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За новия брой
Този брой на сп. „Черно
и Бяло” е посветен на
Конференцията „Журналистически поглед върху
140-годишнината от установяването на дипломатически
отношения
между България и Русия“,
организирана от СБЖ след спечелен проект
за финансова подкрепа от Фонд „Русский
мир“. Участниците във форума изразяваха
компетентно различни мнения, но винаги акцентираха върху историческата истина за
дългия път от установяването на дипломатическите отношения между двете държави до наши дни. Днес е особено важно да
запазим за поколенията истината за кирилицата, православието, Руско-турската война
и Освобождението на България. Да бъдем
верни на историческите факти за победата
на Съветската армия над фашизма и за избавлението на Европа от човеконавистния
хитлерофашизъм. Защото без деня на Победата нямаше да има ден на Европа – обединена Европа не би могла да съществува без
разгрома на Третия райх от СССР.
Станислава Пекова
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представяме
Ви

Журналистически форум

България–Русия.
140 години дипломатически
отношения.
Тържествено откриване на конференцията,
организирана от Съюза на българските журналисти с финансовата подкрепа
на Фонд „Руский мир“,
от Снежана Тодорова, председател на УС на СБЖ

У

Уважаеми участници в организираната от
Съюза на българските журналисти българо-руска журналистическа конференция на тема:
„140 години от установяването на дипломатически отношения между България и Русия.
Журналистически поглед”.
Приветствам Ви с „Добре дошли!” в гостоприемния Руски културно-информационен център!
Благодаря за проявения интерес към темата,
която събра много авторитетни участници:
учени, представители на БПЦ, историци, журналисти и общественици от България и Русия.
Особено признателна съм за участието в нашия форум на делегация на Съюза на журналистите на Русия (СЖР), начело с председателя
Владимир Соловьов.
Благодаря на госпожа Илияна Йотова, вицепрезидент на Република България и Н.Пр. Анатолий Макаров, Посланик на Русия у нас за
приветствените слова към участниците в
конференцията.
Провеждането на конференцията се осъществява с подкрепата на Фонд „Руский мир”,
за което изразявам нашата искрена признателност.
В летописа на българо-руските отношения
има много периоди и събития, които са стабилна основа за успешното им развитие. Според авторитетни български учени има „два
дълги периода на „добродетелно даване”. Първият започва със Златния IX век и продължа2
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ва до XIV век, когато България дава на Русия
християнското слово чрез делото на Светите
братя Кирил и Методий, цар Борис, Климент,
Наум, Евтимий и др. Забележителен е приносът на Св. Киприян, който заминава за Русия
и впоследствие става митрополит Киевски и
Московски”.
По време на 5-вековното Османско владичество България е заличена от картата на света, но духовна, морална подкрепа получава от
Русия.
3 март 1978 г. – датата на нашето Освобождение, е свята за нас. Прекланяме се пред
саможертвата на хилядите руски войни и български опълченци, отдали живота си за свободата на България.
Възстановяването на българската държава се
осъществява с помощта и подкрепата на Русия. Забележителен е приносът в това отношение на граф Николай Игнатиев, Марин
Дринов, Найден Геров и много други достойни
синове и дъщери на нашите народи.
Верни на историческата истина, при обсъжданията ще отдадем заслужена почит към тези,
които бяха в началото на установяването на
дипломатическите отношения между България
и Русия, ще разкажем за политико-дипломатическите параметри на българо-руските отношения през изминалите десетилетия, за общите славянски корени, религия и душевност,
ще определим насоките за тяхното бъдещо
развитие. Значимо място ще отделим на обек-

тивния журналистически поглед на историческите факти и приносът на колегите с перо,
камера и микрофон срещу фалшивия прочит.
Тази тема е особено злободневна сега, когато сме свидетели на опити за пренаписване
на историята. Дори забележителната 75-годишнина от Победата във Втората световна
война, която ще отбележим през настоящата
година, както и включването на България в

заключителния етап от войната предизвиква реваншистки настроения и манипулативно
тълкуване на историческите факти. На тази
тема ще посветим заключителното заседание
на конференцията.
Нека помним, че закон №1 в журналистиката
е: „Истината, истината и само истината!”
И да не позволяваме лъжите и премълчаните
истини да изопъчават фактите и събитията!
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Официалното Приветствие на госпожа Илияна
Йотова, вицепрезидент на Република България,
до организаторите и участниците в конференцията.
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Официални приветствия
по случай провеждането
на Конференция

Официалното Приветствие
на Н.Пр. Анатолий Макаров, Посланик на Русия,
до организаторите и участниците в конференцията.

години от установяването
на българо-руските
дипломатически
отношения
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журналистически
поглед

Програмата на Конференцията „140 години
от установяването на дипломатически
отношения между България и Русия.
Журналистически поглед.“,
организирана от СБЖ, с подкрепа на Фонд „Руский мир“ привлече над 80
известни журналисти, историци, общественици и студенти.
По време на конференцията бяха изнесени 20 основни доклада и множество
изказвания. Участниците представиха и обосноваха различни гледни точки
за двустранните дипломатически отношения.

В

Обзор на Розалина Евдокимова и Мари Къналян

Във форума участваха председателят на Съюза
на журналистите на Русия (СЖР) Владимир Соловьов, Тимур Шафир, секретар на СЖР и вицепрезидент на Международната федерация на
журналистите, Наталия Чернишова, секретар
на СЖР и председател на Съюза на журналистите в Подмосковието, Вячеслав Умановски
и Владимир Касютин. Сред уважилите форума
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бяха и представители на посолството на РФ
у нас. С „Добре дошли“ към гостите и участниците се обърна председателят на УС на
СБЖ Снежана Тодорова, която каза, че конференцията се провежда само ден след националния празник на България – 3 март, което е
сериозна заявка за свободен и откровен разговор без забранени теми за общото ни минало

Вляво: Тимур Шафир
подчерта,че със СБЖ го
свързва приятелство
Долу: Владимир Соловьов
приветства участниците
в конференцията

и бъдеще.
В поздравлението на Илияна Йотова се подчертава важното значение на датата 3 март
за нас българите и това, че ние оценяваме изключителната роля на руския народ и РПЦ както и на цяла Русия за извоюването на свободна
България. Вицепрезидентът изразява надежда,
че сред темите на дискусиите между българските и руските журналисти и експерти ще
бъдат отношенията между България и Русия
в контекста на световните предизвикателства. „Свободата на словото, независимостта
на медиите днес са пред сериозно изпитание,
а дезинформацията се е превърнала в зараза,
която не щади никого – се казва в поздрав-

лението. – В тази реалност, уважаеми колеги журналисти, призванието ви да поставяте
смело всички въпроси от обществен интерес
става още по-отговорно и трудно. Вярвам,че
на настоящата конференция смело и задълбочено ще бъдат обсъдени миналото, настоящето
и бъдещето на отношенията между България
и Русия.“
Владимир Соловьов и Тимур Шафир, като изразиха своето задоволство от активното сътрудничество между двата журналистически
съюза и участието на техни представители
в съвместни инициативи, подчертаха, че се
надяват и в бъдеще тези връзки да бъдат все
така активни и ползотворни. Владимир Соло7
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Съветникът в руското посолство Алексей Новосьолов подари ценна книга на СБЖ

вьов сподели,че СЖР става все по-търсена организация, и то най-вече сред младите журналисти. Той разказа за някои от инициативите,
които организират и които се ползват с голям
интерес сред журналистическата общност в
Русия, каквито са „Инфорум“ и „Вся Россия“ в
Сочи. А според Тимур Шафир журналистиката
е мост, който хората от различни страни изграждат помежду си. Той увери представителите на СБЖ, че винаги в тяхно лице ще има
едно вярно приятелство.
В поздравлението до участниците във форума
от посланика на РФ у нас Анатолий Макаров
се отбелязва, че темата на конференцията е
важна не само за представителите на журналистическата общност в двете страни, но и
за всички, които се интересуват от историята на дипломатическите отношения между
България и Русия. Дипломатът подчерта, че
има нещо символично в това конференцията
да се провежда в дните на честването на
деня на освобождението на България и в годината на 75-годишнината от Великата победа.
„Съвременната реалност е такава, че думите
на журналиста, отразяващ развитието на двустранните отношения между нашите страни, притежават голяма сила на емоционално
въздействие за формирането на обществения
8
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светоглед. Както казваше в своето време руският поет и дипломат Фьодор ИвановичТютчев: „На нас не ни е дадено да разгадаем как
нашето слово ще се отзове…“ – споделя в
приветствието си Анатолий Макаров. – И в
тази връзка наша обща задача е да отстояваме обективната истина и безпристрастно
да отразяваме събитията, свързани с историята, културата и съвременния руско-български
дневен ред, както и да се противопоставяме
на опитите за пренаписване на нашето общо
минало.“
Според Снежана Тодорова идеята за конференцията е да се каже истината за българо-руските отношения както в дипломацията, така
и в историята, което ще се случи, защото
участниците са едни от сериозните експерти
историци и журналисти.
През първия ден на форума вниманието беше
задържано от много интересни изказвания,
сред които беше и на пристигналия специално
от Виена за конференцията проф. д-р Марин
Игнатов, правнук на брата на Марин Дринов Найден, от Международната агенция за атомна енергия при ООН, който говори не само за
своя именит родственик, а и за ползотворните и противоречиви взаимоотношения между
братските народи.

Проф. Марин Игнатов и Даниела Атанасова – чл. на орг. комитет на форума

Името на топ журналистката Велислава Дърева винаги е предизвиквало оживление сред
аудиторията, щом се разбере, че тя ще говори. Майсторката на перото успя да грабне
всички със своето слово. В началото Велислава
изненада дори и историците със своите знания за това какви събития са станали преди
векове и години на 4 март, които са свързани
с българската и руската история. За четвъртия ден на март тя каза, че е изключително
важна дата в историята на България, защото
се отбелязват 1150 години от основаването
на самостойната Българска православна църква
на извънредния събор в Константинопол през
870 г. Велислава Дърева посочи и още няколко
знаменити дати, които ще се отбележат през
тази година: „1165 години от създаването на
нашата азбука, 1155 години от покръстването
на България, 785 години от създаването на Търновската патриаршия, 645 от избирането на
св. Евтимий за патриарх български, 630 години
от онзи знаменателен ден, когато св. Киприян в първата седмица на Великия пост влиза
тържествено в Москва в качеството си на патриарх Московски и на цяла Русия и обединява
цялата руска църква. Също така се навършват
150 години от учредяването на Българската
екзархия и 75 от вдигането на схизмата, нало-

жена върху БПЦ поради груби гръкомански интереси, което празнувахме на 22 февруари.“
Според известната журналистка, когато говорим за българо-руските отношения, трябва
да се каже, че има една фалшива монета – от
едната страна това са русофобията, подмяната на историята, просто изчегъртването на
истината от стената на историята, което
може да предизвиква само гняв. От другата
страна са сервилността и раболепието и това
предизвиква само присмех и съжаление. „Казвам,
че това са двете страни на една и съща монета и тази монета е фалшива – заяви Велислава Дърева. – Истинската монета, но това
всъщност не е монета, това е двустранната,
взаимната почит и признателност, които ние
си дължим едни на други. И затова напомням
думите на акад. Дмитрий Лихачов, изключително тачен и обичан в България, и на руския
патриарх Кирил, които казаха едно и също,
макар и в различни времена: „България ни даде
азбуката и православието, богослужебните
книги и богословската литература. Русия освободи България от турско робство.“ Затова
казвам,че нашите отношения трябва да бъдат
взаимни. В никакъв случай раболепие и в никакъв случай отрицание. Това не са равноправни
отношения.“ Велислава Дърева не пропусна да
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Част от участниците в Конференцията през
първия ден

напомни на руските приятели, че „Кирилицата
не е прехвърчала до Русия от някакви македонски земи. Тя отива там от първото българско
царство. Много моля уважавани руски ръководители да не стават за смях с такива твърдения. Журналистите не сме дипломати и си
говорим това, което си мислим.“ И тъй като
мнозина пожелаха Велислава Дърева да прочете
словото є прозвучало, което тя прочете на
3 март пред Паметника на българския опълченец, тя го стори, като го илюстрира с една
цветна карта. „Тя се нарича „Отмъстителят“
и е отпечатана в началото на 1877 г. в Лондон – каза Дърева. – България е изобразена във
вид на два черепа и едно детенце, посечено с
ятаган с надпис „Турските зверства“. Турция е
нарисувана като болник – проснал се от двете страни на Босфора, пие сироп за кашлица
и с ужас гледа на Изток. А откъм Изток лети
един митичен герой с образа на руския император и забива своя меч в сърцето на падишаха,
и на меча пише: „Освободителят на поробените“…“ Ще припомня, че откъсът за картата
е включен в словото на журналистката, което
сайтът на СБЖ подробно цитира в репортажа
за 3 март.
През първия ден на конференцията говориха проф. Искра Баева, която направи обзор
на българо-руските отношения 142 години след
Освобождението, и проф. д-р Евгения Калинова, чиято тема засегна България в съветската
политика по време на Втората световна война. А директорът на РИМ в Шумен д-р Даниел Руменов разказа за една много интересна
личност, която е отдала живота си на киното. Шуменският кинодеец Ростислав Бакалов,
изминал пътя от обикновен кинолюбител и художник-плакатист до директор на киносалон и
летописец на Седмото изкуство в Шуменския
край. Заснел е първия любителски игрален филм
и е създател на киноклуба в града под Илчов
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баир, както и на уникалното ръкописно списание „Киновести“. Автор на документалната
книга „Някога на кино в Шумен“. Създател на
най-голямата колекция от филмови плакати в
България, намираща се днес във фонда на местния Регионален исторически музей, когото наричат още пленникът на Седмото изкуство.
Неговата изложба „Киноплакати на руски филми“ е подредена в една от залите на РКИЦ.
Интерес предизвика докладът на правнука
на Марин Дринов – д-р Владимир СафроновДринов, който е лекар във Воронеж. Поради
служебни ангажименти той не участва в конференцията, но изпрати доклада „Предистория на установяването на дипломатическите
отношения между България и Русия. Ролята на
проф. Марин Дринов за създаването на българската държава“. Авторът се спира на подробни
факти от дейността на Марин Дринов за установяването на българската държавност както и на живота му и дейността му, така и на
книгата „Марин Дринов – семейна летопис към
180-годишнината от рождението му“, чиято
премиера беше през октомври 2018 г. в СБЖ.
„Главната цел на моето изследване – казва д-р
Владимир Сафронов-Дринов, - беше да свържа
живота и делото на Дринов с неговата историческа епоха и да подчертая големия му принос в изграждането на българската държава…
Високо ценя това, че в числото на достойните синове на България името на Марин Дринов
не е предадено на забвението и паметта за
неговите заслуги пред България в изграждането
на българската държава и за обединяването на
славянските народи на България, Русия и Украйна живеят в сърцата на милиони хора.“
След доклада на д-р Сафронов Снежана Тодорова отбеляза още един достоен българин
– Найден Геров. Тя припомни думите на възрожденеца: „Може би някой ще каже за мене, че
аз съм бил проводник на руското влияние у нас.
Това не отричам. Правих го съзнателно. И то
беше полезно. Колко близък нам е руският народ, колко близки нам са руският език, руската
литература, руската култура! По-близки от
всеки друг език, от всяка друга литература,
от всяка друга култура… Завършилият руско
учебно заведение остава български патриот,
докато завършилият гръцко училище става елиноман, завършилият някакво западно учебно заведение се отдалечава от нашия народ.“
В края на първия ден на конференцията главният редактор и издател на сп. „Парламенти“ Ана Георгиева сподели спомен за един
скъп и свят момент от своето пребиваване в
Москва. Тя е присъствала на откриването на
възстановената мемориална плоча на големия
учен Юрий Венелин в Свято-Данииловския манастир.

журналистически
поглед

Задълбочено и откровено за
общата ни история и днешния ден

П

Особено място в българо-руската журналистическа конференция с тема„140
години от установяването на дипломатически отношения между България
и Русия. Журналистически поглед”беше отделено на дипломатическите,
културно-историческите и духовни връзки между двете страни в периода
1948 до декември 1991 година.

През втория ден на форума освен представители на науката, журналистиката и обществеността да споделят своите виждания и информация относно българо-руските отношения
във всички сфери на живота, политиката и
дипломацията в залата се забелязаха и депутатите от БСП Димитър Стоянов и Чавдар
Велинов. Откровеният тон и желанието за
дискусия създаваха настроението, което витаеше в залата. На никой не беше отказано да

изрази своето мнение, а така също и да приеме различното от това, което той мисли за
българо-руските отношения. С особен интерес
и вълнение бяха посрещнати думите на Ловчанския митрополит Гавриил, който сподели
своите размисли за духовните връзки между
Русия и България. Той върна спомените назад в
годините и разказа за своите впечатления от
пребиваването си в руската страна. Според
него дълбоки са духовните и културни корени,

Председателят на СЖР Владимир Соловьов поднесе дар на митрополит Гавриил луксозно издание, посветено на иконописта на Троице-Сергиевата лавра в Подмосковието
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Проф. Нина
Дюлгерова
по време на
Конференцията

единство във вярата и вековни исторически
традиции. „Като архиерей и християнин, който добре осъзнава колко съществено значение
има вярата за ценностната система, начина
на живот и отношения, както за отделния
човек, така и за народите, считам, че най-важният определящ фактор за близостта между
нашите два народа има Светото православие
и всичко свързано с него“ – подчерта митрополит Гавриил. Той изтъкна много важната
роля, която са изиграли за формирането на
християнската култура на Древна Рус славянобългарските просветители, книжнината и църковнославянския език, на който са достигнали
до руския народ всички свещени, богослужебни
и богословски книги. Далеч назад във времето двата народа са свързани духовно още при
равноаполстолния княз Владимир, покръстител
на Русия, който получава от България „йереи
учени и книги доволно“, спомогнали за духовното просвещение на новопокръстения руски
народ. Духовникът не пропусна да отбележи,че
когато през ХIV – ХV в. Русия е била под татарско-монголско иго около 30 лета в служене
на РПЦ и „завинаги останал в нейната памет
най-големият за времето си деец на славяновизантийския свят – Светителят Киприан“,
който се е „стремял да повдигне религиознонационалното самосъзнание на руския народ и
значението на Москва като духовен център
на формиращата се държава“. И докато ХV-ХV
столетие са били за Русия време за национална
консолидация, за възникване на централизирана
държава с център Москва, то за България този
период е свързан със загубата на държавността и националната независимост в резултат
на агресивната завоевателска политика на Османската империя. „Именно през тази историческа епоха Русия формира своята политическа
12
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мисия да бъде твърда опора на православието
и защитава единоверците братя славяни“ –
заяви митрополит Гавриил. Някак си съвсем
по естествен път след като от България, откъдето в Русия са дошли славяно-българските
просветители, донесли в страната всички свещени, богослужебни и богословски книги, Руската държава е тази, която дава надеждите на
българския и другите православни народи на
Балканите, че оттам може да дойде така бленуваното освобождение от турско иго. Митрополитът съобщи малко известен факт, че
още когато младият руски император Петър
Първи се е обявил срещу Турция, тази надежда
започва да прониква у българите.
След пламенното и вълнуващо слово на Ловчанския митрополит Гавриил, пред който
водещата на форума и председател на СБЖ
Снежана Тодорова изрази признателността на
присъстващите за това, което той сподели,
председателят на СЖР Владимир Соловьов
му поднесе дар луксозно издание, посветено
на иконописта на Троице-Сергиевата лавра в
Подмосковието.
Проф. Румяна Михнева, представител на
БАН, говори за културата, политиката и проблемите на възприятието от края на ХIХ и
началото на ХХ век в Русия и България. Според
нея много често културата и политика вървят
ръка за ръка, както и дипломацията и културата. За пространството на историческата памет в Русия и България сподели свои размисли
и секретарят на СЖР и председател на Съюза
на журналистите в Подмосковието Наталия
Чернишова. „За това, което ще ви говоря, е
само мнението на журналист и нямам претенции да е научно изследване“, каза Чернишова. Тя
заяви, че темата е толкова обширна и дълбока
и вероятно би трябвало да є се посвети от-

