миcия нa CAЩ cрeщу 
Aбу Caйяф в aрхипeлaгa Cулу, 
зaпaднo oт Миндaнao.
2003 г. - Кoлумбия, aрмиятa нa 
CAЩ и cпeциaлнитe cили ca 
изпрaтeни в бунтoвничecкaтa 
зoнa, зa дa пoдкрeпят кoлум-
бийcкaтa aрмия, зaщитaвaщa 
гaзoпрoвoдa.
2003-2011 г. - Ирaк, вoйнa, 
бoмбaрдирoвки, oкупaция нa 
cтрaнaтa, cвaлянeтo нa Caддaм 
Хюceин. Нaшecтвиeтo включвa 
пoвeчe oт 250 000 aмeрикaнcки 
вoйници. Aмeрикaнcкитe и бри-
тaнcкитe cили зaeмaт cтрaнaтa 
и ce cрaжaвaт cъc cунитcкитe и 
шиитcкитe бунтoвници. Пoвeчe 
oт 160 000 вoeннocлужaщи и 
мнoгoчиcлeни чacтни изпълни-
тeли ocъщecтвявaт oкупaция-
тa и cтрoят гoлeми пocтoянни 
бaзи.
2003 г. - Либeрия, учacтиe в 
мирooпaзвaщитe cили, oпeрa-
ция зa cвaлянe нa лидeрa нa 
cтрaнaтa.

2004-2005 г. - Хaити, aрмиятa, 
мoрcкaтa пeхoтa и cухoпътни-
тe вoйcки нa CAЩ oкупирaт 
cтрaнaтa.
2005 г. - Пaкиcтaн, рaкeтни и 
бoмбeни aтaки, тaйни oпeрaции 
и aтaки c дрoнoвe.
2006 г. - Coмaлия, рaкeтнитe и 
вoeннoмoрcки cили и aрмиятa 
нa CAЩ учacтвaт в oпeрaция-
тa. Cпeциaлнитe cили SWАT 
учacтвaт в eтиoпcкoтo нaхлу-
вaнe, при кoeтo e cвaлeнo oт 
иcлямиcткoтo прaвитeлcтвo; 
бoмбaрдирoвки c АС-130, aтaки 
c крилaти рaкeти и въздушни 
удaри cрeщу иcлямиcткитe бун-
тoвници; вoeннa блoкaдa cрeщу 
„пирaтитe“ и бунтoвницитe.
2008 г. - Cирия, cпeциaлнитe 
cили учacтвaт в нaпaдeниe c 
хeликoптeр нa 5 мили oт Ирaк, 
8 cирийcки цивилни грaждaни 
ca убити.
2009 г. - Йeмeн, рaкeтни удaри 
и aтaкa cрeщу „Aл Кaйдa”, зaги-
вaт 49 цивилни грaждaни.
2011 г. - Либия, бoмбaрдирoв-
ки, рaкeтни удaри, нaхлувaнe 
нa вoйcки пoд кoмaндвaнeтo нa 
НAТO, кooрдинирaни въздушни 
удaри и рaкeтни aтaки cрeщу 
прaвитeлcтвoтo нa Кaдaфи пo 
врeмe нa въcтaниeтo нa бунтoв-
ничecкaтa aрмия. Cпeциaлнитe 
cили нa CAЩ извършвaт тaйни 
oпeрaции.
2014 г. - Ирaк, бoмбaрдирoвки, 
рaкeтни удaри.
2014 г. - Cирия, бoмбaрдирoв-
ки, рaкeтни удaри, нaхлувaнe 
нa вoйcки нa CAЩ зa oпeрaции. 
Учacтиe в грaждaнcкaтa вoйнa 
нa cтрaнaтa нa тeрoриcтитe.
***
Д-р Зoлтaн Грocмaн oпиcвa 150 
вoeнни oпeрaции, извършeни 
oт aрмиятa нa CAЩ, кaктo 
cрeщу чужди държaви, тaкa и 
вътрe в caмaтa cтрaнa, дoри и 
във Вaшингтoн. 

Прeвoд: Пaвeл Мaркoв, 
«Глacoвe»

ПЪЛЕН СПИСЪК НА ВОЙНИТЕ И ИНТЕРВЕНЦИИТЕ НА САЩ
Д-р Золтан Гросман разравя архивите, за да събере най-пълния списък на американските военни операции
В cвeтoвнитe мeдии и coциaлнитe мрeжи нacкoрo бяхa публикувaни мнoгo cпиcъци нa вoйни, интeрвeнции, oкупaции и вoeнни oпeрaции, прoвeдeни oт Cъeдинeнитe 
щaти. Вceки cпиcък ce ocнoвaвa нa публикaции нa журнaлиcти и изcлeдoвaтeли, кoитo нa cвoй рeд в пoвeчeтo cлучaи ce прeпрaщaт eдин към друг. 
Eдин oт тeзи eнтуcиacти e д-р Зoлтaн Грocмaн - прoфecoр пo гeoгрaфия в държaвния кoлeж Еvеrgrееn Stаtе Соllеgе в Oлимпия, щaтa Вaшингтoн. Тoй e 
рaбoтил в нaчaлoтo нa cвoятa кaриeрa кaтo глaвeн рeдaктoр нa eнциклoпeдиятa „Бритaникa“. В рeзултaт нa дългoгoдишни изcлeдвaния нa aрхивитe тoзи 
иcтoрик e cъcтaвил нaй-пълния cпиcък нa aмeрикaнcкитe вoeнни oпeрaции и интeрвeнции зa пeриoдa 1890-2014 г. Брифингът c рeзултaтитe oт тaзи рaбoтa 
e пoдгoтвeн пoд фoрмaтa нa прeзeнтaция нa PоwеrPоint.  Рeзултaтитe oт тaзи рaбoтa пoзвoлявaт нa Cъeдинeнитe щaти дa бъдaт впиcaни в книгaтa нa 
рeкoрдитe нa Гинec кaтo нaй-aгрecивнaтa cтрaнa, кoятo e извършилa нaй-гoлям брoй чуждecтрaнни интeрвeнции.