делна конференция. Позовавайки се на изречено
от големия учен и хуманист акад. Дмитрий
Лихачов, сравняващ Русия с голямо разклонено
дърво, Наталия Александровна сподели, че в
Русия, както в голямото дърво коренната система е голяма и разклонена и пищната корона
от листа, докосваща се до короните на други
дървета, то и България и Русия и нашите корони и корени не само се докосват, но и се
преплитат, защото в основата са не само духовните и културните традиции, но и общата
история и основните ни представи за света.
А и отношението към света се основава на
тези общи традиции и ценности, смята Наталия Чернишова. И докато в западния свят
преди всичко картината се определя от прагматичността, то у православния свят има и
още едно понятие и това е съвестта, която
е жива. Председателят на Съюза на журналистите в Подмосковието смята, че живеем
днес в условията на информационна война, в
която роля играе и журналистиката. Важно за
сегашната ни действителност, това са развиващите се технологии, които, от своя страна, се налагат и в медийната индустрия. Това
определя двустранните ни отношения, които
придобиват по-различен характер. Чернишова
подчерта, че за съжаление днес младите ползват все повече нетрадиционните средства за
информация, каквито са социалните мрежи, но
пък там не може да се разчита на достоверна информация. За разлика от западноевропейската журналистика, за руската винаги
е било важно реално да отразява живота. А
колкото до блогърството, журналистката го
сравни с импресионизма и сподели идеята си,
че не би било зле блогърите да бъдат приобщени към нашата професия, защото от тях
излизат нелоши журналисти. Като във всичко
това тя вижда,че ще се открие възможност
българо-руското пространството на историческата памет да намери отражение и в побогати ракурси и традицията да продължи да
я има. По този повод припомни и казаното от
Дмитрий Лихачов, че съхраняването на традицията не е да се пази пепелта, а да се поддържа огъня. Наталия Александровна не пропусна
да отбележи,че най-добре историческата ни
памет проличава в издигнатите паметници на
признателност у нас и в Русия, посветени на
Руско-турската Освободителна война и победата над фашизма.
За моста между дипломацията и творците
говори журналистката и член на УС на СБЖ
Велиана Христова. „Тъй като тук говорим за
журналистическия поглед върху темата, аз ще
говоря от гледната точка на журналистите,
които работят във всекидневниците – встъпително каза Велиана. – Струва ми се, че през

последните години така агресивно, постоянно
и масово се обработва обществото срещу Русия, че дори обикновените хора успокояващо
си казват, какво толкова, ние всичко знаем, но
всичко това е насочено към младите. И според
мен единственият начин да противодействаме както тях. Казали нещо, примерно,по телевизията в предаването „История.бг“, и ние да
кажем своето мнение. Иначе няма как и всичко
преминава.“ Тя сподели опита на в. „Дума“, в
който работи, а именно, че веднъж в седмицата имат рубрика „Позиция“, в която публикуват кратък коментар по дадена тема, който
след това е подплатен с документи и факти,
защото срещу документите няма как да се
реагира. Всички печатни и електронни медии,
смята Велиана Христова, които тя нарича
присъдружни към правителството, заливат обществото с фалшиви новини, за които има
хубава българска дума – лъжа. И в този план
има един такъв вид особена дипломация, която
е дипломацията на творците. „Това са хора,
които се занимават с изкуство и духовност
– е убедена Велиана Христова. – Какво биха
били Руско-турската война без прекрасните
картини на Верешчагин или други творци? Човек може и да не знае много дати, но той знае,
както и цяла България, всичките тези картини
– „На Шипка всичко е спокойно“, „Баташкото
клане“, „Самарското знаме“ и всичко това са
символи, това е памет. Без всичките тези
платна, нарисувани от художниците, войната
би била без цвят. Същото е и при Втората
световна война без ансамбъла на Александров и
без „Вставай, страна огромная“ на Белоруската
гара. Кукриникси са също такъв пример. Изкуството прави всичко това.Хората прекарват
фактите през сърцето си, а това, според мен,
може да се използва. Това се явява неочакван
наш помощник, защото включително и младите, реагират на това и ги впечатлява много и
започват да привикват и да търсят все повече информация за този период от времето и
историята.“ Но ако ги няма вече възрастните
край младите, кой ще им разказва какви са тези
песни, които пеем, какви се тези картини,
които гледаме, запита залата Велиана и сама
даде един твърде смущаващ,но до болка верен
отговор: „Ще бъде това, което е сега – има я
Америка.“ Тя цитира едно американско изследване сред младите хора там, което показва, че
едва 15% от тях знаят, че Русия е участвала
във Втората световна война. Не знаят от Великобритания, не знаят от Франция. Да не говорим, че дори не знаят и кой е победителят
в тази война. И точно на това трябва да се
противодейства всеки ден, е убедена Велиана.
Тя върна лентата преди 1989 г., когато контактите на културно равнище между България и
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Русия бяха много активни и имаше постоянен
обмен на артисти, писатели, художници, известни театри от Русия гостуваха в България,
музиканти, и то най-известните в света, и
тогава имаше едно съвсем различно отношение
на народа към културата на Русия и наистина
всичко минаваше през сърцата. Докато днес
нещата стоят на съвсем различна плоскост и
такива контакти почти липсват или са рядкост, а някои от които зависи това да ги
има, отсичат, че сега не е време. Велиана Христова предизвика интереса на аудиторията,
споделяйки за наскоро излязлото фототипно
издание „3март – празникът на Освобождението. По страниците на българските вестници
1885–1944 г.“, както и за съставителя му, бившия председател на БАН акад. Иван Юхновски,
който е събрал факсимилета на статии от
вестници, в които пише как са празнували 3
март у нас. И какво излиза – че от 1885 до
1944 г. неизменно се отбелязва всеки 3 март
и вестниците отразяват това. И Фердинанд,
и Борис III, заедно с целия двор, офицерите,
министрите, клирът са начело на шествието
на народа до паметника на цар Освободител.
Съвременникът би останал дълбоко изненадан
от речите, които са произнасяни там, като
от първата до последната дума се говори за
императора-освободител, руските ни братя,
за освободителите ни. Уникални са материалите и снимките от честването на 3 март през
1942 г., когато България вече е присъединена
към Тристранния пакт. Пред паметника до
царя стоят хитлеристките офицери, които
слушат всичките празнични речи за братята
освободители. А днес нещата стоят съвсем
по друг начин и някак си паметта на народа
е промита. Според Велиана Христова на това
може единствено да се противодейства чрез
образованието, защото след няколко години
вече няма и това, което сега се знае, да се
помни и ще бъде неприлично да се говори на
14
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тази тема.
Как държавната политика в България гради
своите българо-руски отношения беше темата, която засегна кореспондентът на ТАСС
Игор Ленкин. Руският колега си е спечелил славата в кореспондентския чуждестранен „легион“ като един от най-добрите познавачи
на руско-българските политически отношения,
като за него няма тайни и за това, което
остава зад „кулисите“. Според него да се обръщаме към миналото на българо-руските отношения има значение, но е важно всичко да
бъде поставено така, че да се избегнат допуснатите грешки. Той направи разрез на връзките между двете страни на държавно ниво
и сподели,че още когато Симеон Сакскобургготски пое поста министър-председател на
страната, в разговор с него той е споделил,че
отношенията ни трябва да се градят най-вече
на прагматична основа. Отношенията ни на
политическата плоскост обаче се развиват на
базата на минал опит и историята. Игор Ленкин спомена,че у нас някои политици и държавници често се обръщат към миналото. Това
най-вече си проличава тази година, когато ще
отбележим 75-та годишнина от победата над
фашизма. Според него оказва се, че политиците не познават и не уважават историята,
най-вече на страните участнички във войната.
Разпространяването на мнението, че Съветският съюз бил провокирал войната и че е
спорно кой е победител, показва историческа
слепота. Журналистът припомни също и случая
с изложбата, която беше открита в РКИЦ на
9 септември миналата година и беше посветена на победата над фашизма, когато български
политици се опитаха да я осуетят и обявят
за намеса в нашите дела, цитирайки част от
декларацията на българското външно ведомство: „Без да отричаме приноса на СССР за
разгрома на нацизма в Европа, не трябва да си
затваряме очите, че щиковете на Съветската
армия донесоха на народите в централна и
източна Европа половин век репресии, заглушаване на гражданската съвест, деформирано
икономическо развитие и откъснатост от динамиката на процесите в развитите европейски държави.“ Той се спря и на икономическите
отношения, като не пропусна да подчертае,че
някои правят усилени опити да попречат на
изграждането на Балкански поток през България. Игор Ленкин цитира посланик Анатолий
Макаров, който казва,че външни сили се опитват да влияят на България, за да не се реализира Балкански поток. Вероятността руският
президент Владимир Путин да дойде през април в България се определя от това дали ще
има подготвени големи съвместни проекти.
Предизвикателствата пред съвременната

външна политика на Русия бяха тема на изказването на д-р Войн Божинов. Според него
последното десетилетие в края на ХХ в. се
оказва време на всеобща криза в Русия, което
навреди на нейния външнополитически престиж. Два са големите проблеми, чието разрешаване се чувства и днес и това са Иракската
и Югославската криза. В тях историкът вижда
отваряне на кутията на Пандора на Балканите
и в Близкия Изток, цената на което платиха
с живота си хиляди невинни хора. Той се спря
и на други причини, които са от вътрешен характер и влияят на външната политика на Русия, като сепаратизма и тежкото наследство
от 90-те години, които забавят оздравителния процес на страната. Не липсват и външни
причини, като цената на енергоносителите.
За руския мир на Балканите говори проф. д-р
Дарина Григорова. Според нея 3 март и 9 май
са достатъчно болезнени за нашите миниатюрни русофоби, но за сметка на това реакцията е обратна,защото на хората до такава
степен им е опротивяло това, че се налага
точно обратното мнение: русофобите работят в полза на Русия. „Руският мир е от една
страна доктринен, т. е. понятие, което е
малко като руска матрьошка – крие пластове
на руската идентичност – смята проф. Григорова, – и геополитически и цивилизационен.“ А
темата на проф. д.ик.н. Нина Дюлгерова беше
за историята като политически инструмент
на съвременната четвърта власт.
Тя оцени конференцията, като една сложна
среща,успешно организирана от Снежана Тодорова – председател на СБЖ, между журналисти
и историци, което пък показа, че сме с една и
съща нагласа на висока степен на емоционалност. Историчката направи опит да изгради
геополитическия модел на съвременния свят
в контекста на търсенето на отговора на
въпроса защо историята днес и сега е основният коректив, критерий и ориентир за бъдещето. И това тя го направи, разглеждайки
историята като един от основните сегменти
на общественото съзнание. Правейки аналогия
между 1984 на Оруел, проф. Дюлгерова подчерта, че живеем днес в свят, в който Големият
брат все повече ни контролира и дори се стига до това,че преди още да си помислим нещо,
той ще каже какво мислим. „През последните
две години светът премина към една много
интересна ситуация и тя е свързана с това,
че той е елемент от съвременната четвърта
власт“ – каза Нина Дюлгерова. Преди десетилетия имаше един телевизионен канал, едно
радио, тук-таме някой вестник и едно-две списания. В момента коментираме съвременната
четвърта власт. Вчера чух,че медиите били
представители на гражданското общество.

Независимо в какъв формат са медиите, те са
част от това общество, но да не забравяме,
че те продължават да бъдат медиатор между
властта и обществото. Да незабравяме, че
огромното медийно пространство на практика влиза всеки ден в него и ако коментираме
настоящия момент, виждаме,че обществото
за пореден път е вкарано в много по-страшен
политически лабиринт от това, което беше
преди. Защото в този политически лабиринт,
независимо че са малко на брой русофобите,
всякакви определения можем да кажем за тези,
които са излизали по медиите и са говорили
срещу интересите на собствената си държава, както и на обществото и на съответните
политически единици.
Един от водещите репортери и обичан глас
на Радио Благоевград Росинка Проданова вълнуващо сподели какво е мястото на руско-българските връзки с днешна дата в Благоевградска
област. В началото тя разказа за историческите корени, които свързват едно от найкрасивите места в България с Русия,за това
как местните хора не са забравили своите
освободители и се грижат за техните лобни места. Проданова не пропусна да каже, че
в училищата все още се изучава езикът на
Пушкин, че в Благоевград с голямо нетърпение
учениците очакват Фестивала на руския език
и той се превръща в един весел и пъстър празник, на който децата пеят и рецитират на
руски. В града, сподели Росинка Проданова, руската общност живее в разбирателство с българите и заедно празнуват своите празници,
като едно от най-красивите преживявания е
Масленица. Всички в града с нетърпение винаги очакват инициативите на Руския културен
клуб. Журналистката обаче сподели и своето
разочарование от по-младите си колеги, които
за жалост не познават руската култура. Дори
посочи пример как по повод някакъв празник
нейна колежка не е могла да избере подходяща
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руска песен, защото не знаела каква. Тя обаче е
притеснена,че през последните години историческата памет избледнява. Росинка Проданова
изказа пожелание за повече срещи между журналистите, за да можем да научаваме повече
за двете страни. Тя си позволи да даде пример
от своята работа в Радио Благоевград. По
повод миналогодишното отбелязване на 9 май
е била в ефир и е помолила музикалната редакторка да подбере подходяща музика, която
пуснала „Ода на радостта“. „Казвам й подай
ми някоя песен - „Катюша“, „Смуглянка“ или
„Деньпобеды“ - си спомня Росинка.- Все пак
говорим на руски език. Тази колежка да е на 40
години и не познава тези песни...“
Директорът на Централния дом на журналистите в Москва и секретар на СЖР Вячеслав
Умановски говори за дългия път на връзките
между България и Русия, а главният редактор
на сп. „Журналистика и медиен пазар“ и секретар на СЖР Владимир Касютин с вълнение
разказа за своите срещи с България в периода
1991–2020 година.
Специално място по времена конференцията
беше отделено и на предстоящото отбелязване на 75-годишнината от победата над фашизма и края на Втората световна война. И
ако за някои 9 май е само Ден на Европа и
Одата на радостта, то вероятно всеки път
трябва да припомняме,че ако не беше решаващата роля на Червената армия в разгрома
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на фашизма,то нямаше да го има и Деня на
Европа. Снежана Тодорова подчерта, че форумът в РКИЦ, който организира Съюзът на българските журналисти, е в годината, в която
светът ще отбележи тази знаменателна дата.
Тя разказа как София се подготвя за отбелязването на Деня на победата, за предвидените
събития пред паметни места, свързани с победата над фашизма, каквото е Паметникът на
Съветската армия и този на Незнайния воин.
Не пропусна да сподели,че и Безсмъртният
полк, който вече се превърна в традиция и за
България, ще мине по улиците на София, и че
са предвидени още много концертни изяви.
Участниците в конференцията изразиха и
критищно мнение, като се наблегна не само
на вируса русофобия, който у нас се забелязва сред определен малък кръг от хора, а и на
българофобията, която в Русия се проповядва
от изявени журналисти, каквито са Владимир
Соловьов (съименник на председателя на СЖР)
и предаването, което води по РТР. И там,
както при нас, не са много тези, които ни корят и сипят по наш адрес „комплименти“ от
рода предатели, продажници и др.
За митовете и истините, за ролята на Червената армия в победата през войната говори
проф. Минчо Минчев – председател на Евразийския клуб в България. Той направи анализ на
хода на войната и ролята на ръководителите
на страните участнички в нея. А колкото до

Снежана Тодорова, отговаря на въпроси на журналисти

двустранните отношения, професорът препоръча да се обърнем към историята, за да
имаме най-добрата преценка за тях. Той отрече България да е прокремълски настроена,тъй
като у нас ситуацията се владее от Германия
и САЩ посредством много техни големи организации, които работят усърдно на българска
земя и които чрез медии, финансирани от тях,
налагат други гледни точки. Като се спря на
мястото днес на Русия на Балканите Минчо
Минчев каза, че тя е изпуснала полуострова.
Според председателя на СЖР Владимир Соловьов не всички виждат в лицето на Русия
враг и є вменяват вина за техните проблеми.
Той посочи като пример Полша, в която русофобията е сред управляващите преди всичко.
А що се отнася до Балканите, тук ситуацията е друга... Например Сърбия не подкрепя
санкциите срещу Русия, докато България – да.
Но това пък, от друга страна, не бива да се
приписва изцяло на българския народ. Снежана
Тодорова също не остана безразлична към настъпилите настроенията. Тя сподели, че се
чувства огорчена от факта, че в Русия има
медии и хора, които не ни обичат, но както и
у нас – те са една малка част. Председателят
на СБЖ припомни с вълнение своето скорошно посещение в Русия,където домакините са я
накарали да се почувства като в своя страна,
което пък внесло успокоение,че не всички са
охладнели към България.

За все повече развиващата се мощна индустрия у нас, за промиване на мозъците говори
проф. Нако Стефанов, който също не пропусна
да сподели своето огорчение от това, което
в последно време пишат руснаците за нас. И
тук, като че ли започна да се вдига градусът
на дискусията, науката отстъпи пред емоциите, които журналистите, участващи във
форума не скриха. Велислава Дърева прочете
някои писания в руската преса, които дават
представа за реакциите към България в Русия.
Тя припомни посещението на патриарх Кирил
в България преди две години, който на срещата с президента на България и в присъствието
на българския патриарх се държа назидателно,
и то точно с тези хора, с които не би трябвало да го прави, и ни приписа грехове, които би било редно да каже на премиера Бойко
Борисов. „Няма в българската история случай
български патриарх да се е държал назидателно
с руски патриарх или с руски държавен глава, независимо дали той е цар, президент или
какъвто и да е“ – каза Велислава Дърева. Тя
прочете скандални и обидни писания в руските медии по адрес на България и българския
президент. „Откъде идва българофобията в
Русия– пита Велислава Дърева. – Защото русофобите са платени, а защо българофобите в
Русия са толерирани по някакъв начин. Мисля
си че от година започна някаква промяна в отношението, някакво преобръщане. И си мисля,
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че нещата някак идват от 75-годишнината
от победата над фашизма. И започна от онези
думи на Владимир Владимирович Путин по адрес на един полски посланик, на когото му каза
„антисемитска свиня“. Не знам колко пъти
трябва да повторим, че България не е Украйна,
не е Литва, Латвия, Естония,Полша. България
е друга държава.“ Дърева риторично попита
колко са руските университети, неправителствени организации у нас и сама отговори,че
са нула. Тя направи сравнение между шепата
американофили и 80-те процента русофили и
констатира,че привържениците на САЩ са обгрижвани, а русофилите се справят и борят
сами. Тя подчерта,че отскоро у нас ситуацията започва да се променя и ако това се случва,
то се дължи на присъстващите в залата и
на още много, които „водим неравна война“.
На емоционалните думи на Велислава Дърева
отговори ТимурШафир, който каза,че прекрасно разбират, че България не е Прибалтика или
Полша. „Мога да ви кажа, че у нас няма българофобия – каза вицепрезидентът на МФЖ. – И у
нас ви възприемаме като братски народ.“ Той
предложи от българска страна да действаме,за
да има повече руски колежи и университети.
Относно разгорялата се в Русия българофобска кампания пишещата този репортаж Розалина Евдокимова също сподели свои мисли.
Разказах за проведен наскоро мой разговор с
колежка от руско издание, която гневно ме
попита защо българите сме толкова продажни
слуги и предатели. Онемях и загубих думи за
миг. Но връщайки се към действителността,
й пожелах здраве и успех и ликвидирах познанството си с нея. „Предайте на нашите колеги
– помолих гостите от Русия, – чрез медиите,
в които работят, да кажат на обикновените
хора в Русия, че България никога не се е продавала и никого не е предавала. България обича
Русия, а това пролича на 3март, защото за 30
години демокрация тази дата не беше отбелязвана така масово и спонтанно. С такава
радост и любов и с толкова много усмихнати
и празнуващи хора и цветя, много цветя в
памет на загиналите руски воини. Това,че нашите държавници се направиха на разсеяни и
думата Русия отсъстваше от речника им, не
помрачи празника. Напротив! България и българите показаха своето отношение към Русия
и нека колегите ни в Русия да го разкажат
това на читателите,за да знаят, че българите
не сме отрепки и предатели, а горда нация с
достойнство, което няма да търпим да бъде
унижавано. А че обичаме Русия ще ви сподели един малък пример. Ще се върна отново
към Руско-турската война, която е свещена
за нас като Библията.Щастлива съм, че имам
малък като едно зрънце принос днес в Русия
18
#102 / 2020

да го има Фонда на потомците на участвалите в Руско-турската война „Самарско знаме“ с
президент правнучката на подполковник Павел
Калитин – Ирина Калитина-Каховска. Издирвах
имената и адресите, писах за тях в български
медии и това даде идеята за обединяването
им. Почти всички са гостували в България.В
Русия знаят лиза този фонд? Съмнявам се. Но
тук в България ние знаем за него, защото на
всеки 3 март ни поздравяват от там. В него
са правнучката на ген. Радецки, правнуците на
Столетов, на генерал Гурко, внукът на Василий
Верешчагин – Александър Плевако, наш колега
журналист. И знаете ли изпитвам гордост,че
от българска страна ме поканиха да съм сред
тях. Ето за това нека да научат хората в Русия и нашите колеги да пишат за това, а не,че
сме продажници.“
Наталия Чернишова и Владимир Касютин бяха
единодушни за това, че не всички медии пишат против България, а единици.
След толкова горещата дикусия, която се
оказа полезна, Снежана Тодорова прочете емоционалния разказ на правнука на Марин Дринов
д-р Владимир Сафронов, посветен на паметта
за Великата отечествена и на баща му Александър Дринов, който се е сражавал от първия
до последния ден на войната.
В края на форума председателят на Съюза
Снежана Тодорова сподели пред сайта на СБЖ
своето впечатление от провелата се журналистическа конференция. Според нея през тези
три дни форумът е обсъдил както моменти
от общата ни история, така и актуални теми
от днешния ден. „Това беше откровен разговор, посветен не само на историческите моменти от общата ни история, а и на актуални теми от нашето настояще. В много от
изказванията на участниците във форума се
чувстваше болка за това, че българските медиите не отделят място за пълноценното отразяване на отношението на хората у нас към
Русия и има все още какво да се желае в нашите двустранни отношения.“ Тя е на мнение, че
ни предстои още много работа, за да имаме
възможността да говорим истината. „Законът
на журналистиката може да бъде само един
и това е истина, истина и само истина, към
което трябва да се стреми журналистическата общност“ – е убедена Снежана Тодорова.
От конференцията в София можем да
кажем,че се появиха и новини. Едната е свързана с вероятността президентът на Русия Владимир Путин до посети България, а другата се
отнася до журналистиката. Беше постигнато
споразумение със Съюза на руските журналисти
да бъде създаден двуезичен интернет портал,
който да публикува информация за Русия и България.