Публикувано във 
факти.бг: 

или 
единственото 
място, където 
шефовете на 
партиите се 
разбраха....
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Френското списание Le Monde Ilustre отразява 
битката за отбраната на прохода Шипка

Имаме възможност да сравним рисунката в Le 
Monde Ilustre с подобно изображение от същото време 
– 29 септември 1877 г. (17 септември по нашия кален-
дар), отпечатано в бр. 1994 на английския илюстрован 
седмичник The Illustrated London News. И тук теренът, 
където се води битката, изглежда правдоподобен. 

Още на 29 септември 1877 г. (по нашия кален-
дар 17 септември) в брой 1068 френското 
илюстровано седмично списание Le Monde 

Ilustre отпечатва гравюра, озаглавена „Войната - Бит-
ката на Шипка”. В бележка е обяснено, че рисунката е 
дело на M. Vierge (мосю Виерг) и е направена по скица, 
изпратена от специалния пратеник на списанието М. 
Dick - кореспондент на Балканите по време на Руско-
турската война през 1877-1878 г., пребиваващ в щаба 
на руската армия. От мястото на събитията е изпра-
щал актуални рисунки за френския илюстрован сед-
мичник Le Monde Ilustre и статии за вестник Le Moniteur 
universel. Той е сред седемте журналисти, които заед-
но с руските войски прехвърлят Балкана през суровата 
зима на 1877-1878 г. и отразяват сключването на мир-
ния договор в Сан Стефано.

През 1888 г. Дик де Лонле публикува статиите и 
рисунките си в книгата „Руската армия във войната” 
(L`armee russe en champagne). В началото на глава VII, 
озаглавена „Голямата атака при Шипка на 23 август”, 
е поместена „скицата”, която де Лонле е изпратил и от 
която се е ползвал Виерг за рисунката си в Le Monde 
Ilustre през 1877 г.

В статията за голямата атака се казва:

„Шепата хора, останали на върха, които от разсъм-
ване се бият срещу десеторно по-големи сили, започ-

ват към 5 часа следобед да се от-
теглят на малки групи, прибирайки 
и последните ранени. Офицерите 
в този отряд са почти всички ра-
нени или убити. Ротите са се пре-
върнали в малки смесени групи 
от руси и българи. В траншеите 
загубите са големи поради кръс-
тосания огън, на който позицията 
е била подложена в течение на 
дванадесет часа. Боят изглежда-
ше базвъзвратно загубен. От бъл-
гарското опълчение три четвърти 
са извадени от строя. Съставите 
на Брянския и Орловския полк са 
намалени наполовина. Останали-
те живи са обезсърчени вече от 
страшната сеч и което е най-пе-
чалното - започват да не дости-
гат боеприпаси. След тридневен 
артилерийски огън снарядите са 
свършени. Турците подновяват 
атаките си, а русите са принуде-
ни да пестят барута. Те стрелят 
рядко. Подкрепления не идват от 
никъде и един бог знае, кога ще 

пристигне Радецки.
Турците почват да надделяват от всички страни 

и заемат все повече изгодни позиции. Виждайки да 
намалява неприятелският огън, те засилват атаки-
те. Сюлейман Паша смята, че успехът му е сигурен. 
В пет часа е изтрелян последният руски снаряд. Оста-
ва само щикът, за да завърши героично денят. Бата-
реите прекратяват огъня и защитниците се хвърлят в 
атака. Турците не издържат на напора им и отстъпват 
още веднъж. Но руските батареи мълчат след отстъ-
плението им и те, вероятно се досещат за принудител-
ното мълчание и отново разярено атакуват. Частите на 
Столетов, които са изтощени от тридневните непръ-
къснати боеве, без храна, без почивка и без патрони, 
нямат вече сили да издържат атаките на турците. Със 
сълзи на очи руските войници започват да се оттеглят, 
изоставайки позициите, оросени с тяхната кръв.

Окуражени от мълчанието на оръдията и пушките, 
турците атакуват с голяма дързост тази важна позиция 
и достигат вече върха. Тогава защитниците  излизат от 
окопите, хвърлят срещу тях огромни камъни и дъне-
ри, които отблъскват неприятеля към урвата, откъдето 
е тръгнал. Няколко смелчаци, които са успели да се 
изкачат на платото, са пронизани от щиковете. В про-
дължение на един час руси и българи се защищават с 
тези огромни каменни „снаряди”. Когато и те свършват, 
те хвърлят счупени пушки, откъртени буци пръст, пат-
ронташи, напълнени със ситни камъни. Въпреки това 
низамите, насърчавани от офицерите си, полагат мак-
симални усилия и няколко пъти стигат до края на пла-
тото. Защитниците се хвърлят срещу тях и започват 

смъртоносни ръкопашни схватки, които са много редки 
в съвременните войни. Турците се залавят с крака и 
ръце за вдлъбнатините на скалите, докато русите ги 
„обработват” с приклада на пушките, щика и сабята.

Мнозина от атакуващите политат от върха на ска-
лите и се разбиват долу, но другарите им не им обръ-
щат внимание и пак атакуват. Мюсюлманският войник 
не цени живота си и се бие с безпримерна упоритост. 
Когато някой добре се е закрепил, трима или четири-
ма от другарите му се качват по раменете му и така 
с помощта на тази къса стълба се изкачват на върха. 
Хващат се буквално гуша за гуша, бият се с юмруци, 
с крака, дори разкъсват със зъби. Не един турчин, ра-
нен смъртоносно, стиснал противника в сгърчените 
си ръце и с него полита от върха на скалата. Дваде-
сетина низами успяват да се доберат до центъра на 
редута, но защитниците ги изхвърлят един след друг. 
Вече е шест часът вечер. В този момент боят малко 
позъглъхва, но русите не могат да се възползуват от 
това, тъй като всичките им резерви са хвърлени в боя. 
Изгорени от слънцето, гладни, жадни, частите са обез-
силени. От три дни не е приготвяна храна, а водата из-
общо липсва. Някои нещастни войници са се проснали 
задъхани върху голите скали, без да се интересуват от 
дъжда куршуми, който се сипе върху тях. Други се бият 
ожесточено върху скалите, принудени да отстъпват, но 
защищавайкн се яростно. Ехото донася от всички стра-
ни трумфалния вик на турците...