журналистически
поглед

Благодарствено писмо до СБЖ
от Владимир Соловьов, председател
на СРЖ и Тимур Шафир, секретар на СРЖ
и вицепрезидент на МДЖ
Скъпа г-жа Тодорова!
Съюзът на журналистите на Русия изразява дълбока признателност
за организирането на конференцията „Журналистически поглед върху
140-годишнината от установяването на дипломатически отношения между
България и Русия“.

К

онференцията в София е много
важен принос в развитието и
укрепването на сътрудничеството между нашите страни. Основа
на дългогодишните отношения между България и Русия са принципите
на равноправие и добросъседство,
вековни традиции на приятелство
и взаимно уважение, отдавнашни
исторически и културни връзки на
нашите страни.
Отношенията ни са на базата на
общите професионални интереси,
на взаимен стремеж на журналистите в двете страни да служат на
обществото,
разпространявайки
обективна информация.
Журналистиката е важна платформа за диалог между страните
и народите ни. На конференцията
ние обсъдихме възможността да
се създаде информационен портал
и предлагаме в най-близко време да
набележим практически действия
за реализацията на този съвместен
проект, който ще спомага по-нататъшното укрепване на връзките
между журналистите на България и
Русия.
От все сърце благодарим лично на
Вас и на екипа на вашия Съюз за отличната подготовка и провеждането на конференцията „Журналистически поглед върху 140-годишнината
от установяването на дипломатически отношения между България и
Русия“.
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акцентите
на форума

Българо-руските отношения
142 години след Освобождението
Коментар на проф. Искра Баева по време
на Конференцията „България–Русия. Журналистически поглед“

Н

На пръв поглед темата за годишнината от установяването на дипломатически отношения
между Княжество България и Русия изглежда далеч от немалкото днешни проблеми в българоруските отношения, но само на пръв поглед,
защото ролята, която Русия играе за началото
на модерната българска държавност, в изграждането на държавните институции и на българския парламентаризъм има огромно значение
за емоционалното отношение на българския
народ и до ден днешен. Точно заради причинно-следствената връзка между изпъстрените
с поврати събития в двустранните отношения ще анализирам нееднозначните официални
отношения между младата балканска българска
държава и обширната евразийска империя.
Установяването на двустранните дипломатически отношения не става лесно, както не
е лесна и цялата им последвала история от 7
юли 1879 г., когато руският дипломатически
агент и генерален консул Александър Давидов
връчва акредитивните си писма на българския
княз Александър Батенберг та до днес. Обстоятелствата и предизвикателствата през
различните периоди са различни, някои от тях
имат геополитически характеристики, други
политически, а трети – психологически, които
също не бива да се пренебрегват.
Ще започна с общ преглед, който очертава параметрите на проблемите. От цялата
история на официалните българо-руски връзки
ще обособя периодите, когато те са били прекъснати: за пръв път това става на 5 ноември
1886 г. и продължава до 2 февруари 1896 г.;
за втори път през септември 1915 г., когато България влиза в Първата световна война на страната на Централните сили срещу
Антантата и Русия, но са възстановени след
като революционна Съветска Русия подписва
сепаративния Брест-Литовски мирен договор
с Централните сили. Дипломатическите отношения са възстановени през април 1918 г., но за
кратък период – до капитулацията на България
на 29 септември с.г., след което трябва да
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минат цели 16 години преди да бъдат установени от правителството на деветнайсетомайците на 23 юли 1934 г.; този път те се
запазват в продължение на десет години и са
прекъснати от Съветския съюз, обявил краткотрайна, сиреч за по-малко от 4 дни, война на
България на 5 септември 1944 г. След това отношенията не са прекъсвани и до ден днешен,
независимо от техните върхове и спадове до
днес. Рекапитулацията показва, че в продължение на 30 от общо 142 години България и Русия
не поддържат отношения, с други думи – една
пета от периода. Само този факт показва
проблемността им.
Двустранните отношения започват в атмосфера на еуфория от новопридобитата държавност и благодарност за нея към Русия. От самото начало обаче се появяват трудностите,
свързани със статута и признаването на българските представители в Петербург. Пръв
в руската столица пристига д-р Константин
Стоилов, назначен още през 1879 г., но изпратен през 1883 г. Мисията му остава нере-

ализирана, тъй като от руска страна не е
дадено съгласие за приемането му и след месец
пребиваване, той е принуден да напусне империята. Причината е задълбочаващият се конфликт на княз Александър Батенберг с руските
генерали, а резултатът е първото скъсване на
отношенията. Възстановени са след години на
противопоставяне, и то едва след като новият български княз Фердинанд Сакскобургготски отстранява Стефан Стамболов от управлението, за да получи признанието на руския
император Николай II. При тези условия на 28
декември 1896 г. е открито първото българско
дипломатическо агентство в Петербург, оглавено от д-р Димитър Станчов. Забавянето е
компенсирано от доброто отношение към българските представители, които се радват на
всички дипломатически права, въпреки противодействието на османските представители
заради все още васалния характер на Княжество България.
Доброто руско отношение проличава и при
обявяването на независимостта на България
на 22 септември 1908 г., когато Руската империя първа признава българската независимост
на 7 април 1909 г. – само ден след подписването на Истанбулския протокол. От този
момент българските дипломатически представителства стават легации.
Новопридобитият суверенитет тласка България към опити да реши своя национален въпрос
със сила – настъпва трагичният за страната
ни период на войните – двете балкански и
Първата световна, завършил за България вместо с национално обединение с две национални
катастрофи. Въпреки че Русия съдейства за
обединението на християнските държави на
Балканите срещу Османската империя, последвалият конфликт между съюзниците тласка
България в посока отдалечаваща я от Русия.
Единствената възможност в Първата световна война нашата страна да си върне загубените земи става съюзът с Централните сили,
което води и до военни действия срещу Русия.
Този поврат обаче предизвиква силни емоции
дори и у българския представител в руската
столица Михаил Маджаров, който на 24 август
1915 г. цитира негодуванието на руския печат,
заради „предателската роля на България” и продължава: „Огорчението е така дълбоко, щото и да не
се случи онова, което те предсказват, пак ще остане една рана в отношенията на двата народа. Аз
зная, че мнозина от нас особено тези, които са близо
да правителството, продължават да считат Русия
за смазана и демонстративно изказват симпатиите
си към Германия, но позволете ми още веднъж да Ви
обадя мнението си, че това е една страшна измама,
която ще погуби България. Русия няма да направи
сепаративен мир, ще продължава войната докрай и

тогава тежко и горко на онзи народ, който й отвръща за свободата си по този начин”. Маджаров
не е първият български дипломат, който предпочита да напусне поста си, но не и да обяви
скъсването на отношенията.
Основният проблем в българската позиция е
скритата двойственост – от едната страна
е благодарността за освобождението, но от
другата – стремежът към реализиране на националните интереси. Тази двойственост поражда и ще поражда и в следващите десетилетия външнополитическо разминаване и много
горчивина: българските политици ще търсят
други съюзници не само през първата половина на ХХ в., но и след 1989 г., докато немалка
част от българския народ продължава да бъде
русофилска, а руското обществено мнение осъжда България като неблагодарна страна.
Първата световна война променя съществено
границите и ролята на Източна Европа, а двете революции от 1917 г. преобръщат съдбата
и на руската държава. Няма как двустранните отношения да не бъдат преформулирани,
особено в светлината на военните резултати
– на 3 март 1918 г. България подписва БрестЛитовския мирен договор със Съветска Русия
като победителка, но на 29 септември с.г.
самата тя е принудена да капитулира. Двете
страни се оказват в коренно различна геополитическа позиция – България, макар и победена, е част от нова Източна Европа, чиято
основна функция е да бъде „санитарен кордон”
на Западна Европа пред „болшевишката опасност“, докато Съветският съюз се опитва да
се утвърди като обществена алтернатива за
европейския модел. С други думи – двойнствеността не само не е преодоляна, а се засилва, като към нея се прибавят и идеологически
различия. Илюстрация на тази тенденция са
думите, с които българският пълномощен министър в Прага Борис Вазов през 1932 г. се обръща към съветския представител Александър
Аросев, че никой в България не оспорва световното значение и влияние на Русия, „обаче ние,
българите, въпреки всичката наша близост навярно
ще бъдем последни да завържем редовни отношения
със Съветска Русия... заради опасността от комунистическа агитация”.
Политическият императив, в сянката на който попадат отношенията, проличава и от факта, че възстановяването им е плод на дълбока промяна в България – Деветнайсетомайския
преврат от 1934 г. В Манифеста на новото
правителство е заявена необходимостта от
установяване на дипломатически отношения
със Съветския съюз. Кимон Георгиев го формулира така: „Ние... не можем да си позволим разкоша
да останем в ненормални отношения с тази Велика държава в този момент, когато всички останали
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държави се стремят да установят отношения със
страната на Съветите”. Тези думи за пореден
път показват емоционалното отношение на
българите към освободителката, макар и изцяло променила облика, държавността и цветовете си.
Разминаването между геополитика и емоции
продължава и през 30-те години, когато България, тласкана от нерешените си национални проблеми, се ориентира към реваншисткия Трети райх. Но същевременно годините
на Втората световна война са изпълнени с
поредица от събития, които говорят за други
нагласи като: Соболевата акция от 1940 г.,
когато комунистите събират над 120 хиляди
подписа в подкрепа на съветското предложение; запазването на дипломатическите отношения със Съветския съюз въпреки обявената
от България война на неговите съюзници Великобритания и САЩ на 13 декември 1941 г.:
или съпротивителното движение, мотивирано
и от желанието да се помогне на Червената
армия, воюваща срещу вермахта на най-важния
за изхода от войната Източен фронт. С края
на войната идва и краят на илюзиите, че поредният съюз с Германия ще осигури българския
национален идеал и България се изправя пред
нова катастрофа. На 5 септември 1944 г. Съветският съюз скъсва дипломатическите отношения с България, обвинявайки страната във
„фактическо водене на война в лагера на Германия
против СССР”. И докато българската въздържаност да подкрепи с военна сила германците на
Източния фронт е мотивирана с емоционалната привързаност на българите към освободителите, то съветското обявяване на война има изцяло рационално военно-политически
мотиви – необходимостта съветската армия
да премине през българската територия. Но
не бива да забравяме и факта, че българските
войски участват в сраженията на Втората
световна война единствено и само от есента
на 1944 до пролеттта на 1945 г. съвместно с
Третия украински фронт срещу нацистка Германия.
В следвоенния свят България влиза в съветската „сфера на влияние”, което за десетилетия отстранява раздвоението в българското
официално/неофициално отношение към Освободителката. Между 1945 и 1989 г. положителното отношение към Съветския съюз става
задължително, като в социалистическата конституция от 1971 г. е декларирано намерението „да укрепваме и да разширяваме нерушимия съюз,
дружбата и всестранното сътрудничество със Съюза на съветските социалистически републики”.
Ако трябва да проблематизирам двустранните дипломатически отношения в епохата на
социализма, ще подчертая липсата на реци22
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прочност, масираната просъветска пропаганда, но и нещо ново в двустранните отношения: голямата роля на икономическите връзки,
които са в полза на България и осигуряват нейната индустриализация и модернизация. В сферата на емоциите трябва да се отбележи, че
пропагандата ражда противодействие и засилва критичните нагласи сред интелектуалците
не само срещу Съветския съюз, но и срещу Руската империя – тук мога да посоча казаното
и написаното от проф. Николай Генчев, един
алтернативен поглед върху ролята на Руската империя през Възраждането и при първите
стъпки на модерната българска държава.
Критичната тенденция излиза на повърхността още през 80-те години и през първите години на прехода, което личи в рязко промененото отношение към Стефан Стамболов - от
критично към възхваляващо, най-вече заради
неговото противопоставяне на Русия.
В края на социалистическия период обаче образът на Съветския съюз в българското общество помръква, макар ролята на съветското
посолство в София да остава водеща до края
на 1989 г. – например при подготовката на
„голямата промяна” в България на 10 ноември,
но веднага след началото на прехода и новите,
и старите политически сили се обръщат на
Запад.
Нарастващата критичност към Съветския
съюз води до денонсирането на Договора за
дружба и сътрудничество между България и
СССР на 1 август 1991 г., но и бързото признаване на Руската федерация, договорено при
посещението на президента д-р Желю Желев
в Москва на 21 октомври 1991 г. два месеца
преди разпадането на Съветския съюз.
Въпреки доброто начало на новите българоруски отношения, през последните три десетилетия те не могат да излязат извън разделението в българското общество на русофили
и русофоби, което в много по-голяма степен
засяга политическите елити, отколкото обикновените хора. Днес отново сме изправени
пред ситуация на избор по отношение на Русия, избор, който българските политици правят в една посока, подчиняваща се на общата политика на санкции, лансирана от новите
съюзници на България от ЕС и НАТО, докато
значителна част от българското общество
симпатизира на Русия (както показва поредното американско проучване за отношението в
много държави към Русия, в което българите
се оказаха най-русофилски настроените в цял
свят). Българите, а и част от политиците
искат да се запази здравият разум и да се
развиват културните, икономическите и междучовешките отношения с най-голямата славянска държава.
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Предыстория установления дипломатических
отношений между Болгарией и Россией.
Роль проф. М. Дринова в создании Болгарского государства
Д-р Владимир Сафронов-Дринов, правнук проф. Марина Дринова:
С болгарскими журналистами я впервые встретился в 2013 году, когда мне
была предоставлена возможность провести презентацию книги «По следам
моего прадеда». В моей работе Марин Дринов был представлен как человек
исключительной судьбы, личная жизнь которого ранее никогда и никем не
освещалась. Имеющиеся литературные данные о нем были дополнены мной
отдельными фактами его биографии, сохраненными в преданиях только
нашей семьи.

П

Презентация второй книги: «МАРИН ДРИНОВ
– семейная летописьк 180-летию со дня рождения» состоялась в октябре 2018 г. также в
Союзе болгарских журналистов. Главной целью
проведенного исследования было мое стремление связать жизнь и деятельность Дринова с
его исторической эпохой, осветить его огромный вклад в дело построения Болгарского государства. Именно отдельные эпизоды из упомянутой книги выбраны мною для сегодняшнего
доклада.
Уважаемые журналисты! Вы предложили для
обсуждения очень важную историческую тему:
«Установление дипломатических отношений
между Болгарией и Россией». Эта проблема
сегодня важна так, как никогда ранее. Государства не могут существовать, не взаимодействуя друг с другом. Мне действительно
очень приятно, что и в Болгарии, и в России с
большим уважением относятся к нашей общей
истории. Отрадно, что усилия по сохранению
исторической правды встречают деятельную
поддержку болгарских граждан. Думаю, это
хороший залог успешных прошлых, настоящих
и будущих взаимоотношений между нашими
странами.
7 июля исполнится 141 год с момента вручения первым консулом России в Софии Александром Давыдовым верительных грамот болгарскому князю Александру Баттенбергу. Этот
знаменательный день считается началом дипломатических отношений между Болгарией и
Россией. Эти отношения, действительно, имеют глубокие корни и строятся на прочном
историческом фундаменте языковой и духовной близости, православной веры, письменности, культуры. Свойственное болгарам умение

През 2018 г. Владимир Сафронов-Дринов,
представи в СБЖ своята книга „Марин
Дринов – семейна летопис. 180 години от
рождението му“.

договариваться еще с древних времен позволило им влиться в семью европейских народов.
Гунны и авары, придя в Европу, так и остались
варварами и язычниками и давно исчезли с лица
земли. Болгары же как губка впитывали все новое и очень быстро отказались от язычества в
пользу новых монотеистических религий и тем
самым сумели сохранить себя и свою культуру.
Предпосылки создания болгарской государственности начали появляться еще в XVIII - XIX
веках, когда в Европе сложились особые исторические условия для освобождения Болгарии,
которую Османская империя считала своей
«провинцией». Вершиной болгаро-российских
отношений явилось освобождение Болгарии от
османского ига в результате Русско-Турецкой
войны 1876-77 годов и появление возможности
для создания Болгарской государственности.
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Деятельное участие в этом процессе приняли
не только русская администрация, но и сами
болгары, ярким представителем которых явился профессор Марин Дринов. Он был безмерно
счастлив, когда русские войска освободили его
родную Болгарию и с гордостью принял назначение на должность вице-губернатора Софии,
а в дальнейшем должность министра культуры
и просвещения.
Именно в Россию жители общины Панагюриште направили Дринова для обучения. В своем
выборе они не ошиблись. Получив образование
в России, Дринов вернулся на свою Родину для
оказания помощи народу в деле построения
нового, свободного Болгарского государства. В
этот период Болгария нуждалась в подобных
людях – в своих, родных, самых лучших, ведь
болгарских чиновников, знающих русский язык,
еще не было. Дринову пришлось дни и ночи работать над восстановлением разрушенного османцами народного хозяйства страны.Начал он
свою работу с организации выборов в первые
местные советы Болгарии и разработке правил
управления сёлами, округами, областями.
Он сделал многое, чтобы страна в этот короткий срок вступила в Международный почтовый союз. Были введены Медицинский и
Аптечный уставы, организован первый народный банк на территории Болгарии, запущены
в работу первые типографии, в которых печаталась вся русская классика XIX века. Еще до
окончания войны Дринов предложил издавать
болгарские газеты в занятых русскими войсками областях. Ему принадлежит роль в открытии в Софии публичной библиотеки, которая
получила имена св. Кирилла и Мефодия.
Кроме этого Дринов был активным организатором протестного движения болгар против
несправедливых решений Берлинского конгресса
по ВосточнойРумелии. В короткий срок он провел анализ финансового состояния княжества и
создал необходимые рекомендации по улучшению финансовой системы в стране.
Всего за неделю Дринов подготовил ещё один
важный документ об упрочении самостоятельности болгарской церкви.
В 1878–1879 годах им был разработан «Временный устав для народных училищ», который
включал в себя целую серию важнейших циркуляров и программ, касающихся школьного обучения.
Дринов ввёл 32-буквенный гражданский алфавит, основал научно-литературное общество
«Болгарско книжевно дружество» (сегодня это
Болгарская академия наук) и стал первым его
председателем.
Освобождение Родины Дринова создало условия для новой жизни болгарского государства
и проложило путь к современной европейской
24
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государственности. 9 февраля 1879 г. в городе
Велико-Тырново созвано Учредительное собрание, на котором была принята конституция,
получившая название Тырновская. Весь огромный
свод проекта конституции был создан особой
комиссией под руководством Дринова, состоящей из болгарских патриотов, полных благодарностью России за Освобождение Болгарии.
По предложению Дринова, столицей государства была провозглашена София. Также было
сформировано правительство. Министрами,
вошедшими в данное правительство, в основном были люди, которые в своей внутренней и
особенно внешней политике ориентировались
на Россию. Посты военного министра, а также
иностранных и внутренних дел, в том числе
и должность премьер-министра были заняты
русскими генералами.
На одном из заседаний Учредительного собрания Дринов прочёл записку «О деятельности
Русского управления в Болгарии». Это было
подведением итогов работы не только русской администрации, но и самого министра
Дринова.
29 апреля 1879 г. Великое Народное собрание
избрало Князем Болгарии немецкого подпоручика, сына высокопоставленного австрийского генерала, принца Гессенского Александра Баттенберга. Таким образом, были созданы структуры
власти, послужившие основой болгарского государства. Появились условия установления дипломатических отношений между странами, в
том числе между Болгарией и Россией. Можно
с уверенностью заявить, что в создании болгарского государства большая доля заслуг принадлежит не только русской администрации в
Болгарии, но и болгарам, одним из которых был
и профессор Марин Дринов.
Меня часто спрашивают: «Почему ваш прадед Марин Дринов покинул Болгарию в столь
трудное для страны время?».
Объяснить это можно следующим образом.
Летом 1879 г. Марин Дринов подал заявление
об отставке. Казалось бы, что настолько блистательную службу на благо родной Болгарии
министр Дринов обязан был продолжать и далее, однако успешная административно-государственная деятельность в освобождённой
Болгарии была прервана по его инициативе.
Ещё в мае он сообщал Константину Иречеку
о том, что желает возвратиться в Харьков в
конце июля, но не на постоянное жительство,
а только лишь для отдыха: «Поскольку за последние два года сильно, очень сильно устал и
физически, и морально. Сердце моё остается
в Болгарии, в которую я вернусь, как только
приду в себя».
Многие объективные факторы воспрепятствовали возвращению Дринова на Родину.
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Во-первых, состояние его здоровья желало
быть лучше. У него часто обострялось хроническое воспаление легких, полученное еще со
времен обучения в Киевской духовной семинарии. Болгары-семинаристы жаловались на плохое содержание, особенно на пищу, которая
была иногда даже с червями. Дом, в котором
они жили, был холодным, из печи выпадали кирпичи, двери и рамы плотно не притворялись,
и семинаристы подвергались вредному влиянию
сквозного ветра. Дринов постоянно простужался, болел пневмонией, которая в дальнейшем осложнилась туберкулезом легких.
Во-вторых, в стране создались особые внутриполитические условия, приведшие к отме26
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не Тырновской конституция, в создании которой Дринов принял деятельное участие. Тем
самым были нарушены принципы справедливой
выборности в центральные органы власти, на
которых он постоянно настаивал.
В-третьих, в 1881-83 годах Дринов разработал проект Государственного совета Болгарии
и получил предложение возглавить его, но был
вынужден отказаться от предложенной ему
столь высокой должности по причине прихода
к власти консерваторов, решавших в то время судьбу государства. Установление ими единоличного княжеского правления, русофобских
настроений правящих кругов Болгарии того
времени резко противоречило либерально-демократическим взглядам Дринова.
В определённой мере это была личная трагедия Дринова. Успешно начавшаяся государственная деятельность была прервана им
самим. Вернувшись в Харьков, он продолжил
преподавательскую и научную деятельность,
пишет более 100 научных работ, способствующих развитию византийских исследований,
истории балканских народов, этнографии, лингвистики, литературоведения и фольклора.Проживая в России, Дринов остался верен своей
Родине – Болгарии, всю жизнь, все свои труды
ученый посвятил возрождению великой болгарской культуры.
Своими трудами Марин Дринов учил людей
умению договариваться между собой, всегда
выступал за идею их объединения, налаживания
взаимоотношений, и в первую очередь между
Болгарией и Россией. Дринов призывал помнить
уроки истории и делать из них правильные выводы, отмечая, что «...народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего и обречён на
исчезновение».
Мне приятно осознавать, что национальные
симпатии болгар всегда были и остаются на
стороне России. Благодаря духовной, языковой,
культурной близости Болгарии и России я и моя
супруга действительно чувствуем себя на Родине моего предка Марина Дринова как у себя
дома. Память о русских воинах, освободивших
Болгарию, свято хранится болгарами. Повсеместно в Болгарии стоят памятники Александру II, генералам Скобелеву, Гурко, Тотлебену, а
также простым русским солдатам той войны,
Многие улицы названы в честь небесного покровителя русского Царя-Освободителя – святого Александра Невского.
Я высоко ценю то, что в числе выдающихся
сыновей Болгарии имя Марина Дринова не предано забвению, и память о его заслугах перед
Болгарией в деле построения болгарского государства и по объединению славянских народов
Болгарии, России и Украины живут в сердцах
многих миллионов людей. Спасибо за внимание.
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България в съветската политика в
годините на Втората световна война