Двамата генерали Столетов и Дерожински са на 
върха. С далекогледа те оглеждаха с безпокойство 
пътя, който води към долината на река Янтра, покрит с 
храсталаци и тъмни скали. Изведнъж Столетов, обхва-
нат от силно вълнение, извиква и хвана ръката на своя 
боен другар, насочвайки я към дъното на дефилето. Те 
виждат да се появява дълга черна колона, извиваща 
се по дължината на пътя. Подкрепата идва... ” (Dick de 
Lonlay. L’armee russe en campagne, Paris 1888, с. 87-
90; преводът е взет от „Репортажи за Освободителната 
война 1877-1878”. С, 1978, с. 179-181).

* * *
В заключение на тази тема, трябва да се изтъкне, 

че съвременната Българската армия е създадена под 
наименованието Българска земска войска от Българ-
ското опълчение на основата на “Временните прави-
ла за Българската земска войска” от 7 май (25 април 
стар стил) 1878 г. и със заповед № 1 от 20 юли (8 юли 
стар стил) 1878 г. на руския императорски комисар княз 
Александър Дондуков-Корсаков. Щабът на войската се 
намира в Търново. На 22 юли (10 юли стар стил) 1878 г. 
със заповед № 3 на Дондуков-Корсаков, 12-те пехотни 
дружини от Българското опълчение са преименувани 
в дружини от Българската земска войска. На 24 юли 
(12 юли стар стил) за началник на Българската земска 
войска е назначен генерал-майор Александър Шелей-
ховски, а за началник на щаба – полковникът от Гене-
ралния щаб Липранди.

Източник: nauka.bg/forum. 
Статията се публикува със съкращения.

Харните книги са скривалище 
на харни думи, на хубави чувства, колчимъ си ги 
смисли человекъ. Книгите са най-трайното отъ произведенията на 
человеческий духъ. Времято не може да стори никаква пакостъ на 
великите мисли.

 Йоаким Груев, окт. 1879 г. 

Кой е Йоаким Груев? Положените от него усилия за укрепване на българската нация и обогатяване на нейната култура го поставят редом с 
личности като Петко Р. Славейков. Но популярността му днес е значително по-малка. Навярно поради факта, че никога не е бил обвързван 
политически и либералният му стил на обществено поведение е изключвал блясъка на бунта.
Достолепната осанка на този народен будител е свързана с началото на редица културни и обществени достояния - той е сред основателите 
на пловдивската народна библиотека и музей, заедно с Найден Геров са инициатори за честването на 24 май. За българското образование, 
за начеващата в края на XIX век българска наука, за облика на съвременната ни литература приносът на Йоаким Груев е впечатляващ. 
Преводаческата му дейност все още е недооценена. Колкото до поетичните му творби - те се превръщат в популярни песни и стоят на 
деликатния праг между фолклор и съвременна българска поезия. Над всичко, обаче, стои Йоаким Груев - учителят. Тази му мисия обобщава 
смисъла на повече от шест десетилетия труд.            literaturensviat.com

Йоаким Груев (1828-1912)

Роден е в Копривщица в многодетното семей-
ство на дребен търговец. Баща му проявявал ин-
терес към писаното слово и носел вкъщи книги, 
придобити по време на търговските си пътувания. 
Това оказва голямо значение за образованието на 
Йоаким в домашни условия. 

От 1836 до 1844 г. той учи в родния си град при 
различни учители (известно време и при Неофит 
Рилски). Изучава българска и руска граматика, 
аритметика, гръцки и турски език. 

По-късно баща му го праща да завърши обуче-
нието си в гръцкото училище в Пловдив.

В Пловдив той учи в гръцкото класно училище 
през 1844-1847 г. Тежко време е било за българи-
те тогава - бъдещият будител бил записан тук под 
името Йоакени Груриу. Но копривщенецът устоява 
на елинизацията, а със завръщането на Найден 
Геров в града интелектуалният отпор срещу отро-
дяването става все по-мощен. Вече като учител в 
пловдивското Епархийско класно училище "Св. св. 
Кирил и Методий" през 1856-1868 г. Йоаким Груев 
взема дейно участие в борбата за църковна не-
зависимост. Убеден, че училището е от огромно 
значение за националното осъзнаване, той пише 
множество учебници по основните дисциплини. 
Така застава сред създателите на пловдивската 
езиково-правописна школа - още един национа-
лен принос на града. Нормите на тази школа са 
фиксирани в "Основа за блъгарска граматика" 
(1858) - дълго време най-популярен и авторитетен 
учебник, претърпял множество издания.

Продължител на създаденото от своя учител 
Найден Геров, на 11 май 1857 г. Йоаким Груев ор-
ганизира първото публично "празнувание паметта 
на българските първоучители" Кирил и Методий, 
подето година по-късно от много селища в стра-
ната. През 1860 г. той произнася вдъхновена реч 
за делото на братята, която след отпечатването 
си обикаля цяла България.

Известно е и стихотворението "На праздника на 
Св. Кирила и Методия" от Йоаким Груев. Неговите 
простички възторзи се изливат в изпълняваната и 
до днес песен:

Тоя празник нам дарява
нова дързост, нов живот,
към наука ободрява
наший българский народ.

На любимия си учител - народният поет Иван 
Вазов, посвещава глава от своите "спомени из 
ученишките ми години", озаглавени "Даскалите". 
Той посочва колко обичани са били побългаре-
ните преводи и училищните стихотворения на 
Йоаким Груев, като документира, че песента "По-
искал гордий Никифор" - "един вид българска мар-
силеза", е "съчинение" на учителя. Според Вазов 
"Пловдивската шестокласна гимназия /.../ по уред 
и плодотворна дейност" е "най-прочутото учебно 
заведение в България", "буйно огнище на просве-
тата, разсадник на наука, духовна фабрика за учи-
тели и апостоли на народното свестяване". За пе-
дагогическата дейност на Йоаким Груев той пише:

Под неговото ръководство гимназията цъфте-
ше и изкарваше ежегодно десетки учители, разпа-
лени работници по делото на народната просвета.