И

Интересът на Съветския съюз към България
през Втората световна война е продиктуван
най-вече от неговия стремеж да гарантира
сигурността на своите черноморски граници.
Реализацията на тази цел и мястото на нашата страна в нея зависи от състоянието на
международните отношения, от поведението
на българските управляващи и от възможностите, с които Москва разполага за отстояване
на интересите си. В десетилетието, маркирано от две важни събития – установяването
на дипломатически отношения между СССР и
България през лятото на 1934 г. и тяхното
скъсване на 5 септември 1944 г., съветската
политика към България преминава през четири
етапа, през които дистанцираността се заменя от изключителен интерес и активност,
последвани от липса на обособена политическа
линия и след това – ново нарастване на значението на България в съветските външнополитически действия.
Първият период обхваща петте години след
установяването на дипломатическите отношения, когато за съветската дипломация
приоритет има „сдържането” на Германия с
помощта на Франция и Великобритания. От-

Автор: проф. Евгения Калинова,
СУ „Св. Климент Охридски“
ношението към България е точно формулирано
от ръководителя на съветската дипломация
Максим Литвинов: „Ние нямаме особени интереси
нито в България, нито в другите балкански страни.
Нищо не искаме от тях и нашето отношение към
тези страни ще се определя от поведението им
спрямо Германия и по въпроса за мира или войната.” Тоест, към България не е нужна никаква
инициативност и ролята на Съветския съюз е
просто на наблюдател. За тази позиция е от
значение и фактът, че София също не желае
активизиране на контактите, които според
българските управляващи ще засилят комунистическото влияние.
Вторият период в съветската политика към
България започва с направената през лятото
на 1939 г. критична преоценка на изминалите
пет години. Тя е плод на новата ситуация на
предвоенна политическа криза, в която Европа изпада от пролетта на 1939 г. Това налага
преформулиране на съветската външнополитическа стратегия и смени по върховете на съветската дипломация. Новият й ръководител
Вячеслав Молотов смята, че „неопределеността
и пасивността” в съветската позиция към България до момента са „само от полза за Германия,
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която успя да заеме там много стабилни икономически и политически позиции”. Така се е улеснило
проникването й в Черно море, а това пряко
заплашва Съветския съюз. Но Германия не е
единственият и дори до лятото на 1940 г.
не е и най-сериозният конкурент на СССР на
Балканите. В продължение на година Москва
трябва да противодейства най-вече на опитите на Англия и Франция да засилят позициите
си в региона. Така в Кремъл се налага изводът,
че „укрепването на търговските и политическите
отношения с България придобива актуално значение”
и съветската страна трябва да поеме инициативата.
Бързият ход на събитията през лятото и
есента на 1939 г. променя и позициите на
българските управляващи. Стремежът на цар
Борис да се придържа към политиката на неутралитет изисква непримиримостта към Съветския съюз да се замени с повече такт и
гъвкавост. Тази промяна е улеснена и от успокояващия факт, че Германия е сключила пакт
за ненападение със СССР. Така през есента на
1939 г. България и Съветският съюз започват
постепенно да се обръщат една към друга.
Сближаването е най-осезаемо в търговската
и кулутурната сфера, но докато за българските управляващи това е напълно достатъчно,
Кремъл го разглежда само като прелюдия към
политическото обвързване. За да реши въпроса
за своята сигурност, той се стреми да създаде „защитен вал” по границите си, състоящ се
от държави, в които съветското влияние да
бъде гарантирано чрез политически, икономически и военни споразумения. В тези рамки се
вписват съветските усилия от септември-ноември 1939 г. за сключване на пакт за взаимна
помощ с България. Те са безрезултатни, поради
опасенията на цар Борис, че страната може
да попадне „в орбитата на червения Петър Велики”. Москва проявява разбиране към тези страхове и до есента на 1940 г. не повдига въпроса за политическо обвързване, разчитайки, че
до него ще се стигне постепенно по пътя на
търговията и културата, но най-вече като се
спечелят българите с щедро предоставяна дипломатическа подкрепа за най-важния въпрос за
националното обединение. СССР нееднократно
заявява официално, че разбира „законните български искания” към Румъния и за излаз на Бяло море
и готов да подкрепи България “за тези искания,
ако се проведе някаква конференция”.
Тази съветска политика е печеливша що се
отнася до противодействието на Франция и
Англия на Балканите, тъй като двете страни
са против ревизията на балканските граници.
Въпросът за Южна Добруджа обаче сблъсква
Москва с друг претендент за влияние в България–Германия. От лятото на 1940 г. тя става
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основният конкурент на СССР по отношение
на България. Настойчиво поисканата от българското правителство германска подкрепа за
връщането на Южна Добруджа с убеждението,
че „Русия заедно с Добруджа ще ни докара и комунизма”, извежда Германия напред в надпреварата
за влияние. Москва трябва да удвои усилията
си за спечелване на България, още повече, че
през октомври 1940 г. германски войски вече
се разполагат в Румъния. Неутралитетът, към
който цар Борис продължава да се придържа и
след създаването на Тристранния пакт, дава
шансове на съветската политика и през ноември 1940 г. Молотов се опитва да я отстоява
в разговорите си с Хитлер, на когото заявява,
че СССР ще предостави на България гаранции,
каквито Германия е дала на Румъния. Проблемът е, че България не е поискала такива, а в
този момент е подложена на силен натиск от
Германия да влезе в Тристранния пакт. Москва няма време за губене и за по-малко от
три седмици (от 19 ноември до 7 декември
1940 г.) осъществява дипломатическа офанзива,
предлагайки на българските управляващи последователно няколко варианта на политическо
обвързване – от гаранционен пакт, през договор за взаимна помощ до споразумение за оказване на военна помощ без военни задължения
на България към СССР. И трите са придружени
с обещания за българските териториални претенции, запазване на суверенитета на страната и оказване на финансова, икономическа и
военна помощ. Тонът и начинът, по който са
отправени предложенията, показват изключителния интерес на Москва към България.
Но залогът е голям и за Германия, и за българските управляващи. Хитлер няма намерение
да се лишава от стратегически важната българска територия, а съветската активност го
кара да вземе окончателно решение за война
срещу СССР. Цар Борис признава, че „дори по
принцип не може да разговаря за помощ от болшевиките” и съветските предложения само катализират решението му да не отлага присъединяването към Тристранния пакт. От 1
март 1941 г. България става германски съюзник.
Така съветските усилия през втория период
от “българската” политика на Москва завършват с провал, а на Москва не остава друго,
освен да протестира пред София и Берлин,
че „счита територията на България и Проливите
за своя зона на сигурност и не може да се отнася с
безразличие към действия, насочени против интересите на СССР”.
С германо-съветската война през юни 1941 г.
започва третият период в политиката на
СССР към България, продължил до началото на
1944 г. Страната ни губи самостоятелното си
място в съветската политика и отношението

към нея се размива в общата линия към германските сателити. Подобно на Англия, СССР
се стреми да създаде съпротивителни движения, които да задържат германски сили, а след
войната да му осигурят политически позиции
в съответните страни. В резултат на тази
линия и на дейността на Комунистическата
партия в България се създава антихитлеристка въоръжена съпротива. През 1942 г. Кремъл
се стреми да активизира съпротивителното
движение в Европа чрез призива за създаване на
“народни фронтове” от разнородни обществени и политически среди. Българските комунисти се опитват да се съобразят с тази линия,
но в специфичните условия на страна-сателит
въоръжената съпротива остава докрая само
тяхно дело, а създаденият едва през лятото
на 1943 г. Национален комитет на ОФ привлича само няколко некомунисти и то от “втория ешелон” на легалната опозиция. През целия
трети период Москва няма конкретни инициативи по отношение на България; протестира
с умерен тон срещу използването на българската територия като германски плацдарм, но
Кремъл е по-скоро доволен, че дипломатическите отношения са запазени и че на Източния
фронт няма български войски.
След обрата в хода на войната през лятото
на 1943 г. Москва проявява стремеж да допълни военните успехи с нарастваща дипломатическа активност. Но в края на 1943 г. Балканите са извън обсега на действие на съветските
войски и затова не заемат предно място в
инициативите на Кремъл. Опитите на САЩ и
Англия да го въвлекат в обсъждания по балкански проблеми не успяват и Сталин не разкрива
плановете си за региона, преди да може да ги
подкрепи с военни действия. Но проявената
в Техеран настойчивост на Чърчил за втори
фронт на Балканите и заявката на САЩ за
първостепенна роля в България са в разрез с
разбиранията на Москва, че регионът е важен
за съветската сигурност.
Така от началото на 1944 г. започва четвъртият период в съветската политика към
България, който е част от общия процес на
активизиране на съветската дипломация. СССР
участва в договорените съюзнически действия
спрямо България, без обаче сам да предлага такива, но същевременно предприема и самостоятелна дипломатическа акция. Чрез поредица
ноти той се опитва да принуди правителството на Д. Божилов да скъса с Германия.
За разлика от американските и британските призиви за излизане от Оста, съветските ноти поставят конкретни и ескалиращи
искания и това дава възможност на Москва
да предприеме ответни действия в случай на
неизпълнение. Така СССР получава оправдание

за радикална намеса, за каквато при запазените дипломатически отношения с България му
е нужно сериозно основание. В по-близък план
Москва се надява да накара българските управляващи да потърсят нейното посредничество за излизане от войната. Намеренията на
съветската дипломация са улеснени от опита
на Чърчил през май 1944 г. да постигне споразумение със Сталин за свобода на действие на
СССР в Румъния срещу такава за Англия в Гърция. България не фигурира в британското предложение и това позволява на Москва да засили
натиска върху българските управляващи, като
го допълва с подканяния, че ако са по-смели и
съгласуват с нея, а не със западните съюзници,
действията за скъсване с Германия, ще могат
да разчитат на СССР за по-благоприятни условия за излизане от войната.
Поведението на българските правителства
обаче не отговаря на съветските очаквания.
Москва не се задоволява с дребните жестове
на зачитане от кабинета на Ив. Багрянов, показва резервираност към преговорите за примирие със САЩ и Англия и не признава обявения
на 26 август български неутралитет. Същевременно Москва чрез Задграничното бюро на БРП
координира помощта за българското съпротивително движение и плановете му за идване на
власт. Развръзката настъпва на 5 септември
1944 г., когато Съветският съюз обявява, че
преустановява дипломатическите отношения
с България и й обявява война. Настъплението
на съветските войски обаче е отложено за 8
септември, за да се подготви самостоятелното завземане на властта от ОФ и така да
се избягнат евентуалните упреци на западните съюзници за наложена от Москва правителствена промяна. На 9 септември България вече
има нов кабинет на ОФ, който веднага иска
примирие от СССР и военното настъпление
е преустановено, а Москва има основание да
участва в изработването на съглашението за
примирие.
Така, чрез дипломацията и силата на оръжието Съветският съюз си извоюва силни позиции
в България. В сравнение с Англия и САЩ той
има далеч по-сериозна мотивация, свързана с
нейното важно място в съветската стратегия за сигурност. През 1939/40 г. Москва
губи съревнованието с Германия за България,
но през следващите години подготвя своя реванш, като си осигурява сериозна вътрешна
опора в лицето на БРП и ръководеното от нея
съпротивително движение. С навлизането на
Червената армия и продължилото до края на
1947 г. съветско военно присъствие в България
Съветският съюз гарантира трайно своите
стратегически интереси в региона за следващите четири десетилетия.
29
#102 / 2020

акцентите
на форума

Болгария–Россия:
Долгая дорога содружества
Изказване на Вячеслав Умановский на форума „България–Русия.
140 години дипломатически отношения:
журналистически поглед“.

У

Уважаемые коллеги, друзья!
Когда мне предложили выступить перед вами,
чтобы вспомнить сорок три года официальных
взаимоотношений между Народной Республикой Болгарии и Союзом Советских Социалистических Республик, я был несколько растерян,
потому что для меня связи моей Родины с
Болгарией никак не укладываются в понятие
«официальные». Хотя бы потому, что я дважды бывал в вашей стране. Один раз в качестве
беззаботного туриста, и еще один раз – в
роли комментатора футбольного матча. К моему огорчению, вынужден сообщить, что из-за
меня ли или по другим, объективным, причинам
российские футболисты проиграли тот матч
болгарской сборной во главе с великим Христо
Стоичковым.
Но, так или иначе, мое знакомство с Болгарией все же состоялось и, несмотря на упомянутый мною матч с моим скромным журналистским участием, оно оставило во мне самые
теплые воспоминания.
Я постараюсь припомнить кое-какие факты
из дипломатических отношений между Народной Республикой Болгарией и СССР в период с
1948-го по 1991 годы, хотя убежден, что вряд
ли сделаю какие-нибудь заметные открытия в
этой сфере.
Вообще, история наших дипломатических
связей очень древняя, но, как известно, дипломатия всегда отражает современные политические тенденции и взаимные интересы
геополитического характера. Поэтому я вынужден ограничиться вышеупомянутым периодом продолжительностью в долгие 43 года.
Напомню, что дипломатические отношения
были восстановлены путем обмена письмами
между заместителем Председателя Союзной
контрольной комиссии и председателем Совета Министров Болгарии 14 и 16 августа 1945 г.
А 6 января 1948 г. была достигнута договоренность о преобразовании дипломатических
миссий в посольства: в Софии – советского
посольства и должности чрезвычайного и полномочного посла, а в Москве – посольства На30
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родной Республики Болгарии с соответствующей должностью чрезвычайного и полномочного
посла.
За эти годы в Софии верительные грамоты
вручали политическому руководству Болгарии
девять советских послов, сменяя друг друга в
строгом соответствии с правилами дипломатической службы. Имена этих людей хорошо
известны в дипломатических кругах. Это всегда были в высшей степени профессиональные
дипломаты, высокообразованные и уважаемые
люди, искренние, исключительно доброжелательные, и, вне всяких сомнений, верные друзья
болгарского народа.
За 43 года не возникло не то что дипломатического скандала, но даже не было места для
малейшего конфликта или просто непонимания.
Эти годы вообще ничем не были омрачены.

Причем, на фоне жесточайшей «холодной войны»,
потрясавшей мир. Болгария и СССР находились
по одну сторону нескончаемых, порой, невидимых,
сражений, в основе которых лежали идеологические
воззрения
противников,
их геополитические интересы, а также различия в
экономических системах и
в культурных традициях.
На территории Народной Республики Болгарии
никогда не присутствовали регулярные войска
СССР – за исключением,
разумеется, чрезвычайно
короткого периода освобождения от фашизма. Именно поэтому на
улицах невозможно было встретить солдат
и офицеров в форме советской армии. Единственные советские воины, которые регулярно
посещали Болгарию, были те счастливые военнослужащие, которые заслужили летние путевки в замечательные дома отдыха на море,
например, на Солнечном берегу или на курорте «Дружба» – само название говорило о себе.
Они, как и сотни тысяч гражданских туристов, приезжали на отдых с семьями, с детьми, мгновенно обзаводились здесь друзьями и
увозили с собой самые светлые воспоминания о
простых болгарах, о вашей великолепной кухне,
об уникальной, древней культуре и об искренней братской верности слову и делу. Болгары
также приезжали в СССР – и на работу в длительные командировки, и на учебу, и в туристические вояжи по нашей огромной стране.
Тогда она была еще больше, чем теперь.
Взаимопроникновение культур, абсолютное
понимание и искреннее приятие политических
интересов, верность данному слову – вот,
что присуще сорока трем годам дипломатических отношений на уровне посольств, с множеством консульских учреждений, как в СССР,
так и в Болгарии. Между странами была прочно установлена железнодорожная и воздушная
связь, морские и автомобильные перевозки.
Причем не только в индустриальных интересах
обеих стран, но и в сфере туризма, культурного, научного и учебного обменов.
Я не уверен, что найдется кто-нибудь, кто
не вспомнит о гигантском металлургическом
комбинате в Кремиковцах и о возведении грандиозного энергетического атомного комплекса
«Козлодуй». Эти колоссальные проекты осуществлялись советскими и болгарскими инженерами плечом к плечу.

Это свершалось не только в рамках Совета
экономической взаимопомощи, но и в соответствии с прямыми двусторонними договорами.
Взаимные поставки отличались высочайшим качеством и договорной точностью. Мы не сомневались друг в друге.
Обе страны входили в военный блок социалистических государств и стран народной демократии, известный как «Варшавский пакт».
В обеих странах постоянно присутствовали
как военные атташе со своим квалифицированным персоналом, так, и, например, в Москве, в
штаб-квартире пакта, были постоянные представители Министерства обороны Болгарии.
Их семьи обеспечивались комфортными квартирами, а дети обучением в советских средних школах, и, разумеется, в высших учебных
заведениях.
Но пришел день, когда с карты мира исчезли
два государства – СССР и НРБ. Их правопреемниками, однако, стали Российская Федерация
и Республика Болгария соответственно.
23 октября 1991 г. в Москве был подписан
Протокол об установлении дипломатических
отношений уже между Россией и Болгарией. Однако содержащиеся в Протоколе договоренности не получили развития. Стороны
диппредставительствами не обменивались, а
интересы России в Болгарии по-прежнему представляло посольство СССР.
В декабре 1991 г. посольство СССР было преобразовано в посольство России. Болгарская
сторона последовала этому же.
Не стану сейчас говорить, что порой теперь
омрачает наши отношения, потому что о
брате следует помнить только хорошее. Пролитая в борьбе с общими жестокими врагами
и слитая в едином народном теле кровь осталась безупречной.
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Память о войне одна на всех
В целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-летия
Победы над нацизмом в Великой Отечественной войне 1941–1945
годов президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении в
2020 году в России «Года памяти и славы». Это событие отмечается
в первую очередь как 75-летие Победы Советского народа в Великой
Отечественной войне.