Ученикът, патриархът на българската литерату-
ра, сам е доказателство за подобна разпаленост. 
Сред видните възпитаници на големия просвети-
тел са и писателят Любен Каравелов, великият 
революционер Васил Левски (1837-1873), заслу-
жилият следосвобожденски политик Константин 
Стоилов (1853-1901) - два пъти министър-пред-
седател на България, братовчедите Гешови, Кон-
стантин Хаджикалчов, Костаки Пеев - заслужил 
кмет на Пловдив, Яков Змейкович... А Никола Ени-
черев - един друг достоен ученик на Йоаким Гру-
ев, като подчертава заслугите му за "громкото име 
на Пловдивското централно училище", специално 
отбелязва, че преподаваните тук езици и науки 
привличат ученици от всички краища на Бълга-
рия. Забележителен е авторитетът на заведение-
то в града. "Училищата от Мараша, Каршияка и св. 
Троическото испращаха всяка година доста уче-
ници", пише мемоаристът, за да изрече с ирония: 
"Благородството на махалите: св. Богородица, св. 
Константин, св. Димитрия, св. Неделя и св. Мари-
на захванаха и те да испращат синовете на ново-
покръстените благородни българи челебийчета". 
Еничерев споделя:

Груев беше на времето си цяла енциклопедия. 
Той служеше за гордост на българщината и показ 
пред пъстрото пловдивско население и пред чуж-
денците, като какъв може да бъде и какво може да 
направи образован българин.

И още нещо, което е представено със сдържана 
емоционалност от Тодор Панчев:

Плодовете на тази многополезна обществена 
деятелност бяха узрели в сряд тихи, мирни, про-
светителни грижи, свободни от всякакви шумове 
и врява, окичени само със знаковете на Петела и 
ликовете на св. Кирил и Методий. Но тези мирни 
символи никак не значеха равнодушие към зово-
вете на други един образ - към риканието на Лева 
с разчорлената коса, които бяха си избрали по-
късните и по-млади апостоли на българската ре-
волюция и политическа свобода.

Последното с трагическа мощ се проявява у 

възпитаника на големия родолюбец - саможерт-
вения Тодор Каблешков (1851-1876), чието прочуто 
"Кърваво писмо" от Копривщица на 20 май 1876 г. 
дава сигнала за избухването на Априлското въс-
тание.

Автор на стихотворения в "Гуслица или нови 
песни" (1858), някои от които станали изключител-
но популярни, Йоаким Груев е книжовник, публи-
цист и преводач, отдаден изцяло на мисията за 
образователното и културното издигане на съоте-
чествениците си. Създателят на първата българ-
ска история на литературата Димитър Маринов 
справедливо възкликва:

Като писател Йоаким Груев е развил такава 
плодотворна деятелност, пред която ние благо-
говеем; тая негова голяма заслуга за книжнината 
ни става още по-скъпа за нас, когато се сетим, че 
той се трудил изключително върху съставяне или 
превеждане учебници, които, ако и да са забраве-
ни днес, но в свое време те бяха първите, които 
постигнаха целта си повече, отколкото които и да 
било други учебници.

В Пловдив великолепно владеещият турски 
език Йоаким Груев заема различни чиновниче-
ски служби в османската администрация, списва 
"Летоструй или домашен календар" (1870-1874), 
издава и поредицата "Книжици за народа". В ме-
моарите си той изтъква "напредъка на българщи-
ната в Пловдив", за което има открояващи се лич-
ни заслуги. Това не остава незабелязано - след 
разгрома на Априлското въстание той е затворен, 
осъден е дори на заточение в Диарбекир, но па-
триотични българи успяват да го спасят.

През първите свободни години Йоаким Груев ак-
тивно се включва в строителството на нова Бълга-
рия (в Областното събрание чудесно се изразява 
и на трите официални тогава езика: български, 
турски и гръцки), пет години е директор (министър) 
на просвещението в Източна Румелия, редактира 
педагогическото списание "Училищен дневник" 
(1883-1884; 12 книжки), става директор на Пло-
вдивската девическа гимназия, редовен член е на 
Българската академия на науките. Виден възрож-
денски и модерен образователен деец, той е ав-
тор и на ценните изследвания и мемоари: "Споме-
ни за Чалъковци" (1896), "Епархийското в Пловдив 
училище "Св. св. Кирил и Методий" (1896), "Споме-
ни от затвора ми" (1898), "Моите спомени" (1906).

На 14 септември 1908 г. пловдивчани честват 
80-годишния юбилей на големия просветител, 
книжовник и обществен деец. Погребан е в двора 
на църквата "Св. Богородица". Това е заслужена 
почит към сътвореното от него, но понастоящем, 
след закриването на училището на централния 
Понеделник пазар, само плочата на дома му на 
днешната "Христо Г. Данов" № 33 (където е дет-
ската градина) и една улица са материалният из-
раз на уважение към родолюбеца - автор на 33 
книги.

Из "Паметник на книжовността и художестве-
ната литература в Пловдив от ХІХ век до наши 

дни. Енциклопедичен пътеводител"

ГЕРОИЧНАТА ОТБРАНА НА ШИПКА 
И ОТРАЖЕНИЕТО Й В ЕВРОПА

„Защитата на Орлово гнездо от орловци и брянци на 12 .VІІІ. 1877 г.”, 
худ. Алексей Н. Попов, 1893 г.

През 1893 г. руският художник 
Алексей Н. Попов (1858-1917) 

рисува популярната днес картина, 
позната ни като „Защитата 

на Орлово гнездо”. Тя има 
внушителните размери 204 х 146 

см. и се съхранява във Военно-
историческия музей в Санкт 

Петербург. Копие на картината 
притежава Националният музей 

„Шипка-Бузлуджа”.
„Защитата на Орлово гнездо” 

се възприема като един от най-
добрите живописни символи на 

Шипченската епопея – избран е 
същият момент от сраженията, 

който Иван Вазов чрез думи 
възпява в „Опълченците на Шипка”, 

но не отразява участието на 
българите в събитията. Пълното 

наименование на картината на 
Попов обаче, е: „Защитата на 

Орлово гнездо от орловци и брянци 
на 12 август 1877 г.” 