В

Автор: д-р Владимир Сафронов-Дринов

Военный парад на Красной площади 9 мая 2020
года станет центральным событием празднования. Об участии в праздновании 75-летия
Победы в Москве заявили: президент Болгарии
Румен Радев, генсек ООН АнтониуГутерреш,
премьер-министр Японии СиндзоАбэ, французский лидер Эммануэль Макрон, президент Сербии Александр Вучич, чешский лидер МилошЗеман и глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
Военные парады также пройдут в 29 российских городах, праздничные артиллерийские салюты будут даны в 73 российских городах.
Надеюсь, что и болгарский народ не останется равнодушным к этому Великому празднику
Мирового значения, как и в предыдущие годы,
так и в этом году 9 мая во многих болгарских
городах пройдет шествие „Бессмертного полка“, будут благоустроены территории памятников советских солдат, организованы круглые
столы с молодежью, а также торжественные
митинги и марши по главным площадям городов. Главная цель этих акций – сохранять и
передавать из поколения в поколение правду о
самой страшной войне XX века, почтить память воинов, отдавших свою жизнь в борьбе
с фашизмом, обратить внимание общественности на случаи осквернения памятников и мемориалов советским воинам, а также подчеркнуть важность сохранения великой истории,
предостеречь против возврата нацизма.
В 1941–1943 годах болгарские антифашисты
организовали движение сопротивления и вступили в ожесточенную борьбу с фашистами в
германском тылу. Сформированный ими Отечественный фронт сопротивления сыграл
огромную роль по спасению еврейского населения страны от «окончательного решения еврейского вопроса». В 1943 году Рабочая партия
Болгарии создала повстанческую армию, численность которой к концу войны насчитывала
30 тысяч партизан. По литературным данным
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около 10 тыс. партизан погибли от рук фашистов.
Дети и внуки болгарских переселенцев в Россию активно сражались за освобождение Европы от фашистской «чумы», одним из которых
был и мой отец Александр Дринов – внук известного в Европе проф. Марина Степановича
Дринова. Отца не стало в 2008 году, сегодня
остается все меньше людей, переживших Отечественную войну и, скоро некому будет рассказать молодому поколению о том страшном
времени.
На примере моего отца Александра Александровича Дринова хочется напомнить, как важно хранить мир и какой ценой досталась Победа нашим предкам. В Великой Отечественной
войне он принимал непосредственное участие
с самого начала и до ее завершения. Участвовал
в боевых действиях на Брянском, Центральном, 1-м Украинском фронтах. Прошел путь
от рядового пехотинца до лейтенанта. Молодость не помешала ему храбро и мужественно
сражаться с фашистами. Увлечение спортом
помогло отцу стать хорошим бойцом, легко
переносить все невзгоды и лишения военной
службы. Он участвовал в таких ключевых сражениях Красной Армии, как Орловско-Курская
дуга, битве за Берлин, освобождал Польшу, Чехословакию и др. А. А. Дринов прошел всю
войну от «звонка до звонка», выжил в этой
кровавой мясорубке, хотя средняя продолжительность жизни пехотинца составляла от
двух недель в наступлении до месяца в обороне. Отец рассказывал о войне как человек,
видевший врага лицом к лицу, о том, как гибли
в лобовых атаках тысячи солдат, где ночевали зимой бойцы, что ели и о чем думали. В
его рассказах нет пафоса, нет рассуждений о
великой миссии русского народа, долге. Он не
отождествлял себя бронзовым героем, а был
обычным живым человеком, которому выпало

на долю жить в страшное время военных испытаний.
Отец не очень охотно вспоминал о войне
особенно в годы после ее окончания. Но со
временем, когда боль потерь несколько притупилась, он поделился своими воспоминаниями,
поразившими меня до глубины души.
Отдельные фрагменты из воспоминаний Александра Дринова о его фронтовой жизни разрешите предоставить вашему вниманию:
«От пленного немца стало известно, что после поражения под Сталинградом фашисты попытаются взять реванш на Курско-Орловской
дуге. На этом участке обороны мы перекопали
столько километров земли, казалось больше,
чем расстояние от Земли и до Луны.
Утром в пять часов на наши окопы пошли десятки немецких танков «Тигр» в сопровождении пехоты. Танки из своих пушек ведут огонь
по нашим позициям. Страшно, бьет нервный
озноб, зубы стучат, бросает то в жар, то
в холод. Сотни стволов нашей артиллерии и
минометов в ответ наносят удары по вражеским танкам и пехоте. Шквал огня и металла обрушивается на головы фашистов, от их
пехоты мало кто остается в живых. На поле
горят их танки, атака отбита. Мы, глухие от
грохота орудий, вздыхаем с облегчением.
После нескольких минут затишья немцы нанесли удар по нашим окопам артиллерией и
минометным огнем. Повсюду взрывы, треск,
грохот, визг осколков – все смешалось в тротиловом дыму. Окопы разрушены, много солдат убито, раненые стонут, кричат от нестерпимой боли, все слилось в единый вопль,
как в аду. Лето, июль месяц, солнце в зените,
нещадно печет, невыносимо хочется пить.
Вода во фляжке горячая, жажду не утоляет.
Минут через тридцать следует новая атака
немцев с еще большим количеством танков и
несколькими цепями пехоты. Артиллерия бьет
по ним прямой наводкой, подбито много их
танков. Одна атака немцев отбита, за ней
следует другая. Я веду огонь из ручного пулемета, ствол раскалился докрасна от непрерывной
стрельбы. Каска спасает мне голову, несколько
раз осколки ударяются об нее. Помощник Вася
сидит на дне окопа, заряжает патронами диски и подает мне. От взрывов и стрельбы мы
ничего не слышим, общаемся на пальцах.
Бой продолжается весь день, к вечеру затихает. Газы разъедают глаза, нечем дышать от
разлагающихся трупов. Отбиваем последнюю
атаку. Счет времени потерян. Раскаленное
солнце садится за горизонт, все вздыхают с
облегчением. Последний снаряд разрывается на
бруствере окопа, взрывной волной меня отбрасывает на дно. Я встаю на ноги, пытаюсь
вздохнуть, но не могу, сдавливает грудь, я гло-

таю воздух как рыба на суше. Вася подает мне
фляжку с водой, я немного отпиваю, наливаю
в ладонь, ополаскиваю лицо, становится легче.
Вася смотрит на меня, хохочет, я его не слышу, лишь по выражению лица понимаю, что он
смеется надо мной. Достаю осколок зеркала,
гляжу в него, самому становится смешно – все
лицо в потеках грязи.
«К началу сентября 44 года наши войска подошли к Чернобылю. Город занят немцами. Мы
окопались на восточном берегу реки Припять.
Берега с нашей стороны песчаные, пологие, с
немецкой – крутые. Морозно, ветер северный,
холодный, по небу плывут тяжелые рваные облака. Луна в зените излучает яркий холодный
свет. Противоположный берег в темноте,
видны только очертания построек. По реке
идет шуга, через день-два река покроется
льдом. В ночь с девятого на десятое ноября
наша рота получила приказ форсировать реку
Припять. Не раздумывая, прыгнул в ледяную
воду. На мне шинель, ватные брюки, тяжелые ботинки, фуфайка, в карманах патроны,
на поясе две гранаты, да еще ручной пулемет
весом около пуда. Начал тонуть, вода скрыла
меня с головой. Набрав полную грудь воздуха,
отталкиваясь ногами о дно реки, добрался до
противоположного берега. Цепляясь за ветки
кустарника, я с трудом подтянулся к берегу.
Берег крутой, высотой около трех метров.
Ледяная вода в начале обдала меня, словно кипятком, затем почувствовал, что промерзаю
до костей. К обрыву подошел немецкий танк,
стал стрелять из пулемета по нашим солдатам, переплывавшим речку, многие погибли.
Расстреляв весь свой боевой комплект, танк
развернулся и ушел. Я с большим трудом выбрался на берег. Получил приказ от командира
идти в атаку. С меня ручьем течет вода,
хочу бежать, но нет сил нести такую тяжесть. Подтянулись артиллерия и «катюши»,
произвели залп по отступающим немцам. Я начал основательно мерзнуть, зубы от холода
стучат, не могу унять дрожь. Снял шинель,
фуфайку, гимнастерку, отжал их, подошел к
горящей хате, встал у огня. От стороны, повернутой к огню, идет пар, с противоположной, покрывается ледяной коркой. Лег спать
на голую землю. Весь промокший, долго не мог
уснуть, но усталость взяла свое. Утром чуть
свет пошли в наступление.
В декабре 1944 года в одном из боев за освобождение Польши я был ранен в руку. Меня направили в госпиталь. Обстановка в госпитале
была тяжелая. Раненых было много, особенно
танкистов, обгорелые, слепые, искалеченные
отказывались от лечения и приема пищи, хотели умереть. Казалось, весь госпиталь пропитан отчаянием, горем и ненавистью к фаши33
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стам. Медсестра обработала мою рану, дала
100 грамм водки, отвела к нарам и показала место моего пребывания. Несмотря на невыносимую боль, я сразу уснул. На следующий день
меня пригласили в операционную. Хирург, капитан Ойснас, осмотрел мою руку, предложил
ампутировать палец. Я не согласился. Выписали
меня в середине марта. Вместе с лейтенантом Григорием Меркуловым на перекладных мы
отправились догонять свою часть.
15 апреля идем по Германии, заняли немецкую деревню. В одном из домов на крыльце
сидит девушка, маленькая, черноглазая, лет 19ти, в форме старшего сержанта медицинской
службы. Перед ней большая стеклянная банка с
консервированной черешней. Пригласила меня:
«Товарищ лейтенант, угощайтесь». Познакомились, зовут ее Фатима, она узбечка. Я сел
к столу, едим черешню, разговариваем, смеемся. Смотрю на нее и любуюсь этим живым
произведением искусства. Начала бить немецкая артиллерия. Фатима выбежала на улицу,
крикнула мне: «Саша, скоро увидимся». В ответ наши самоходки дали залп по немецкой батарее тяжелых пушек. Обстрел прекратился.
Мимо меня солдаты пронесли убитую девушку,
осколком ей срезало голову, это была Фатима.
Я стоял как вкопанный, из глаз непроизвольно
потекли слезы. Насмотрелся я за время войны
на убитых, раненых и искалеченных людей, но
здесь не мог обойтись без слез. Снял пилотку,
долго стоял и смотрел, как солдаты, увозили
на вечный покой нашу боевую подругу.
Родина Фатимы – прекрасный солнечный Узбекистан, находится за
тысячи километров от Германии. Но Фатима, как тысячи узбеков, таджиков, киргизов,
грузин и других народов понимали: «Родина у
нас одна – Советский Союз и эту Родину надо
защищать от жестокого врага». Почему же
сейчас пышным цветом расцвела межнациональная ненависть народов? Мы же всегда были
вместе. И эта дружба особенно ярко проявилась в чудовищной войне 1941–1945 годов».
Заканчивая воспоминания Александра Александровича, я хочу привести еще один эпизод из
его военной судьбы, где в полной мере раскрыта, может быть, главная черта русского
солдата – человечность.
«В боях за город Тройенбритцен почти весь
наш батальон был уничтожен. Хотя немцы
оказывали упорное сопротивление, но уже было
ясно, война близится к завершению. Подошли
к старинному замку. Все с тревогой ожидают
пулеметных и автоматных очередей. Крадучись
поднимаемся на второй этаж. Стены длинного коридора, панели, двери – все выкрашено в
белый цвет. Стало ясно, в замке разместился
немецкий госпиталь. У дверей каждой палаты
34
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стоят медсестры, раскинутыми руками закрывают двери. По решительному выражению на
их лицах читается: «Лучше я погибну, но не
дам русским стрелять в раненых». Я заявил,
что мы только проверим, нет ли здесь автоматчиков. Зашли в первую палату, в ней
около десяти коек, на каждой лежат раненые
немецкие солдаты. Кто-то укрылся с головой
одеялом, другие в ужасе смотрят на нас. Двое
немцев спрятались под кроватями. В маленькой палате лежит раненый офицер, капитан,
на стуле висит мундир эсесовца, весь в фашистских наградах. Врач заявил о международной конвенции о защите раненых. Я сказал ему,
что мы не фашисты, расстреливать никого не
собираемся. Они и так ответят за свои злодеяния, их будет судить международный суд,
с них всё спросят. На выходе из госпиталя,
меня задержал врач, подал на прощание руку,
говорит: «Русские – люди прекрасной души,
спасибо вам». Руки я врачу не подал, только
попросил извинение за испачканный пол. Козырнул и вышел из госпиталя.
Утром мы тронулись в путь, мысли о посещении госпиталя не покидали меня: мы не
тронули в госпитале раненых немцев, в нас с
детства было заложено гуманное отношение к
беззащитному человеку, нашим людям не свойственна жестокость. Фашисты же, прекрасно
видя на крышах вагонов красные кресты, нещадно бомбили наши санитарные поезда, госпитали, получали за это боевые награды.
В мае 1946 года нас демобилизовали. Всем
офицерам
выдали по новому шерстяному костюму – подарок Черчилля, по посылке и по 3000 рублей.
Началась мирная жизнь…»
За участие в боевых действиях А. А. Дринов
был удостоен правительственными наградами:
орденами Отечественной войны I и II степени, медалями « За отвагу», «За боевые заслуги»,
«За освобождение Варшавы», «За освобождение
Праги», «За победу над Германией» и др.
После войны Александр Александрович жил в
Старом Осколе. Работал в школе учителем
рисования и труда.
Мной представлено вашему вниманию несколько эпизодов из воспоминаний фронтовика
– болгарина по национальности - Александра
Александровича Дринова о страшной войне –
великой трагедии и великого подвига народа в
борьбе с фашизмом.
Давайте же будем помнить о том, что именно такие, как Дринов дали нам возможность
жить. Низкий поклон и вечная память героям,
защитникам, отцам и матерям, которые ценой своей жизни заплатили за спасение Мира
от фашистов! Мы перед ними в неоплатном
долгу.
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„Русский мир”: историософски
и геополитически измерения
„Русский мир” крие в различна степен като руска матрьошка всички
понятийни пластове от руската идентичност: историософска,
геополитическа, цивилизационна и духовна.

И

Историософската идентичност на „руската
идея” съчетава европейската култура с руския
месианизъм. Геополитическата идентичност на
външнополитическата доктрина „Русский мир”,
съчетаваща имперската универсалност с руските национални интереси. Външнополитическите идеологически вектори на Русия са разнообразни и не се ограничават с една идеологема.
Ако „Русский мир” е предназначен за руското и
за европейското културно пространство, то
евразийският идеологически вектор е насочен
към Изтока – към постсъветското пространство на Средна Азия.
Славянският цивилизационен вектор е преди
всичко за Балканите и разцветът му е през ХIХ
век, когато максималната реализация на славянската идея се състои с Руско-турската освободителна война 1877–1878 година и създаването
на третата Българска държава. Панславизмът
е идеологическата рамка на славянската идея,
която от края на ХIХ век започва да губи популярност в Русия но остава ненатрапчиво в
имперската памет, за да се прояви в подходящия момент.
Цивилизационната идентичност на „Русский
мир” може да бъде наречена ограничен панрусизъм или русоцентризъм. Духовната идентичност на „Русский мiр”, или „Святая Русь” – е
част от Православната реалност и определя
Русия като „страна-цивилизация” – Православна
цивилизация [Александър Панарин, Виктор Тростников].
Една от характеристиките на „руската цивилизационна идентичност” (Русский мир) е „цивилизационна солидарност” [Валерий Расторгуев].
Черно море на пръв поглед е преди всичко
геополитическо пространство, охраняващо южните подстъпи към Русия – било то империя,
СССР или Руска федерация. Съществува обаче и цивилизационна и идеологическа връзка на
Черноморския регион с „Русский мир” и тя е

Автор: проф. Дарина Григорова

локализирана именно в Крим – Херсонес, кръщението на княз Владимир. Оттук и присъединяването на Крим към Русия през 2014 г.
има не само безспорно геополитическо значение
както за руската, така и за черноморската сигурност, но притежава и символичен, сакрален
смисъл. След 2014 година славянският вектор
присъства в руското геополитическо полезрение като „обширен източнославянски свят”
[Владимир Путин].
Крим фиксира и горната граница на хронологическия перод на „постсъветска Русия” (1991–
2014). С Кримското завръщане постсъветският
период за Русия приключва с възстановяването
на статуса є на „велика сила”, загубен след разрушаването на СССР.
От геополитическа гледна точка Крим е поважен от Киев, но от духовна е обратното,
защото въпреки сакралността на Херсонес духовният център, породил „Русский мiр”, е Киев,
а не Крим.
През ХIХ век популярното идеологическо понятие е „славянский мир”, а от началото на ХХ
век със зараждането на евразийската истори35
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ософия се появява и понятието „евразийскоруски културен свят” [Петър Савицки]. Евразийската идеология е „антиславянский мир” с
отричането не само на славянската идея, но и
на славянската култура, и със създаването на
туранския мит, загатнат през ХIХ век от Константин Леонтиев, и разработен от евразиеца
Николай Трубецкой.
Понятието „Русский мир” е постсъветско и
става част от езика на руската дипломация
и официални власти след 1991 г. като външнополитическа доктрина за руснаците извън
Русия. Геополитическата катастрофа с разпадането на СССР оставя извън границите на
Руската федерация 25 млн руснаци. Доктрината „Русский мир е за защита на съотечествениците и за връзка с всички емигрантски руски
вълни, а в по-широк план и за културен мост с
рускоезичния свят.
В постсъветския политически език понятието „Русский мир” се въвежда за първи път от
Пьотър Шчедровицки, който го разбира като
„геоикономическа стратегия” за „хуманитарно-технологическо обезпечаване на външната
политика”. В официалния език на Кремъл терминът „Русский мир” се използва през 2004 г.
от Игор Иванов (министър на външните работи) и от Владимир Путин, който през 2007 г.
в посланието си до Федералното събрание го
затвърждава като „пространство на многомилионния „русский мир”, който е значително поширок от самата Русия”. Игор Иванов въвежда
интересния термин „събиране на русский мир”
на мястото на „събиране на руската земя”, за
да не зависи от конкретни граници.
След присъединяването на Крим (2014) „Русский
мир” се превръща от „реинтеграционна стратегия” в геополитическа реалност. Майданът в
Украйна (2013) пробужда интереса към „русский
мир” на руснаците от „голямата земя” (както наричат Русия в Новоросия). „Русский мир”
придобива плътност: „Русский мир гори… не
фигурално, не в умопостижими далечини отвъд
хоризонта на реалността, а в самия и напълно
реален център на този хилядолетен свят – в
земята на Киевска Рус” [Валерий Расторгуев].
„Русский мир” е част и от църковната дипломация и съществува паралелно с духовното пространство/вселена/ойкумене – „Русский
мiр”, чието начало е от 988 г. Понятието
„Русский мiр” е „средновековно по дух, означава
едновременно и вселена… и общество, и община, включително и селска… Понятието „мiр” е
близо до гръцката дума „ойкумене” – „вселена”
[дякон Владимир Василик].
За първи път идеята за „Русский мир” е заявена в програма на руския патриарх Кирил през
2009 г.
Впрочем любопитно хронологическо съвпаде36
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ние е, че 2007 г., от една страна, съчетава
Мюнхенската реч на Путин, определила стратегията за геополитически суверенитет на Русия в многополярен свят и срещу еднополярния
временно съществуващ след края на Студената война международен режим (падането на
Берлинската стена 1989–2014, Кримското завръщане). 2007 година има и духовно значение
– възстановено е каноничното общение между
РПЦ и РПЦЗ.
Ако границите на „Русский мир” са неопределени, плаващи, извън политическите очертания
на Руската федерация и извън постсъветския
контур след 1991 г., то границите на „Русский
мiр” имат конкретно историческо пространство: Русия, Украйна и Беларус, или земите на
„Святата Рус”.
„Русский мiр” се възприема от църковните
православни среди като духовна алтернатива
на Запада, на Pax Romana, който живее в постхристиянското и в неоезическото време [митрополит Иларион].
„Русский мир” се възприема и като геополитическа алтернатива на „Европейский мир”
[Алексей Громико].
В Беларус предпочитат понятието „Източнославянский мир”, защото свързват „Русский
мир” само с Руската федерация и възприемат
себе си като част от „славяноправославна
цивилизация”, а не от „руската цивилизация”.

Нещо повече, там правят разграничение между
пространството на „каноничната територия”
на РПЦ и пространството на „Святата Рус”
– търсят дистанция и в националната им идея
не присъства месианизмът, нито сакралният
вселенски път, характерен за Русия [Алейникова, С.М.].
В Украйна сред русофилските академични среди (за русофобските няма смисъл да се говори, там демонизацията на „Русский мир” е патологична) също е популярно мнението не за
„Русский”, а за „Източнославянски православен
мир”, както и не за „руска”, а за „славяноправославна идентичност” [Пьотър Толочко].
В Новоросия (непризнатите донбаски републики) обратно – „Русский мир” е част от самоидентификацията. Новоросия, понятие, възникнало след „руската пролет” (2014) се възприема
като „Руско Преображение” [Станислав Минаков]. „Новорсия” е плод на „руско въстание”
[Едуард Лимонов]. В официалния език на Кремъл
обаче „Новоросия” не присъства, а след 2014 г.
не се говори активно за и „Русский мир”.
„Русский мир” е реакция и на русофобията,
на дерусификацията под формата на декомунизация в част от постсъветското пространство, на „системната политическа русофобия”,
или „антирусизъм”, подобен на антисемитизма
[Александър Шчипков].