Le Monde Ilustre, бр. 1068 от 
29 септември 1877 г.

The Illustrated London News 
бр. 1994 от 29 септември 
1877 г.
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Ивайло Чавдаров Петров 
– докторант в катедра 
„Култура, историческо 
наследство и туризъм“

при УниБИТ

Резюме: В настоящото из-
следване са представени някои 
основни социални характерис-
тики на културния туризъм. 
Разгледана е неговата роля 
като базов фактор за устой-
чивото развитие на обще-
ството.

Туризмът днес е една от 
най-интересните съвременни 
форми на свободното време, 
играеща важна роля за раз-
ширяване на общите знания 
и по-специално на човешката 
културна ерудиция. В Републи-
ка България  всяка година все 
повече хора ходят на екскурзии 
извън страната всяка, по време 
на които опознават традициите, 
бита, културното наследство 
и действителната култура на 
другите народи. Съвременната 
епидемиологична обстановка 
усложни възможностите за ак-
тивен туризъм. Въпреки това, 
не намалява вътрешният кул-
турно-исторически туризъм. 
Веднага трябва да се уточни, че 
в понятието туризъм не включ-
ваме пътувания с не развлека-
телен характер (бизнес, научни, 
образователни, медицински, 
религиозни поклонения и др.), 
въпреки че те могат да съдър-
жат елементи на запознаване 
с културни събития и забеле-
жителности. Въпреки факта, че 
съвременният туризъм може да 
бъде диференциран на няколко 
вида (спортен, курортен, еколо-
гичен, мултидисциплинарен и 
др.), в днешно време културни-
ят туризъм придобива обхват и 
значение, преследвайки целта 
за запознаване най-вече с кул-
турно-историческото наслед-
ство на определена държава. В 
това отношение културният ту-
ризъм като форма за развиване 
на свободното време може да 
бъде поставен наравно с посе-
щаването на музеи, библиотеки 
и разглеждане на местни забе-
лежителности. Разширявайки 
значението на културния ком-
понент на туризма, държавите 
също проявяват интерес, като 
смятат, че популяризирането 
на тяхната национална култура 
е важна политическа задача, 
особено в контекста на тенден-
цията, възникнала в хода на гло-
бализацията, за изравняване на 
някои характеристики на нацио-
налните култури.

Основното условие за разви-
тието на културния туризъм е 
историческия и културен потен-
циал на една държава, нивото 
на организация на достъпа до 
нея за всички заинтересовани, 
както и ежедневният комфорт 
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СТАНОВИЩЕ 
Относно: Законопроект за изменение и допълнение 

на закона за висшето образование
Академичният съвет на АИР , оценява положи-

телно инициативата и политическата воля за про-
мени в нормативната уредба, свързана с висшето 
образование. Освен това определяме за крайно 
необходимо и предлаганото усъвършенстване на 
системата за управлението на висшите училища. 
След обстоен анализ и дискусия ние сме на мне-
ние , че предлаганите допълнения в ЗВО, не са 
най-необходимите, нито най-належащите. Нашето 
мнение е че трябва незабавно да започне диску-
сия на далеч по-сериозни предизвикателства, кои-
то следва да намерят разрешение в създаването и 
приемането на нов закон за висшето образование 
в Република България. Така предложените сега 
поредни изменения няма да окажат необходимо-
то влияние върху потребностите на националната 
икономика и най-вече върху качеството на образо-
вание в университетите.

В тази връзка предлагаме:

1.Оптимизиране
Голяма част от проблемите може да бъдат ре-

шени чрез оптимизирането на законодателството с 
приемането на единен Закон за висшето образова-
ние и науката (ЗВОН). Сега висшето образование и 
науката осъществяват своята дейност на основата 
на четири закона – за висшето образование (ЗВО), 
за развитието на академичния състав в Република 
България (ЗРАСРБ), за Българската академия на 
науките (ЗБАН) и за Селскостопанската академия 
(ЗССА). Противоречията между първите два зако-
на са толкова много, че въпреки непрекъснатите 
ремонти те са неотстраними.

2. Управление на системата
Време е държавата да реши как ще управлява 

системата – функционално или институционално. 
Ако ще я управлява институционално, трябва да се 
приемат още 52 закона - за всяко висше училище 
поотделно, както е за двете академии. В противен 
случай трябва да се приеме един нов закон (ЗВОН), 
който да урежда дейността на всички институции 
– висши училища, академии, научни организации, 
да премахне различията между държавни и частни 
висши училища и научни организации.

3. Кадрово обезпечаване
Кадровото обезпечаване на българските универ-

ситети е тяхна основна отговорност и естествена 
академична свобода.Задължително ли е пенси-
онирането на преподавателите по възраст  или е 

тяхно право. Не е ли възрастова дискриминация 
да се принуждават опитни преподаватели в твор-
ческата за един учен възраст да се пенсионират и 
да не се зачита кадровата автономна политика на 
университетите.

4.Финансиране на системата
Отмина времето на т. нар. планомерно и про-

порционално развитие. Не се планират специали-
сти и по региони и браншове. Решението трябва 
да се търси в оздравяващата сила на пазара. Ак-
центът днес се поставя върху модел, ориентиран 
към резултатите, при който приходите във висшите 
училища съответстват на качеството на образова-
телната услуга. Ресурсно-ориентирания модел на 
финансиране следва да се замени с пазарно ори-
ентиран модел, който ще генерира конкуренция 
между висшите училища по критерия за „качество 
на изхода”.