Възприемането на „Русский мир” само като
идеологема или само като геополитическа доктрина подценява духовния вектор на „Русский
мiр”. Духовната реалност не е абстрактна, а
е поле на сериозен исторически, културен и
геополитически сблъсък. Анексията на духовна
територия е по-болезнена от всяка териториална или друга материална загуба. Опитът
на Вселенския патриарх да погази каноничното
право със съдействието на киевските власти
в полза на разколниците (Киевски патриархат)
и срещу православните (Украинска павославна
църква Московски патриархат) може да доведе
до разделение в Православието на славянско и
на гръцко.
За България Православието е духовна идентичност, а църковнославянският език, който е
средновековният български език [Дмитрий Лихачов] е езикът на богослужение, неопетнен от
административна или друга лексика. В България
„Русский мiр” (988 г.) за разлика от „Русский
мир” (1991 г.) е близък и през православната
нишка присъства ненатрапчиво, но категорично. Българският патриарх Неофит има авторитет и политическият елит мълчаливо се съобразява с него. Оттук и духовното родство с
Русия/Русский мiр независимо от геополитическото разминаване и често пъти даже противопоставяне.
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Външнополитическите
предизвикателства пред
съвременна Русия
Автор: д-р Войн Божинов,
Институт за исторически изследвания при Българската
академия на науките

Р

Разпадът на Съветския съюз и на контролирания от него източен блок постави Кремъл
в изключително сложна вътрешна и международна ситуация. Сривът на социалистическата
система донесе на руснаците не само рязко
обедняване, битови неудобства и унижения,
но и реалната опасност от протичането на
деструктивни процеси, застрашаващи териториалната цялост на руската федерация.
Всеобщата вътрешна криза логично доведе
до рязък спад във външнополитическия престиж на Москва. Кремъл на практика отсъстваше от разплитането на два жизнено важни
проблема, чието разрешаване бе в основата
на „новия световен ред“, който Джордж Бушстарши бе решен да наложи1. Става дума за
американското нахлуване в Ирак (1991 г.) и
бомбардировките над Съюзна република Югославия (1999 г.). Двете интервенции, прикрити зад принудително сформирани коалиции и
зад НАТО, отвориха „кутията на Пандора“ и
нагледно демонстрираха обстоятелството, че
като се изключи расизмът и антисемитизмът,
новият американски ред не се различава много
от този на Адолф Хитлер.
Неестественото положение на еднополюсния
свят започна да се променя към началото на
новия век, когато две тенденции се оказаха от
глобално значение. Първата от тях е нарасналата роля на Китай в световната икономика,
което засили желанието на Пекин за по-видимото присъствие на „поднебесната империя“
в световните дела. Настана времето Китай
да бере плодовете от реформите на Дън Сяо
Пин, превърнали страната в мощен стопански фактор. Предаването на о. Дамански във
владение на КНР, направено от Михаил Горбачов в последните дни от съществуването

на Съветския съюз, както и присъединяването
на ХонгКонг и на Макао показа, че Пекин не се
стреми единствено към икономическо превъзходство. В Китай очевидно мислят и върху
възможността за разширяването на „жизненото
си пространство“, колкото и незначителни по
територия да са островът и двете бивши
колонии.
Систематичната работа на китайците контрастира с втората тенденция, изпречила се
пред американския хегемонизъм – стабилизирането на Русия, започнало с овластяването на
Владимир Путин и последвалото логично завръщане на Кремъл като първостепенен фактор в международните отношения. За да се
стигне до укрепването, руската федерация извървя дълъг и сложен път. Сепаратизмът в някои региони на огромната страна и тежкото
наследство от 90-те години, забавяха оздравителния процес. За излизането от трудната ситуация бе заплатена висока цена. Колко
са точно жертвите от конфликта, породен в
Кавказ, едва ли някой може да каже с прецизност. Трудно могат да се опишат и ужасите
на войната там2.

1 Бжежински, Зб. Втори шанс. Трима президенти и
кризата на американската суперсила. С., 2007, стр. 52

2 Политковская, Ан. Русия на Путин. С., 2007, стр.
9-126.
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Доста комплициран остава и отговорът на
въпроса какви средства коства на руския данъкоплатец поддържането на тишината в
региона. Призивът „стига сме хранили Кавказ“,
отекнал преди девет години на митингите в
Москва, организирани от либералната опозиция, демонстрира обстоятелството, че става
дума за сериозни финансови вложения, липсата
на които се усеща на други места в руската федерация, а това поражда недоволство
пред обществото. Дали тези, които издигат
подобни апели, си дават сметка каква би могла да бъде алтернативата е напълно отделно
питане. На този фон не може да се отрече
фактът, че Русия не само защити териториалния си интегритет, но и съумя да използва
вътрешното си укрепване, за да възвърне някои от старите си позиции. За последното
способстваха и някои външни фактори – сравнително високата цена на енергоносителите,
през втората половина на първото десетилетие на века и естественото пропукване на
американския глобален монопол, удържан чрез
поредица от локални войни, които обаче костваха на американския бюджет твърде скъпо.
Това принуди Вашингтон да пусне в действие
печатницата за долари, което предпостави избухването на икономическата криза от 2008 г.,
преодоляна от Русия сравнително леко, поради
сериозните резерви,натрупани от продажбата
на нефто-газовите ресурси в предходните години.
Консолидирането на руското общество, замразяването на сепаратистката опасност и
повишаващият се стандарт на живот, неминуемо търсеха своя външнополитически израз,
който бе получен чрез прочутата мюнхенска
реч, произнесена от Путин през 2007 г.3 Макар че думите на руския държавен глава бяха
посрещнати с намигвания и усмивки от американския секретар по отбраната Робърт Гейтс,
изказаните от Путин тези постигнаха целта
си – да покажат на света, че Русия вече не е
онази държава от времето на Борис Елцин.
Съвсем скоро Кремъл получи възможността
да демонстрира нарасналото си самочувствие.
Безумието на грузинския президент Михаил Саакашвили, даде повод на Русия решително да се
намеси в конфликта между Тбилиси и Цхинвали.
Кремъл нагледно илюстрира, че е способен да
защити интересите си в този чувствителен
за него регион и постави прът в намеренията
на Грузия за присъединяването є към НАТО, а
оттук и за трайното и несимволично американско присъствие към южните подстъпи на
Русия.
3 Roxburgh, A. The Strongman. Vladimir Putin and the
Struggle for Russia. I. B. Tauris, 2013, pp. 196-200.

След провала на американския експеримент,
наречен „Оранжевата революция“, Москва съумя да се подсигури и в Украйна, макар че
Виктор Янукович играеше сложна игра в Титов стил, той оставаше приемлив за руската
страна, която го поддържаше, чрез финансови
инжекции и евтини енергийни доставки. Тук
е мястото да се упомене, че с „майдана“ в
Киев, администрацията на Барак Обама нанесе
сериозен удар над руските външнополитически
интереси – удар, какъвто Джордж Буш-младши
не пожела или не можеше да осъществи. Неговият наследник обаче напипа и прободе украинската вена на руското тяло, а това бе едно
от най-чувствителните места на Кремъл. Русия може да преживее без трите прибалтийски
държави; руската страна притежава инструментариума да парира всяко нежелано действие от страна на Грузия (влизане в НАТО) и
на Молдова (евентуален обединителен процес
с Румъния); въпреки сериозната конкуренция на
САЩ (а и на Китай) и личните интереси на
местните диктатори, Москва остава фактор
в Средна Азия, т. е. Русия има гаранции в
тези критични за нея зони. Превратът в Киев
обаче отвори широка пробойна, която Кремъл
бе задължен да запълни, за да не допусне разпространението на майдановия бацил. Затова възвръщането на Крим и руската намеса
в сирийския конфликт играят ролята на онзи
противовес, който следва да изравни позициите между Москва и Вашингтон. Проблемът е,
че САЩ нанесоха своя удар директно в сферата на преките руски интереси, каквато е
Украйна, докато за овалния кабинет Сирия е
периферия, нямаща цената на Киев в сблъсъка
между Щатите и Русия. Днес американците са
в Сирия, но утре тази страна може да не им
трябва и те спокойно могат да я захвърлят
на нейната съдба, докато за Русия битката за
Украйна е схватка на живот и смърт.
С оглед на всичко казано дотук, какви са предизвикателствата, които стоят пред Русия
в настоящия момент и какви могат да бъдат
те в бъдещето? Безспорно от голямо значение
за руската федерация са отношенията є със
Запада. В тях Кремъл има всички шансове да
осъществи пробив, въпреки единната позиция
на западните държави спрямо Русия, след началото на украинските събития и присъединяването на Крим. Едно по-внимателно вглеждане
ще покаже, че Западът не представлява хомогенно политическо понятие, което единно
защитава интересите си. Националният егоизъм е неизбежният двигател на разединението,
който руската страна (може) умело използва.
Едни са интересите на Съединените щати или
на Обединеното кралство, а съвсем други те
са на Германия. Какво ли ще стане, ако пълно39
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ценно се съединят руските природни ресурси
и високите германски технологии? Отговорът
е повече от ясен, особено на онези геополитически играчи, които всячески пречат това да
се случи. Москва обаче има козове в тази надпревара. Руските енергоносители са по-евтини
от алтернативните, предлагани от САЩ, а
ниската им цена предопределя по-високата им
консумация, а оттук и по-голямото производство, сиреч по-високите печалби. И още нещо,
при това никак немаловажно. Стойността на
руските суровини дава опцията за несимволично обогатяване на политическата класа в
онези държави, в които Русия успее да направи
енергиен пробив. Личната изгода за елита на
дадена страна е задължителна предпоставка за
реализацията на големи руски проекти. Именно
тя е онзи мотив, който (ще) кара управляващите някои държави от ЕС да помислят първо
за собствените си интереси, а след това за
тези на американците.
Руската страна е необходимо да избегне клопката, която някои кръгове на Запад искат да є
поставят – това е твърдата игра. Поемането
по този път означава нова надпревара във въоръжаването, подобна на тази, която изстиска
жизнените сокове на Съветския съюз. На Москва е нужен такъв военен потенциал (и тя го
притежава), чиято мощ е достатъчна, за да
възпре нечии помисли за пренебрегването на
руските интереси. Другото изисква огромен
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финансов ресурс. Да се поддържа, например,
революционното движение в Латинска Америка бе линия, провеждана от Съветския съюз,
от която модерна Русия спокойно може да
се отърси. Нека американците газят в латиноамериканското (венецуелското) блато – те
сами, без ничия помощ, ще затънат в него.
Сериозно предизвикателство пред Русия е и
ангажиментът с близкоизточните проблеми. С
намесата си в сирийската гражданска война,
Москва обърка американските планове и значително повиши авторитета си, което доведе
дотам, че нито един сериозен въпрос в тази
част от света не може да бъде решен без
участието на Кремъл. Руският военен контингент в арабската република е ограничен по численост (според разни оценки към момента той
възлиза на около 4500 военнослужещи), а силата
му се състои във въздушното господство, подсигуряващо действията на сирийската армия
по земя. Кремъл умело се пази от повторение на афганистанския сценарий, но, от друга
страна, възниква питането доколко руската
икономика може да издържи подобно натоварване, при това в условията на недобрите показатели на руското стопанство, нестабилните
цени на енергоносителите и силният социален
отзвук от пенсионната реформа? Към това е
необходимо да се добави и „бонусът“, получен
от Москва, наречен турско „приятелство“. Русия и Турция са антагонисти в исторически

план, включително и на Балканите, а миналото показва, че обвързването между руснаци и
турци има изключително временен характер и
е в ущърб за първите. Необходимо е само да
се напомни как с лека ръка Ленин предава на
Мустафа Кемал земи, за чието отвоюване са
загинали хиляди руски войници4. Що се отнася
до опасението, че една дългогодишна военна
намеса в Сирия може да доведе до вътрешни
проблеми в Русия, то те са напълно оправдани.
Достатъчно е да се упоменат американските
преносими ракети “Stinger”, чрез които талибаните в Афганистан свалят десетки съветски
самолети и вертолети, което разкрива технологичното изоставяне на СССР. За да бъде
то компенсирано Съветският съюз отделя все
повече ресурси за афганистанската война, което пряко се отразява на стопанството му, а
докъде довежда този процес е добре известно.
Повторението на някои исторически моменти е напълно възможно да се случи и в балканската политика на Русия. Днес е повече от
очевидно, че за делата си на полуострова Москва залага на Белград. Към Сърбия тече морална и материална подкрепа, а сръбската армия
ударно се окомплектова с руско оръжие. Симпатиите към сръбската идея сред руското общество остават на високо ниво, поддържани
от свързването на участта на Съветския съюз
с тази на Титова Югославия. Подминава се,
обаче обстоятелството, че в СССР руснаците доминират демографски, докато в СФРЮ
сърбите дори не достигат 40 % от населението на федеративната държава. Не бива да се
забравя и скандалът в Коминформбюро, показал
нагледно, че Белград е напълно способен да забие нож в гърба.
Отглас от политиката на Йосип Броз, може
да се съзре и в настоящото поведение на
сръбската страна. Александър Вучич е чест
гост в Москва, където демонстрира близките
си отношения с Кремъл, но назначи за премиер една дама, която е явен представител на
прозападната групировка в Белград. В същото време няма учение на НАТО, провеждано
на Балканите, в което да не вземат участие
части на сръбската армия, която въпреки че
се въоръжава с руско оръжие се стреми да усвои военните стандарти на северноатлантическия пакт. Балансирането между два стола
е свойствено за елита край Сава и Дунав, но
рано или късно, при подобно положение на тялото, падането на земята е неминуемо. Дали
присъединяване на Сърбия към западния блок
ще отрезви руския елит, за да осъзнае той,
че българите и само българите, независимо в
4 Аралов, С. Воспоминаниясоветского дипломата
1922-1923. Москва, 1960, стр. 31-32.

каква геополитическа хватка се намират, са
единственият славяно-православеннарод на
Балканите, който по исторически, географски,
икономически и ментални причини винаги ще
бъде най-близо до Русия.
Противоречията със Запада, ангажирането с
Близкия изток и други външнополитически предизвикателства, отправени към Русия, могат
да се окажат детска игра в сравнение с огромната опасност за руската страна, която
дебне от изток. Днес пред телевизионните
камери Путин и Си Дзин Пин демонстрират
наличието на разбирателство по широк кръг
от въпроси, но дали от “поднебесната империя” са искрени в разбиранията си за рускокитайските връзки. По данни на ООН през
2018 г. населението на Китай възлиза на близо
1 млрд. 428 млн. души, докато през 2010 г. то
е било около 1 млрд. 340 млн. души. На този
фон населението в руския Далечен изток намалява, възлизайки на около 6 млн. души, голямата част от които живеят в няколко града –
Владивосток, Хабаровск, Якутск, Косомолск на
Амур, Благовещенск. Подобна фрапираща депопулация създава ниша, която Китай има както
демографския, така и икономическия потенциал да запълни. Нуждата от ресурси, за да се
изхрани огромното население, е допълнителен
мотив за Пекин да гледа към Далечния изток
с надеждата за териториално разширение. Не
бива да се забравя и нещо друго. Ако днес
войните се водят за петрол, то утре те ще
бъдат за вода, а източните части на Русия са
най-големият резервоар на питейна вода на Земята. Това превръща Далечния изток в желана
придобивка за китайците. Те методично и в
перспектива преследват целите си, тъй като
подозират, че времето работи за тях. Това се
съзнава от руското ръководство, което с малки отстъпки се опитва да спре китайските
намерения. С това може да се обясни решението на Москва да отстъпи на „поднебесната
империя“ участъци по течението на реките
Аргун и Амур през 2005 г.
И ако претенциите на китайците са евентуални, то тези на японците са политически
факт. Токио настоява за южната група от Курилските острови, но какво пречи утре, силно нуждаещата се от земя Япония, да излезе
с искането за отстъпването на половината
от о. Сахалин. При това японците могат да
се обосноват с исторически аргумент, още
от времето на Руско-японската война 1904–
1905 г. Затова руската ядрена мощ остава
най-важната гаранция за териториалната цялост на Русия и дава основата, върху която
Москва стъпва, за да осигури равновесието в
света – равновесие, така необходимо на човечеството.
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Историята като политически
инструмент на съвременната
четвърта власт
XXI век е изпълнен с изненади, динамика и предизвикателства, които
създават ситуации засилващи усещането за игра без правила. След
разпадането на двуполюсното противопоставяне, разграждането на
социалистическата система и преструктурирането на държавите от
Източния блок в демократични, с пазарна икономика страни, светът се
изправи пред краха на най-важния компонент на геополитическия модел за
развитие на обществата – изчезна идеологическият фактор.
Автор: проф.д.ик.н. Нина Дюлгерова

П

През вековете човечеството се развива в утвърдената дихотомия мир-война, основаваща
се на конфесионалния или етническия принцип
на консолидация или конфронтация. Факт е, че
20 век премина под знака на идеи, превърнати
в държавни и блокови доктрини, което гарантираше двуполюсна устойчивост и мотивация
за запазване на този изгоден баланс. В историята обаче няма безкрайност на процесите,
които като всичко друго има начало и край.
Разпадането на Източния блок не сложи края
на Студената война, а само трансформира геополитическото пространство със засилваща
се тенденция към многополярност. През двете
десетилетия на XXI век опитите за запазването на глобализацията като основна характеристика на обществените процеси е подчинена на борбата срещу световния тероризъм
с етнорелигиозна специфика. Под този знак
започна разпадането на следващия компонент
от Студената война – държавите от т.нар.
трети свят. Започна със свалянето на режима
на Садам Хюсеин в Ирак през 2003 г. „Арабската пролет“ се превърна, от една страна, в
тест за възможностите на социалните мрежи
за създаване на политическа нестабилност в
арабските държави от Близкия Изток и Северна Африка и, от друга – легитимира основния мотив за военните конфликти в региона
– битката за енергийните ресурси и контрола
върху тяхното транзитиране.
В енергийния XXI век неограничените възможности на виртуалното пространство създа42
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ват условия за безграничен контрол на обществата, най-вече върху младото поколение.
През последните години светът вече не може
да продължи да съществува в политическата
система, която от няколко века, независимо
от съпътстващите я трансформации, запазваше основните компоненти и познатото взаимодействие между тях. Проблемът обаче е
в обстоятелството, че разширяваващите се
възможности на социалните мрежи постепенно

изтласкват на заден план традиционните обществени медии – печат, радио и телевизия.
Съвременната четвърта власт вече няма как
да бъде разпределена в строгите параметри
на политическия спектър – ляво-център-дясно.
Традиционно се използва негативната риторика срещу поредния стратегически враг (Русия,
Турция, Китай, Иран или Венецуела), но все почесто пропагандната държавна машина ограничава усилията си да търси адекватни аргументи срещу тях. Хибридната война включва
познатите елементи и механизми за обществено въздействие, но като цяло поредната политическа декларация или решение потъва в
информационния поток. В по-голяма или по-малка степен обществото го усеща по негативните резултати от поредните икономически
санкции, ескалацията в превъоръжаването или
засилващата се миграционна вълна към Европа.
Съвременните медии и социални мрежи показват своите неограничени възможности през
последните няколко години. Битката между
икономическия (държавния) и финансовия (банков) капитал е съществена част от променящия се съвременен свят. В последния етап от
Студената война, ерозията на англосаксонското общество е представителна извадка на изчерпалата своите възможности многовековна
политическа система. Английският Брекзит и