5. Качеството на висшето образование
Дълги години изграждането и управлението на 

висшето образование у нас беше държавно цен-
трализирано и лишено от публичен контрол и ака-
демична конкуренция. И сега то е една от малкото 
сфери на обществен живот, в които естественият 
закон за търсенето и предлагането все още е огра-
ничен. Отношенията на висшите училища с изпъл-
нителната власт в значителна степен са запазили 
своята бюрократична зависимост – бюджет, брой 
обучаващи се, инвестиции и пр. Действа ресурсно-
ориентирания модел на финансиране на универси-
тетите по принципа «брой студенти”. За бюджетна-
та издръжка на обучението не е важно какъв про-
дукт е излязъл от университета и дали се търси, а 
колко студенти се учат във висшето училище. Като 
следствие от този принцип университетите снижа-
ват изискванията си към студентите - при приема-
нето им, при самото обучение, когато ги изпитват и 
т.н. Не защото са показали добри резултати, а за 
да защитят щата и бюджета си, висшите училища 
снизходително задържат и неподготвените студен-
ти. Противопоказно на качеството, конкуренцията 
между висшите училища се провежда по критерия 
«брой студенти на входа», а не за «реализацията 
им на изхода”. Недостатъчно ефикасни са институ-
ционалната и програмните акредитации, които не 
изпълниха ролята, отредена им от държавата за 
поддържане на качеството, най-вече и за това че 
НАОА е монополист. Дискусионни остават въпро-
сите от последователни промени за специализи-

ране на университетите и перспективата на изсле-
дователските, за рейтинговата им система, за неа-
декватните форми на оценяване, за съвместното 
обучение на студентите и докторантите.

Днес е необходима нова философия, която да 
постави личността в центъра на образователните 
парадигми. Тя не само да има информираното пра-
во да избира какво да учи, къде да учи, дали и кога 
да завърши, но и да носи отговорността от своя 
избор и своето решение. А дали ще се реализи-
ра, зависи от нея самата и от пазара на трудовата 
заетост.

Изразяваме готовност да инициираме и участва-
ме в дебати по повдигнатите въпроси и допълва-
нето, промяната, модернизирането в съответствие 
със Стратегията на висшето образование в Бълга-
рия. 

22. 07.2021
Академичен съвет на АИР, София 
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7АКАДЕМИЯ ЗА ИНОВАЦИИ И РАЗВИТИЕ 
НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ

на живот на туристите. Броят на 
обектите на културния туризъм 
включва както културно-исто-
рическото наследство (истори-
чески територии, архитектурни 
структури и комплекси, архео-
логически обекти, художествени 
и исторически музеи, народни 
занаяти, празници, ежедневни 
ритуали, изпълнения на фол-
клорни групи), така и съвремен-
ната култура в наши дни (главно 
артистичен, но и начин на живот 
на населението:кухня, костюм, 
особености на гостоприемство-
то и др.). Според оценките на 
Световната туристическа орга-
низация (СТО) делът на култур-
ния туризъм до 2020 г. ще бъде 
25% от общите показатели на 
световния туризъм. Културни-
ят туризъм играе огромна роля 
като стимул за опазването и 
възстановяването на културно-
то наследство, развитието на 
художествения живот в страна-
та, създавайки дори в отдале-
чени кътчета значителен брой 
допълнителни работни места, 
допринасяйки за повишаване 
на образователното и културно 
ниво на населението, живеещо 
в райони, посещавани от ту-
ристи. Значимото въздействие 
на туризма върху икономика-
та на приемащата държава е 
добре известно. Има редица 
страни, които живеят предим-
но от приходите, получавани 
от туристическата дейност. На-
шата страна, въпреки богатите 
си туристически ресурси, заема 
незначително място в светов-
ния туристически поток. Според 
оценките на (СТО) потенциалът 
на Република България позво-
лява да приема до един милион 
чуждестранни туристи годишно, 
което е 6 пъти повече, отколкото 
се приема сега1. Днес културни-
ят туризъм преживява нов етап 
на развитие, благодарение на 
постоянното задълбочаване на 
процесите на глобализация и 
създаването на общо човешко 
информационно пространство, 
което води до постоянно нара-
стване на интереса на хората 
към културите на света, мул-
тикултурализъм, разширяване 
на международната търговия с 
потребителски стоки, развитие 
на растеж, транспорт, комуни-
кации, както и цялата система 
за организиране, осигуряване 
и обслужване на туристически 
пътувания. В тази връзка раз-
витието на теоретичните осно-
ви на изучаването на културния 
туризъм като форма на свобод-
ното време, анализът на ролята 
на културно-познавателните ин-
тереси на хората като стимул са 
необходимите организационни 
мерки за развитие на културния 
туризъм и запазване на култур-
но-историческото наследство.     
Изследването на същността и 
значението на туризма в съвре-
менното общество представля-
ва интерес за специалисти в 
различни области на знанието: 
културолози, мениджъри, ико-
номисти, юристи и много други. 

През вековната история 
на пътуванията, географски-
те открития, индустриалното 
развитие на нови територии, 
разширяването на световни-
те икономически връзки са 
събрани множество научни 
литературни материали, до-
клади и дневници. Трябва да 
се отбележат трудовете на 
Херодот, Страбон, Плано Кар-

пини, Марко Поло, доклади и 
мемоари на участници в голе-
мите географски открития. След 
Първата световна война основ-
ното място в туристическата 
литература се заема от исто-
рически прегледи на забележи-
телности на различни страни и 
региони на Земята, т.е. именно 
културният туризъм с интереса 
му към културно-историческо-
то наследство е хронологично 
първият отрасъл на туризма. 
Действителното научно изслед-
ване на туризма започва след 
Втората световна война. В на-
шите изследвания разчитахме 
на произведенията на предимно 
местни специалисти. Въпреки 
факта, че туризмът като такъв 
исторически започва с културен 
туризъм, културният подход към 
изучаването на тази област те-
първа започва. Изследването 
на икономическите и социал-
но-икономическите проблеми 
на развитието на туризма има 
определящо значение.Изясня-
ването на правно-норматив-
ната уредба, формирането на 
понятийно-категорийния апарат 
и създаването на общи меж-
дународни стандарти за рабо-
та също  са основополагащи.
Недостатъчно са разработени 
проблемите на мениджмънта 
и на маркетинга в областта на 
туризма. В същото време много 
въпроси за функционирането на 
културния туризъм остават не-
изследвани, несистематизира-
ни и не генерализирани. 

В научно-теоретичен план е 
необходимо да се разработват 
проблемите, свързани с изясня-
ването на същността, анализа 
на функциите и систематизира-
не на факторите за развитието 
на културния туризъм. От прак-
тико-приложна гледна точка е 
важно изследването на соци-
алната роля на културния тури-
зъм - образователната същност 
на културния туризъм, неговата 
роля в процеса на запазване на 
културното наследство на Ре-
публика България в контекста 
на глобализацията, за социал-
но-икономическите фактори 
на развитието на туризма като 
индустрия, културно-историче-
ският туризъм и националната 
сигурност, формирането на се-
кторни политики и др. В съвре-
менния живот културният компо-
нент на свободното време става 
все по-важен. По целия свят 
като цяло стремежът на хората 
към личностно културно разви-
тие и запознаването с култури-
те на чужди страни и народи се 
увеличава. Това обстоятелство 
формира огромни туристически 
потоци. Така културата на посе-
тената държава се превръща в 
продукт, предлаган за запозна-
ване на туристите. 

В същото време туризмът е 
важен източник на финансови 
приходи и стимул за създава-

не на допълнителни работни 
места.Туризмът е предназна-
чен да установи комуникация и 
взаимно разбирателство между 
представители на различни кул-
тури и субкултури, етнически, 
национални и религиозни общ-
ности и др., Освобождавайки 
хората от чувството на отхвър-
ляне на чужда, друга култура, 
други ценности и норми на по-
ведение. Запознаването с кул-
турата е основната ценност на 
туризма. Преодоляването на 
явното и скрито отхвърляне на 
културни традиции на етноре-
лигиозна основа и на основания 
за диалог и различни форми на 
сътрудничество се излагат като 
приоритетни стратегии на кул-
турните политики на различните 
държави.

По този начин туризмът се 
явява една от формите на меж-
дукултурно взаимодействие. 

Културният туризъм трябва 
да се разбира като процес на за-
познаване с „чуждата“ култура и 
нейното разбиране. 

В резултат на този процес чо-
век развива своята визия, свое-
то светоусещане за другия и на 
тази основа развива и разширя-
ва обхвата на своите познава-
телни интереси по отношение 
на историческите и културни 
традиции, обичаи, морал, ма-
териална култура на народи от 
други населени места, нации и 
националности, т.е. всичко, кое-
то ви позволява да формирате 
културната компетентност на 
участник в туристическия про-
цес. Развитието на културния 
туризъм в Република България 
може да бъде представено като 
целенасоченост от последова-
телни етапи, всеки от които е 
белязан от промяна в домини-
ращата система на мотивация 
за пътуване:

а) образователен туризъм 
(период до 90-те години на XIX 
век), поради необходимостта от 
събиране на научна, географска 
и краеведска информация за 
различни региони;

б) туризмът като форма на 
отдих (1890 -1917). Този период 
се характеризира с началото на 
формирането на туристическия 
пазар, в който са ясно просле-
дени 2 основни сегмента: ели-
тен туризъм на аристокрацията 
и екскурзия, развлекателен кул-
турен туризъм на интелигенция-
та;

в) идеологически туризъм 
(1944 - 60-те години), оправдан 
от преобладаването на идео-
логическите цели на пътуване-
то над развлекателния, образо-
вателния и т.н.;

г) административен и регу-
лиран туризъм (края на 60-те 
- началото на 90-те години), 
поради повишения интерес на 
науката към проблемите на ту-
ризма, създаването на система 
за рекреационен дизайн, нача-

лото на формирането на нова 
професионална и квалифика-
ционна структура и система за 
непрекъснато обучение на пер-
сонала в туристическия сектор. 
Настоящият етап от развитието 
на туризма в Република Бълга-
рия може да се характеризира 
като „преходен период“ (от 90-
те години до наши дни). Като 
изразена негативна тенденция 
на този етап трябва да се из-
тъкне противоречието между 
нарастването на културните 
нужди и развитието на култур-
ните интереси на населението, 
от една страна, и намаляването 
на икономическите възможнос-
ти за тяхното осъществяване 
чрез такава скъпа форма на 
свободното време като туризма, 
от друга. Важна роля за форми-
рането и функционирането на 
културния туризъм играе ком-
плекс от вътрешни и външни 
фактори. Външните фактори 
включват сили на общо пазарно 
действие, като политико-прав-
ни, икономически, демографски, 
природно-географски и социал-
но-културни. Тази група фактори 
характеризира потенциала за 
развитие на туристическата ин-
дустрия. Вътрешните фактори 
отразяват спецификата на па-
зара за културни и туристически 
услуги в даден регион: туристи-
чески продукт, инфраструктура 
на туристическия пазар, състоя-
нието на туристическия пазар 
на труда, инвестиции в турис-
тическия сектор, регулаторна 
подкрепа на туризма. Тази група 
фактори характеризира сегаш-
ното ниво на развитие на тури-
зма в региона.

Заключение: Важна роля за 
формирането и функциониране-
то на културния туризъм играе 
комплекс от вътрешни и външ-
ни фактори. Външните фактори 
включват сили на общо пазарно 
действие, като политико-прав-
ни, икономически, демографски, 
природно-географски и социал-
но-културни. Тази група фактори 
характеризира потенциала за 
развитие на туристическата ин-
дустрия. Вътрешните фактори 
отразяват спецификата на па-
зара за културни и туристически 
услуги в даден регион: туристи-
чески продукт, инфраструктура 
на туристическия пазар, състоя-
нието на туристическия пазар 
на труда, инвестиции в турис-
тическия сектор, регулаторна 
подкрепа на туризма. Тази група 
фактори характеризира сегаш-
ното ниво на развитие на тури-
зма в региона.
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В ранните дни на Слънче-
вата система появата на пла-
нетата ни е станала за много 
по-кратко време, отколкото се 
предполагаше.