американският антиглобализъм доказаха, че политическият и икономическият неолиберализъм
не са ефективен инструмент за контрол на
обществата. Прилагането на този принцип в
Източния блок през последните 30-ина години
доведе до елиминирането на икономическата
конкуренция и удари образованието и здравеопазването. В Европа западната цивилизация е
изправена пред предизвикателството да оцелее предвид увеличаващия се брой мигранти
от Близкия Изток и Африка, които идват, за
да останат, без да се съобразяват с ценностната система, традиции и религия на местното население.
Тези цивилизационни катаклизми обаче не
оказват сериозно влияние върху установените през последните близо 75 години правила
на двуполюсното противопоставяне – битката за запазването (Русия) и фалшифицирането
(САЩ, Великобритания и западния свят) на събитията, свързани с Втората световна война.
Историята винаги е била част от властовия
инструментариум. През последните години
обаче засилващата се нестабилност на политическата власт в САЩ и Великобритания
предопредели превръщането на историята в
ефективен идеологически инструмент за мотивиране на обединението на английското и
американското общество около „неоспорима43
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та“ победа на САЩ и Великобритания в разгрома на хитлерофашизма. Трудно вече може
да се мотивира общество, което предвид широките информационни възможности, не може
да бъде убедено, че безсмислените жертви в
многобройните военни конфликти в различни
точки от земното кълбо, са в името на демократичните ценности. Президентската кампания в Щатите и засилващата се политическа
несигурност в Англия се нуждаят от митове и
легенди, които да повдигнат националното самочувствие и да запазят политическото статукво.
За пореден път съвременните медии в тяхното многообразие са включени в този сценарий.
Освен това в него участват официалните медии и неправителствените организации в евроатлантическия блок. През последните години (най-вече в държавите от бившия Източен
блок) в учебниците по история, както и чрез
използване на политическите възможности на
властта, активно и последователно се работеше за подмяна на историята, свързана с политиката, дипломацията, военните действия
и резултатите от Втората световна война,
за опорочаване на фактологията и дискредитиране на професионалните анализи и оценки на
експертите в медийното пространство.
Като съществена част от съвременната информационна война в публичното пространство се мултиплицират тези, които в Западния
блок последователно се насаждат в общественото съзнание от десетилетия. „Факти“ като
обявяването за начало на Втората световна
война,сключения на 23 август 1939 г. пакт „Рибентроп-Молотов“ и за решаващ фактор за
победата над хитлеристка Германия откриването на 6 юни 1944 г. на Втория фронт от
САЩ и Великобритания,продължават да удивляват историците и познавачите на националната и световната история. Странно звучи и
залегналото в японското общество убеждение,
че бомбите, разрушили Хирошима и Нагазаки на
6 и 9 август 1945 г., са хвърлени от съветски,
а не от американски самолети. Съзнателно се
премълчават или фалшифицират както истината за събитията от 30-ге години на 20 век,
довели до избухването на войната, така и ролята на СССР за разгрома на хитлерофашизма.
Няма как да се елиминират дипломатическите
ходове на Запада в организирането и ориентирането на нацистка Германия на изток, чиято кулминация е Мюнхенската конференция
от 29–30 септември 1938 г. Много усилия са
хвърлени за заличаване на истинската история
за линията „Мажино“ и неуспешните опити на
Франция и Англия да контролират военната
ситуация през 1940 г. Не по-различна е историята и с десанта в Нормандия през юни 1944
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г., продиктуван от опасенията на Лондон и Вашингтон, че Москва самостоятелно ще може
да се справи с Третия райх. Военните победи
на Източния фронт, с които червената армия
последователно изтласква армиите на нацистка Германия на запад, са неоспорими. Това обаче
не е от значение за американските и английските апологети, които следват сентенцията на
Джордж Оруел. „Който контролира миналото,
той контролира бъдещето, а който контролира настоящето, той контролира миналото“.
Никой от тези, които фалшифицират историята, не се интересува от подвизите на
обикновените войници или нелегалните бойци
от съпротивата. Важни са внушенията, които
трябва да залегнат в обществената памет,
което ще ги обединява, но и ще мотивира
тяхната омраза към врага. (в случая съвременна
Русия).
Ескалацията на политическите внушения чрез
съвременната четвърта власт ще се увеличава
с наближаването на 9 май – денят, в който
хитлеристка Германия подписва безусловната
си капитулация. Проблемът е в това, че този
акт е в резултат на завземането на Берлин от
червената армия, а не – от армиите на САЩ
и Великобритания. Това е и причина 9 май да
бъде обявен за ден на Европа. По този начин се
размиват фактите и се поставя на заден план
истината, че обединена Европа не би могла да
съществува без разгрома на Третия райх от
СССР с доста неубедителните военни действия на съюзниците САЩ и Великобритания.
В XXI век битката за историята е битка
за младото поколение, което се нуждае от
памет за героизма на своите предци. Едва ли
обаче това трябва да се прави чрез подмяната
на факти и събития. Времето е относително
понятие. Обществата се развиват в линейно
време, което през последните векове е свързано с националната памет. В нея митовете и
легендите са част от предишните векове. Все
още обаче събитията от 20 век продължават
да се предават от поколение на поколение, освен че има безброй документи, разкриващи истинската картина на събитията. Историята
продължава да бъде инструментът, чрез който
съвременните медии изпълняват поставените
им политически поръчки. В съвременния свят
все още е силна обществената памет, предавана от поколение на поколение, което дава
надежда за съхраняване на истината за Втората световна война. След няколко десетилетия
поколенията няма да имат вече емоционалната
памет на своите предшественици за страшните и героични събития от 20 век. Заслужава
си обаче днес и сега да се отстоява истинската история, за да се предотвратят възможностите за нейното повторение.

акцентите
на форума

Вицепрезидентът на МФЖ
Тимур Шафир: Съюзът на българските
журналисти работи много активно
Вицепрезидентът на МФЖ и секретар на СЖР Тимур Шафир участник в
Международната журналистическа конференция по повод 140-годишнина от
установяването на дипломатически отношения между България и Русия.

З

Автор: Розалина Евдокимова

За първи път се срещнах с него преди 6 години,
когато той за първи път посети България и
поводът беше организираната от СБЖ научна
конференция,посветена на „Културата в журналистиката, журналистиката като култура“.
Тогава с него разговаряхме за това как използват журналистите в информационната война
и още по други проблеми, свързани със занаята
ни.Сподели ми, че е във възторг от София
и от контактите, които е имал с български
журналисти. Дано при сегашното си посеще-

ние той да е затвърдил своите положителни
емоции от срещата с красивата ни страна и
хората.
И при сегашната ни среща той не отказа да
си говорим за нашия занаят, защото,оказва се,
несамо тук, но и в други страни по света за
журналистиката се говори, че „боледува“. На
това мнение е и моят събеседник, но той е
сред малцината, които обаче имат идея как
се „лекува болна журналистика“. Според него
занаята ни страда от много неприятни не-

Вицепрезидентът на МФЖ и секретар на СЖР Тимур Шафир, заедно с руските си колеги, по време на
конференцията в София
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дъзи, но най-вече от „болест на вътрешните
органи“, чиито симптоми Тимур Шафир съзира в незавидния рейтинг на подготовката на
младите кадри, стремителното нашествие
на социалните технологии, блогърите, които
много активно се опитват да подменят журналистиката. Но няма място за безпокойство,
защото както за всички болести, така и за
тази има лек, смята Тимур Владимирович. Той
е убеден, че за да има положителен ефект, е
необходима интензивна терапия, като за лечението на журналистиката лозунгите, призивите и празните приказки не вършат работа.
„Много е важна ролята на самоорганизацията
на професионалната общност – е убеден Тимур Шафир. – В частност ролята на Съюза на
журналистите, медийните организации, както
и онези общности, обединяващи иащите ресурси, възможност и желание журналисти да
проведат тази „интензивна терапия“. Разбира
се, има и „бонуси“ под формата на тероризъм,
екстремизъм и други.

Интервюто
Тимур Владимирович, вие сте вицепрезидент на Международната федерация на журналистите. Какво означава за Русия назначаването на неин гражданин на такъв висок
международен пост? И в личен план за вас
какво е този избор?
В личен план работата ми стана два пъти
повече. Колкото до това, че с моя избор аз
представлявам Русия и СЖР, това безусловно е много важно, защото дълги години както
и в цялата ни страна в руските медии още
от разпадането на Съветския съюз се култивираше мисълта, че нашата журналистика е
изостанала, че не е способна да направи нищо
самостоятелно, че журналистите трябва да
се учат и на 100 процента да получават технологични знания. И то без да се запитат дали
те са приложими у нас или не. С това ние не
сме съгласни.Безусловно сме убедени,че трябва
да се учим един от друг. Руските журналисти
има много какво да научат от чуждестранните си колеги, в това число несамо от европейските, но и от азиатските. А и самите те
могат да предадат своя голям опит, натрупан
за всичките тези години, какъвто е от работата в екстремни условия, в горещите точки,
и в зоните на конфликти, и в ситуация когато
медиите стават конвергентни, когато редакциите на традиционните медии бяха принудени да преминават в нова форма на работа,
да се адаптират. Изобщо това е един голям
комплекс от въпроси, по който, както смятаме ние, руските журналисти вече са натрупали
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своя голям опит. И едно от голямото значение
за това, че аз съм избран за вицепрезидент на
МФЖ, е възможността да помагам на руските
журналисти на международно равнище. За съжаление все по-често ми се налага да помагам,
тъй като знаем какви нападки има срещу нашите колеги в Европа, как затвориха бюрото
на „Спутник“ в Прибалтика, как арестуваха сътрудниците на бюрото в Турция. За съжаление
ситуацията никак не е лека.
Като вицепрезидент на МФЖ бихте ли ми
казали дали е необходимо в ЕС да има и комисар, отговарящ за медиите, за журналистите?
Дали да има специално комисар за медиите в
ЕС е сложен въпрос, защото всички прекрасно
знаем,че такъв комисар има в ОССЕ. Това е
ръководителят на офиса по правата на човека
и защита на медиите АрлемДезир, а ОССЕ в
този случай обединява несамо страните от
ЕСи тези, които са кандидати са членство в
Съюза, както и страните от региона на Съвета на Европа, които не са членки, в това число
и Русия. Според мен ОССЕ и бюрото на офиса
много сериозно се справят с тези проблеми.
Мисля си, че колкото повече се концентрират
тези проблеми на едно място и не се разпиляват, по-лесно ще получат решение. В рамките
на ЕС за журналистите съществуват отделни
проблеми и въпроси, на първо място икономически, а на второ – политически натиск, и все
трябва с някой да се занимават там.
Днес каква роля имат синдикатите, както
в Русия, така и в света, за журналистите и
могат ли те да бъдат ефективен инструмент за отстояването несамо на трудовите
права, но и за свободата на медиите?
Азне казвам, че ги няма, но в много страни на
света и Европа те са много слаби. Ако говорим
за нашия регион - Източна и Южна Европа, в
тези страни, където преди няколко години съюзите присъстваха и играеха голяма роля, сега
фактически ги няма. Къде е съюзът, къде са
синдикатите в Чехия, Словения, Словакия,къде
са унгарските колеги? Не знаем. В рамките на
МФЖ фактически изчезна сътрудничеството,
защото те нямат тази възможност. В този
план много добър пример е Съюзът на българските журналисти, защото него го има и работи, и то много активно,но това е,колкото и
тъжно е да го кажа, по-скоро изключение. Днес
синдикатите са много по-слаби, отколкото
преди, защото днес собствениците на медии,
големият издателски бизнес, общата икономическа ситуация упражняват натиск върху тях.
Синдикатите са последното препятствия по
пътя на журналистите да не станат роби на
големите издателски къщи и холдинги и едрите медийни магнати. Освен това, колкото и

да им е трудно на синдикатите, трябваше да
направят така, че да запазят такива понятия
като журналистическа етика и журналистическа солидарност, защото ако няма синхрон,
журналистът бързо ще се превърне в роб,а
понятието етика ще изчезне също много бързо
и окончателно.
Казвате: „И журналистиката като професия, която предполага на първо място сериозно проучване на даден въпрос, в това
число анализ и извод,няма къде да се дене.“
Но ние все по-често виждаме как медии обявяват своя фалит, и то несамо по финансови
причини, а и заради това, че собствениците
не разрешават на журналистите да работят
както се полага и няма свобода на словото.
Това е самата истина. Още повече, че днес
ситуацията е още по-тревожна, защото ако
преди три години за нас това беше фантастика, то днес в определени моменти сме свидетели как сериозно се обсъжда въпросът за
замяната на журналистите с електронни роботи или агрегатори, базирани на компилация
от съществуваща информация, което ще се
превърне в основен конкурент на традиционните медии. Те сами ще съставят новини и
ще ги разпространяват в новинарските ленти,
на сайтовете, ще ги продават. Естествено на
роботите нищо не трябва да се плаща, докато на журналистите ще трябва да се плаща

и да бъдат гарантирани социално. И въпреки това дори в Русия забелязваме интересна
тенденция. Преди време ни се струваше, че
истинската журналистика е тази, която разследва, анализира и прави изводи. Имаше твърдения, че тя скоро ще умре. Че напълно ще
я заменят новинарските автомати, блоговете, некомпетентността, непрофесионализмът
и липсата на всякакви доказателства. В един
момент броят на блоговете, на лъжите, на
фалшивите новини станаха толкова много,че
у хората автоматично се породи отблъскване
към тях и започна бързо да нараства интересът къмистинската журналистика, която разследва, анализира и прави изводи. Хората се
умориха от еднотипните новини, от скандалите, от лъжите и интригите,отфалшивите
информации. На хората винаги им е била необходима реалната журналистика, особено
когато това засяга техните непосредствени
проблеми в живота, свързани с икономиката и
политиката, с бъдещето на децата им.
Какво мислите за ролята на социалните
мрежи днес и те не са ли заплаха за нашата
професия и нейното качество? Не знам как
е в Русия, но у нас вече стана ежедневие в
медиите да се публикуват постове от социалните мрежи. Дори и управляващите вече си
разговарят с народа чрез фейсбук.
Така е навсякъде. Нали виждате, че дори пре47
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На изложбата „История в обектива“

зидентът на САЩ Доналд Тръмп си контактува със света единствено чрез туитър. За мен
това е заплаха за журналистиката. Не знам
дали у вас помните съветския филм „Москва
не вярва на сълзи“. Та в него имаше герой, който работи в телевизията и възторжено казва,
че скоро няма да остане нищо – нито театрите, нито киното, нито книгите, а ще има
само и единствено една телевизия. Филмът
показва, че годините минават и нищо такова
не се случва. Вярно, че телевизията зае един
много голям сектор, телевизионните новини
станаха много повече, но печатните медии
никъде не изчезнаха и реалната журналистика
си е все още тук. Така е и със социалните
мрежи. Според мен вече има едно пренасищане
откъм социални мрежи, както и разбиране, че
те не могат окончателно да заменят медиите и сериозна аналитична журналистика в тях
няма. Така че те ще заемат голяма ниша, ще
раздвижат традиционните медии, но няма да
ги убият.
Промени ли се стандартът на съвременната журналистика и по какво руската се отличава от западната?
Ако говорим не за техническата частна журналистиката, а за моралната, то, разбира се,
на думи не са се променили, защото нито една
редакция няма да каже на журналистите, че
й е нужна само оперативна информацияи не
е важно на каква цена. Неотдавна в един сибирски град в Русия имаше пожар, за който
така популярните блогове разпространиха пълни лъжи, както за броя на загиналите, че властите крият истината, като по този начин
се опитаха да създадат паника, от която последиците щяха да бъдат много по-големи. На
фона на това в обществото възникна бурна
дискусия за стандартите и беше казано, че
при възникване на новите възможности ипромени на технологии, то те трябва да си останат същите. Защото принципът е да не се
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навреди, да се правят сериозни разследвания,
да се спазва принципът на конфиденциалност
на информацията с цел стандартите да си
останат такива, каквито са били.
А що се отнася с какво руската журналистика си прилича или отличава от западната, ще
кажа, че приликите са много, стандартите са
сходни, което може да се види при тв канала
RTи да се направи сравнение на технологиите,
които се използват от CNN и BBC. Те с нищо
не са по-напред от техническа гледна точка,
а от гледна точка на блогърите ние отидохме
много далече и за съжаление този сектор толкова много обхвана, максимално се използват
социалните мрежи. А от гледна точка на регионалната преса, която излиза в малките градове
и региони, не се забелязва никакво изоставане.
Според мен, както и преди, по принцип главното различие на руската преса от западната е
преди всичко е съсредоточено върху глобалните проблеми на битието. В Русия се започва
с тв канала RT и се завършва с някое малко
вестниче в някое градче и там задължително
ще има два – три материала за международното положение и глобалната политика. Така че
важните проблеми на деня те не ги пропускат
и се смятат за важни в обществото.
А санкциите срещу Русия оказват ли някакво
влияние върху работата на руските колеги
зад граница?
Санкциите срещу Русия в икономическата
или банковата сфера не. Тук по-скоро се налага
влиянието на общата истерия, която се вихри около Русия. Постоянното обвинение да се
разпали война в Прибалтика или да се завладее
Близкия Изток, навсякъде се привижда ръката
на Кремъл, намеса в изборите в САЩ, сега американските медии дори много често взеха да
пишат, че Тръмп е агент на КГБ, както и Бени
Сандърс. Но всичко това е в сферата на параноята, лудостта и спекулациите. Безусловно
обаче това влияе и когато всички говорят, че
в Русия действа законът за чуждестранните
агенти в медиите, според който чуждестранните медии или тези, които се финансират
от чужбина трябва да се регистрират, просто забравят, че това не е наше изобретение, а американско, и според него всички руски
медии и тв канали,които работят на територия на САЩ трябва да се регистрират.
Безусловно тази истерия влияе.Ето, затварят
офиса на „Спутник“ в Естония, защото преследват журналистите, тъй като те работят
за руска медия.За съжаление е така, но нашата
задача е да се борим и отстояваме правата
на журналистите.
Наскоро независимите медии в Русия учредиха „Синдикат 100“. Какво мислите за тази
нова организация вие?

Не знам изобщо под каква форма ще съществува тази организация и по какъв начин, щом
там говорят, че ще са финансово обединение.
По какъв начин ще обединяват активите си и
какво ще правят. В дадения случай разбирам,
че веднъж седмично всички тези медии ще публикуват един общ материал по някакъв остър
проблем. Според мен тази тяхна работа ще
се ограничи само до това, защото самото създаване на „Синдикат“ от различни медии и
различни издатели е нещо много сложно технически и икономически и на второ място не се
разбира защо го правят. Но името е красиво
„Синдикат 100“. Както се казва, ще поживеем,
ще видим.
СЖР би ли си сътрудничил със „Синдикат
100“?
Ние си сътрудничим с всички журналисти.
Ние сме неполитическа структура и защитаваме всички, които имат нуждата от подкрепа. Иван Голунов е един от ярките опозиционни журналисти, който е настроен много
критично към държавата, но когато го арестуваха, СЖР организира митинг в негова защита и подкрепа, защото срещу него имаше
полицейски произвол. Независимо от политическите му позиции, той е журналист, на когото
му беше необходима помощ. Така ще е и със
„Синдикат 100“ ако там имат нужда да им се
помогне.
А какво е независими медии в Русия?
Логично това са частни медии,неконтролирани
от държавата. Но от друга страна винаги възниква въпросът кой плаща, кой е собственикът и кой, грубо казано, поръчва музиката. И
тук аз лично – макар да сме длъжни да подкрепяме свободните независими медии и нашият
Съюз има такава програма за недържавните
медии – се старая да се отнасям много внимателно към тях. Независими - от кого и от
какво? Независимост от държавата е зависимост от собственика? Това е много повече
опасно и диктаторско. Частният собственик
невинаги е по-добър от държавния. У нас често
независимите медии са опозиционните. Такива
са „Независимаягазета“, тв канал „Дождь“, радиостанция „Ехото на Москва“ и новопоявилите се други медии. Те обичат да се наричат
независими,защото не са държавни. А колко
са независими е въпрос. Да вземем „Ехото на
Москва“. Там единият от собствениците е
„Газпром медия“, която е държавна структура.
Работите в сферата на свободата на словото и сигурността на журналистите в Русия и
света. Не е тайна,че свободата на словото
е един от острите проблеми в Русия.Как се
отнасяте към това,а също и към цензурата в
медиите?
Цензурата е забранена чрез конституцията

на РФ и главната наша задача е да пресичаме
всякакви опити на цензура, които понякога се
промъкват. Но аз ще ви кажа така: Основно в
регионалните медии, главно в някои отдалечени региони, ако поредният губернатор си помисли, че е цари Бог и се самозабрави, започва
да проявява натиск върху местните медии, неотдавна имаше такива случаи. Например беше
уволнен главният редактор на вестника в Урюпинск, защото тя е публикувала снимката на
губернатора някъде назад на страниците, но я
възстановиха, а него го уволниха. Имаше и друг
случай, в който чиновник нападна журналист.
Сега срещу него се води дело. Ако четете нашите опозиционни медии, слушате радио или
гледате опозиционни тв канали, ще видите,
че там няма цензура. Важното е навреме да
бъдат пресичани всякакви опити на проява на
цензура, с което ние се занимаваме. А относно
свободата на словото в Русия ситуацията е
същата както в Европа, както в САЩ, защото
във всички страни по света политическата
конюнктура зачертава някои теми в медиите,
преценява,че е опасно и не трябва да се пише
за дадена тема, а понякога се раздува и изкуствено. Например сега в европейските медии темата за бежанците се раздува.
Много руски и чуждестранни журналисти загинаха, изпълнявайки своя професионален дълг.
Как могат да бъдат защитени нашите колеги
в горещите точки? И освен това каква е ролята на професионалните организации в тази
област? Мнението на МФЖ в тази връзка?
Ще започна от края на въпроса ви. МФЖ е
една от много организации, която не е ангажирана политически и през всичките тези
години активно помага и подкрепя загиналите
и пострадалите журналисти. Като организация
и като съюз ние бяхме едни от инициаторите на законопроекта за командированите във
всяка гореща точка журналисти –че трябва да
е застрахован и да е преминал обучение и да
получава психологична помощ в случай,че нещо
се случи с него. Той трябва да получи добро
финансово обезщетение или пък неговите близки. Това е задача и на СЖР. При нас има и Клуб
на децата на загиналите журналисти. Сега се
разглежда и инициативата да се оказва постоянна допълнителна помощ на журналистите.
Тоест ние правим всичко, което можем, и на
финансова и законодателна основа, което е
много важно. Мога да отбележа, че най-големите загуби в горещите точки бяха през 2014 г.
когато беше конфликтът в Източна Украйна,
когато загинаха много наши колеги, след което,
за щастие, статистиката се промени към подобро. Да, наши колеги продължават да работят в опасни условия, но слава на Бога, жертвите намаляват.
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журналистически
поглед