Според нов анализ, публи-
куван в „Science Advances”, на 
изотопи на желязото, открити 
в метеорити, Земята се е ро-
дила за по-малко от 5 милио-
на години.

От къде е дошла
водата на Земята?

Тези данни променят и на-
стоящото разбиране за фор-
мирането на планетите. Из-
глежда, че механизмите за 
това могат да бъдат много по-
разнообразни, отколкото сме 
мислели, дори за планети от 
еднакъв тип, разположени в 
един и същи район, като Марс 
и Земята.

Всъщност не сме 100 про-
цента сигурни как се форми-
рат планетите. Астрономите 
имат доста добра обща идея, 
но по-фините детайли няма 
как да бъдат видени в реално 
време.

Звездите се образуват, ко-
гато облак космически прах 
и газ се свие в себе си под 
собствената си гравитация и 
почне да се върти. Това кара 
частиците да започнат да 
оформят по-големи обекти.

Центробежните сили по-
степенно карат облака да се 
превърне в елипса. Ето защо 
всички планети в Слънчевата 
система са грубо подравне-
ни в плоска равнина около 
Слънцето.

"Истината" 
за плоската Земя

Що се отнася до тях, пред-
полага се, че частици кос-
мически прах и газ първо-
начално се слепват заради 
електростатичното взаимо-
действие. Така формираните 
обекти постепенно нарастват, 
придобивайки все по-голяма 
гравитационна сила и увели-
чават още повече размерите 
си, привличайки близките по-
малки тела, прах и газ, докато 
се превърнат в планети.

За Земята се смяташе, 

че този процес е отнел поне 
няколко десетки милиона го-
дини. Но сравнението на же-
лезните изотопи в земната 
мантия с такива от метеори-
ти, според учените от Копен-
хагенския университет в Да-
ния, сочи, че нашата планета 
се е родила от космическия 
прах и газ за доста по-кратък 
период.

На Земята за разлика от 
другите планети в Слънче-
вата система и дори Луната, 
има много по-малко от изо-
топа на желязото Fe-54. По-
добен състав се среша само 
при рядък тип метеорити, на-
речени Си Ай хондрити.

Учените предполагат, че 
въпросните метеорити имат 
същия химически състав като 
първоначалния космически 
облак от частици, от който се 
е зародила Слънчевата си-
стема преди около 4,6 мили-
арда години

А фактът, че съставът на 
нашата планета е сравним 
само със Си Ай хондрити-
те, предполага, че вместо от 

сблъсъци на гигантски скал-
ни тела, освобождаващи 
огромни количества топлинна 
енергия, желязното ядро на 
Земята се е образувало до-
ста по-бързо от слепване на 
космически прах.

Нещо повече, изяснява-
нето на процеса дава доста 
по-голяма надежда да бъде 
открит извънземен живот във 
Веселената.

„Сега знаем, че форми-
рането на планети се случ-
ва навсякъде. Че има общи 
механизми, които работят и 
създават планетарни систе-
ми. Когато разберем тези ме-
ханизми в нашата собствена 

Слънчева система, можем да 
направим подобни изводи за 
други планетарни системи в 
галактиката. Включително в 
кой момент и колко често се 
натрупва вода”, коментира 
космохимикът Мартин Бизаро 
от университета в Копенха-
ген.

„Ако теорията за ранното 
планетарно натрупване наи-
стина е вярна, водата вероят-
но е просто страничен продукт 
при формирането на планети 
като Земята и необходимите 
съставки на живота, какъвто 
го познаваме, е по-вероятно 
да бъдат намерени и другаде 
във Вселената.”

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. 
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СЪОБЩЕНИЕ
От 11. до 15. август 2021 г. в Бургас, в Морската 

градина, ще се проведе Седмото издание на 
изложението "С книга на плажа".

Издателска къща "Новата цивилизация" кани 
читателите си, които по това време са на море, да 
посетят нашия щанд (намиращ се в експоцентър 

"Флора", в Морската градина в гр. Бургас). 
В края на изложението ще бъдат представени 

бургаски поети и писатели.
На 12 август от 18.00 ч. ще се потопим в поезия и 

музика.
  Вход свободен

Каква е причината
Гравитацията е причината, поради която 

нещата с маса или енергия, се привличат. Ето 
защо ябълките на дървото падат на земята, а 
планетите се въртят около Слънцето.

Магнитите привличат към себе си някои видове 
метали, но пък отблъскват други магнити. 

Но защо усещаме само привличането 
на гравитацията, но не и отблъскване?

През 1915 г. Алберт Айнщайн даде отговора,  
като публикува Теорията си за относителността. 
Причината гравитацията да ни дърпа надолу 
към земята е, че всички обекти с маса, както 
Земята например, всъщност огъват и свиват 
тъканта на Вселената, наречена пространство-
времеви континуум. Тази кривина е нещото, което 
чувстваме като гравитация.

Тъй като мозъкът ни обикновено вижда 
света триизмерно, е трудно да си представим 
пространствено-времевия континуум в четири 
измерения. Така че нека си представим например 

Защо гравитацията ни дърпа надолу, 
а не ни бута нагоре

Нов анализ променя представите
за раждането на Земята

повърхността на батут. Ако върху него няма нищо 
- той е плосък. Но ако се качим върху батута, той 
започва да се разтяга около краката ни и създава 
долина, на която ние сме в центъра ѝ. Ако върху 
батута поставим топка, тя ще започне да се 
търкаля към краката ни.

А защо гравитацията 
ни дърпа надолу, 

вместо да ни 
отблъсква нагоре?
Представете си, че някой 

е минал под батута и е 
започнал да бута нагоре. 
В този момент топката 
ще се търкулне. Това 
би било гравитационен 
хълм, а не гравитационен 
кладенец. Доколкото 
учените са установили, 
материята винаги прави 
гравитационни кладенци, а 
не гравитационни хълмове. 

За учените е лесно да си представят неща, 
направени от странна материя или енергия, 
които биха накарали гравитацията да ни изтласка 
направо в Космоса, но никой досега не е открил 
нещо, което да накара гравитацията да ни 
отблъсне от Земята. 