Наталия Чернишова:
Журналистите са организатори
на обществения диалог
Председателят на Съюза на журналистите в Подмосковието и секретар в СЖР
Наталия Чернишова участва в Международната журналистическа конференция,
посветена на 140 години от установяването на българо-руските дипломатически
отношения, организирана от СБЖ.
Интервюто води Розалина Евдокимова

Н

Наталия Александровна, вие сте председател
на Съюза на журналистите в Подмосковието.
Бихте ли разказали за него що за организация
е и с днешна дата младите колеги търсят
ли ви?
Нашият съюз е една от най-големите и авторитетни регионални организации в рамките на
Съюза на журналистите на Русия. В неговите
редици членуват над 1500 журналисти, специалисти, редактори от вестниците и радиото,
телевизиите и интернет медиите.
Благодарение на дейността му той се пре-
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върна в център за обединение на журналиститеот регионалните и местни медии и организатор на обществен диалог. За популярността
му свидетелства интересът на младите журналисти, които все повече желаят да се присъединят към неговите редици. През последните
години възрастовият състав на нашата организация се промени и днес 39% от членовете
на Съюза на журналистите в Подмосковието
са млади хора под 30 години.
Какви са проблемите, с които най-често се
сблъскват вашите членове, и как Съюзът за-

щита правата на журналистите от Подмосковието?
Проблемите на журналистите винаги и навсякъде са едни и същи. Те са свързани с търсенето и разпространяването на актуална и
значима за аудиторията информация, която
може на някой да не му се харесва. И точно
поради това е необходимо журналистите да
имат своя организация – стабилна, сплотена,
авторитетна, самостоятелна и неангажирана,
способна да защити интересите и правата
на журналистическата общност. Именно това
е главната задача на Съюза на журналистите.
Постоянна практика, характерна за нашата
организация, са консултациите по правни въпроси, в случай на необходимост да се обърнем
към правозащитните органи, съдебните представителства и т. н.
С днешна дата обществото вижда ли в лицето на журналистите представители на
Четвъртата власт?
Съвременните информационни технологии
позволяват на всички – власт, общество,
обикновени граждани да търсят и разпространяват информация. Това престана да е предимство само на журналистите. Органите на
властта, големите компании и организации
създават свои пресслужби, структури за връзка с обществеността, което им позволява
самостоятелно да формират общественото
мнение.Но журналистиката и в тези сложни
условия е задължена да изпълнява своята мисия,
защитавайки, просвещавайки и информирайки
гражданите за всичко, което има значение за
обществото.
По време на Международната журналистическа конференция в София, в началото на
март, вие казахте,че живеем в условия на
информационна война. Каква е ролята на журналистите в нея?
В информационната конфронтация, която
днес засяга всички сфери на живота, включително културата, историята, хуманитарните
знания, журналистите са начело в борбата за
истината. Колкото и гръмко да звучи. А от
това колко професионално и отговорно изпълняваме своята работа, зависи настоящото и
бъдещето на нашето общество.
А какво е вашето мнение за това, че най-големите градове в света, които според вас са
четири, формират медийното информационно съдържание?
В света се наложи глобалната медийна система, в която своето място може да намери всеки ползвател или производител на съдържание:
блогъри, политици, журналисти, обикновените
граждани. Но днес медиите се концентрират
предимно в мегаполисите, при това не всички от тях са медийни хъбове, формиращи по-

тоците от информация.Такива са Ню Йорк,
Лондон, Шанхай и Москва. В тях са съсредоточени най-големите информационни агенции,
телевизии, печат, интернет ресурси,както и
центровете за производство на информационно съдържание. Към това може да се отнасяме
по разному, но то е реалността на нашия цифров свят.
А каква роля имат социалните мрежи и те
могат ли да са средство за информация на
младите хора? Те по-предпочитани ли са от
тях от медиите?
Същата реалност се явява и това, че информацията се консумира по различен начин: младата част от аудиторията се възползва от
възможностите на социалните мрежи и месинджърите. Социалните мрежи са уникален инструмент, който формира не само мнението,
информацитая и потребността от комуникация, но и системата от ценности и приоритети. И ако не развиете у младите хора умения за четене и писане,ако не защитите езика
си, традицията да четат книги, вестниците
на журналисти, то тогава рискуваме да загубим способността не само да пишем, да говорим, но и да мислим правилно. Днес никой не
може да претендира за монопол в тази област.
Техническите средства са навсякъде. Въпреки
многото си недостатъци, блогърите се състезават с традиционните медии, принуждавайки
журналистите бързо да овладеят новите технологии и да повдигнат остри проблеми. Те
участват във формирането на дневния ред.
Между другото, има ли разлика между западноевропейската и руската журналистика
днес? И ако да, в какво се състои тя?
Има разлика между западноевропейската и руската журналистика и тя се обуславя от особеностите на историческото развитие. Руската журналистика израства от класическата
литература и поради това нейните традиции
са във вниманието към проблемите на обикновения човек, гражданството и патриотизма.
Руската журналистика е журналистика на мнението, докато западноевропейската до голяма
степен е на фактите. Но с това темата не
се изчерпва,тъй като тя е обширна и изисква
отделен разговор.
Руските медии днес имат ли сили и смелост
да се борят с корупцията? И как четвъртата власт е полезна в борбата с нея?
С темата за корупцията не е така лесно. Разбира се, журналистиката е призвана да участва в борбата с това зло и руските медии го
правят. Достатъчно е само да се погледнат
специализираните новинарски програми на руската телевизия, авторските предавания на
Едуард Петров, Аркадий Мамонтов и други.
Но понякога темата за корупцията се използва
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за спекулативни цели, в интерес на политическите сили, формиращи негативния образ на
дадена страна. Нито на читателите, нито на
зрителите им е лесно да разберат мотивите
и истинските цели на авторите. Не е лесно
да се разбере дали тази или онази публикация
или предаване работят за разрушаването или
за съзиданието и оздравяването на обществото.
Вие сте ръководител на много проекти,
каквито са за комплексното изследване на
медиите в московска област, курса по практическа журналистика… След тяхното осъществяване какви на практика бяха резултатите и с какво тези проекти са полезни за
младите журналисти? Сега работите ли по
нов проект?
Ако дадени проекти на нашата регионална
организация не бяха интересни за младите колеги, то те не биха се стремили да участват
в тях. Проекти много.Това са пресобиколки,
конференции, творчески конкурси. През септември всяка година провеждаме медийна седмица, целта на която е да привлече вниманието на местната общност към проблемите на
журналистиката, работата в медиите. Сега
подготвяме семинари с практически занятия
за прессекретари, та нали от техния професионализъм много зависят контактите между
пресслужбите и журналистите.
Медиите в Подмосковието чувстват ли се
свободни да пишат за всичко, което искат,
и имат ли свобода на словото?
Медиите в Подмосковието, както и в другите региони на страната, са в затруднено
положение, и то е свързано с усвояването на
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цифровите технологии. В тази нова цифрова реалност журналистите загубиха монопола
върху дневния ред. Той се формира от всички
- и от политици, и от чиновници, и от бизнесмени, както и от обикновените граждани.
И ако медиите премълчават някои проблеми,
то за тях ще говорят други участници в медийната сфера. Днес на свободата на словото
е осигурена възможността да разпространява
информация за всички. Важното обаче е да се
помни и отговорността, която по законите
на диалектиката е обратната страна на свободата. С отговорността обаче в ерата на
интернет не е много добре. И никой все още
не е намерил ефективни средства за борба с
фалшивите новини.
А вие как се отнасяте към новосформираната организация на независимите медии в
Русия „Синдикат 100“ , тя има ли бъдеще?
Обединяващи
журналистите
организации
може и вероятно трябва да има много. Стига
обаче те да работят за създаване, а не за разрушаване. Колкото до новосъздаденото обединение „Синдикат 100“, то нашият народ има
мъдрата пословица: Ще поживеем и ще видим!
При сегашното ви идване в България какво
си занесохте в Русия за спомен? Не говоря за
материални неща, а за духовните.
Да, аз не за първи път посещавам България,
но всеки път тази ваша удивителна страна я
възприемам по новому. Идвайки на конференцията, която организира СБЖ, видях каква велика
сила се крие в благодарния спомен на България
към руския народ. И колко важна е ролята на
журналистите в нейното съхранение и пренасяне към новите поколения.

акцентите
на форума

Ловчански митрополит Гавриил:
Духовните и културно-исторически
връзки между Русия и България

К

Отношенията между двете страни имат дълбоки духовни
и културни корени, единство във вярата и във вековните
исторически традиции

Като архиерей и християнин, който добре осъзнава колко съществено значение има вярата
за ценностната система, за начина на живот
и отношения както за отделния човек, така и
за народите, мисля, че най-важният определящ
фактор за близостта между нашите два народа има Светото православие и всичко свързано
с него. Като започнем от славянобългарските
просветители и славянобългарската книжнина,
изиграли важна роля за формирането на християнската култура на Древна Рус, църковнославянския език е този, чрез който са достигнали
до руския народ всички свещени, богослужебни
и богословски книги. Като си припомним: първия Киевски митрополит – св. Михаил (988–
991), който се предполага, че е роден в България, родения у нас , митрополит Киевски и на
цяла Русия свети Киприан (1330–1406), киевския
митрополит Григорий (в периода 1458–1473),
както и новоканонизираният и толкова обичан от народа на България свети Серафим- архиепископ Богучарски, Софийски чудотворец,
роден в Русия през 1881 г., за редица други
български и руски светии, имената на които
срещаме в богослужебния календарна нашите
две църкви, общи застъпници пред престола
на Бога.
Нашите два братски народ – руският и българският, са се свързали духовно още от времето на светия равноапостолен княз Владимир,
покръстител на Русия, който получил от България „йереи учени и книги доволно“, спомогнали
за духовното просвещение на новопокръстения
руски народ. Митрополит Макарий (Булгаков)
свидетелства, че първите изпратени епископи
при светия княз Владимир „были из славянболгарских“, които не само че били високо образовани
и духовно просветени в християнската вяра и
живот, но и служели и проповядвали на руския
народ християнските истини на понятен за
него език.
България е дала на Русия не само относи-

телно пълно събрание на богослужебни книги
и на книги, свързани с християнската вяра и
нравственост, но и литературния език. Руските преписи от ХI–ХII в. на християнските
произведения на българските средновековни
школи(Остромирово евангелие, Учителнотоевангелие на Константин Преславски, Изборник
на Светослав, Слово на свещеномъченик Иполит, Римски епископ) свидетелстват, че още
на границите на Х–ХI в. са възникнали тесните
връзки между Българската и Руската църкви. А
през ХIII-то столетие киевският митрополит
Кирил се обърнал с молба към българския княз
Яков-Светослав да изпрати препис на „Кормчая
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книга“.
Още по-силно е оказал влияние върху формирането на духовния облик на руския народ
вторият „златен век“на българската духовна
култура,свързан с имената на Теодосий Търновски и патриарх Евтимий (ХIV в.). В историческата наука този период е получил названието
и т. нар. „второ южнославянско влияние“.
През ХIV–ХVв., когато Русия се намирала под
татарско-монголско иго, около 30години е служил на Руската православна църква и завинаги останал в нейната памет най-големият за
времето си деец на славяновизантийския свят
– Светителят Киприан, сподвижник на св. Евтимий Търновски. Той се стремял да повдигне религиозно-националното самосъзнание на
руския народ и значението на Москва като
духовен център на формиращата се държава.
Известно е,че Светителят собственоръчно е
писал книгите, бил е познавач на църковните
канони, ревнител на църковното богослужение
и е превел от гръцки някои чинопоследования и
служби. Четейки московските летописи днес,
ние виждаме историята на Русия от ХIV–ХV в.
през очите на Светителя Киприан и неговите
следовници.
Тук трябва да споменем и за дълбоката духовна връзка, съществувала между св. Киприан
и преподобния Сергей Радонежски. Запазило се
е даже посланието на Светителя Киприан до
игумена на земята руска.
За укрепване на общуването между двата
родствени народа са спомогнали и други личности от България. Ще спомена митрополит
Григорий Цамблак и Пахомий Логотет, които
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са внесли своя значителен принос във формирането на руския летописен жанр, агиография,
коригиране на богослужебните книги и църковни обреди.
Както отбелязва светейшият патриарх на
Москва и цяла Русия Кирил: „Народите на светата Рус със своето приобщаване към християнската вяра, към славянската писменост
и култура до голяма степен са задължени на
духовенството, учителите и мисионерите от
братската Българска църква.
За Русия ХV–ХVI в. са били време на национална
консолидация, на възникване на централизирана
държава с център Москва. За България този период е свързан със загубата на държавността
и националната независимост, в резултат на
агресивната завоевателска политика на Османската империя. Именно през тази историческа
епоха Русия формира своята политическа мисия: да бъде твърда опора на православието
и да защитава единоверците братя славяни.
В Руския държавен архив за древни актове се
е запазил голям брой грамоти от български
манастири, в които те се обръщат към руския цар като покровител на православието,
за финансова помощ. Най-ранните сведения
в документите на Посолското управление за
пристигането в Русия на представители на
българските манастири за материална помощ,
датира от около ХVI век. Това са пътни грамоти (листове) от 1558 г. на цар Иван IV Грозни
до игумена на Рилския манастир Григорий с
братята за свободно придвижване от Москва
в Суздали обратно за събиране на милостиня,
и от Москва в Смоленск и по-далеч до Литов-

ската граница.
Покрай щедрите парични милостини за българските манастири и църкви, започвайки от
ХVI в., от Русия в България пристигат голям
брой славяно-руски ръкописи и книги, предимно
от културен характер, не допускащи да угасне
културно-националното съзнание на българския
народ и поддържащи неговата грамотност и
просвещение. Този руски книжен фонд е голям
принос в съкровищницата на българската национална култура и на българския език, с които
нашата литература е живяла почти до средата на ХVIII в., и широко литературно движение за възраждане.
Надеждите на българския и другите православни народи на Балканския полуостров за помощ от Русия за освобождаване от турското
иго се оживяват през ХVI–ХVIII в., когато младият руски цар Петър Първи се обявил против Турция. На 10 септември 1697 г. Петър
Велики собственоръчно написал на Московския
патриарх Адриан за намерението си да освободи православното население на Балканите от
турско иго. За съжаление на замислите на царя
реформатор не било съдено да се сбъднат. Освобождението на балканските народи станало
след 200 години. Но в мирния договор между
Русия и Турция, сключен на 3 юли 1700 г., в т.
ХII се говорело за свободата на изповядване на
православието по тези земи.
Всеки път, когато отслужваме света литургия, ние българските духовници по време на Великия пост отправяме възглас към Всеподателя
Бог да помене в Своето царство нашия освободител император Александър Николаевич.
Редом с величествения храм, посветен на неговия небесен закрилник св. Александър Невски,
в сърцето на нашата столица, се издига паметникът на император Александър II, признателност към който всички ние носим в сърцата си.
Руският император чул воплите и стенанията на българите след зверствата при потушаването на Априлското въстание, чул призива: „В името на Бога, в името на Спасителя
и Честния кръст, ние угнетените, умоляваме
вас, едноплеменните братя, да ни протегнете
ръка за помощ.“(из писмото на Теодор Бурмов
от 15 май 1876 г.).
В отговор Цар Освободител изтъква, че винаги е вземал живо участие за облекчаване съдбата на угнетеното християнско население в
пределите на Турската империя, но е настъпило време да се предприемат по-решителни
действия,смирено уповавайки се на „помощта
и милосърдието на Всевишния“ (Манифеста за
обявяване на война на Турция).
Как руския народ приема тази война е видно
от думите на известния публицист и общест-

веник Иван Аксаков, който в своя реч по повод
обявяването є, подчертава че „тази война е за
вярата Христова; тази война е праведна, тази
война е подвиг свят, велик, с който Господ
сподобява Светата Рус“; както и от думите
на един провинциален руски свещеник, за който не е имало по-свещена и по-справедлива от
тази война, защото „тя е предприета не заради суетната слава, не от желание за някакви
завоевания,а за свободата на угнетените, поробените наши братя славяни, говорещи един
език с нас и изповядващи същата с нас вяра
православно-християнска…“
Свидетелство за нашето единство в православната вяра и общението в Светия Дух са
множество храмове и манастири в България,
изградени след Освобождението у нас в признателност на братския руски народ и с руска помощ. Не е случаен феномен в памет и
признателност да се градят у нас православни
храмове! Такъв пример е, на първо място, патриаршеската катедрала храм-паметникът „Св.
Александър Невски“, както и храм-паметникът
на Шипка „Рождество Христово“. През 1861 г.
във Варна при руския вицеконсул бил построен
храмът „Св. Николай“ както за противодействие на католическата пропаганда, така и
за споменаване на православните войни, загинали във войната през 1828–1829 г. Църквата
съществувала благодарение на даренията на
известната благотворителка княгиня Е. К. Воронцова и завещани средства от варненския
търговец, руски поданик, и почетен консул на
Одеса Параскева Николау, както и за катедралния храм на Варна „Св. Успение Богородично“,
чиито иконостасни икони са дар от руския
цар Николай II и редицадруги емблематични
паметни сгради, бележещи единството ни в
Бога, в християнската любов, православната
вяра и култура.
В най-ново време храмостроителството в
България продължава да получава помощ и подкрепа от страна на РПЦ. Храмът „Възкресение Христово“ във Велико Търново, завършен
през 2009 г., е изграден на място, на което са
били погребани руски войни, загинали в рускотурската освободителна война, а под него е
изградена криптата „Св. великомъченик Георги
Победоносец“, където ще бъдат положени костите на погребаните в района руски воини.
Трите златни кръста за куполите на храм
„Възкресение Христово“ са дарени от град
Твер в Русия, побратимен с Велико Търново,
който в началото на 2011 г. подари на града
20-килограмова икона с позлатен обков на Св.
Троица – също дар за храма. През декември
Волоколамският митрополит Иларион освети
изработените в Смоленск четири камбани за
великотърновския храм, дар от РПЦ. Най-го55
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лямата тежи 650 кг,а на нея са инкрустирани
иконите на св. Георги и сцена от светото
Възкресение. Втората е 350-килограмова и е
украсена с образите на българския патриарх
Неофит и на руския Кирил.
В гр. Русе пък руският патриарх Кирил и РПЦ
дариха камбаните за възстановения храм „Вси
Светии“.
Принос на емиграцията
Когато Русия е залята от революционните
събития и последвалата вълна на страшната
гражданска война, българският народ, въпреки
следвоенните трудности, е оказал на руските
емигранти сърдечно гостоприемство. Важна
роля в историята на БПЦ и България, като
цяло, през периода 1920-1940 г. е играла многохилядната руска следреволюционна емиграция,
сред която видна част са съставлявали свещенослужителите, преподавателите по богословие и църковните активисти миряни. Когато в резултат на гражданската война част
от руските архиереи се оказали в емиграция в
Истанбул,тях ги приютила в своята константинополска резиденция Българската екзархия.
Художници емигранти
Николай Ростовцев (1937–1978). Изписва самостоятелно или в колектив над 26 малки и
големи църкви в България. Храмовете в София,
Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора, Търговище. В периода 1951–1971 г. е художник реставратор при Централния църковен историко-археологически музей в София.
Николай Шелехов е руски йеромонах и иконописец, живял и работил в България през 1931–
1967 година. От неговата ръка са останали
много забележителни стенописи и икони в нашата страна.
От 1920–1948 г. в Софийския университет са
чели лекции 36 руски преподаватели,сред които 26 професора. Значителен принос в развитието на българското духовно образование
внесли руските богослови: проф. Николай НиканоровичГлубовски, станал един от създателите през 1923 г. на Богословския факултет
в Софийския университет и на богословската
наука в страната, проф. Александър Петрович Рождественски, проф. Михаил Емануилович
Поснов, протопрезвитер Георгий Иванович
Шавелски и други.
Не е без значение и фактът, че архиереите на Синода на РПЦ зад граница били първите йерарси от Повсеместната църква, които
встъпили в евхаристийно общение с Българската екзархия.
Българските църковни власти безпрепятствено зачислявали на служба руските свещеници,
устройвали ги в манастири, назначавали ги за
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преподаватели в духовните училища и семинарии, оказвали им пълно съдействие за създаването на руски църкви и руски православни
общини по местата, където се намирали руските емигрантски колонии, руските училища,
части от руската армия.
И накарая бих искалда спомена за една голяма подвижница на благочестието, схиигумения
Мария (Дохторова). Тя е родена през 1896 г.,
завършва в Москва историко-философския факултет. По време на революцията е трябвало да напусне Съветския съюз, живяла е в
манастири в Бесарабия и Сърбия. През 1954
г. с благоговението на Светейшия Алексий I,
патриарх Московски и с благоволението на
българския патриарх Кирил се заселва в малкия
манастир „Св. Петка“ в с. Клисура до Банкя.
През 1958 г. по молба и с благоволението на
Левкийския епископ Партений (починал 1982 г.),
станал през тези години неин духовник, написва спомените си под надслов „Години на
странничество“. Искам да ви прочета извадки
от тази книга, които ще покажат нейното
живо боговдъхновено слово:
„Пристъпвам към този труд със страх и плач.
Боя се, към безчислените мои грехове да не
добавя още грях, престъпвайки пределите на
скромността. Да пишеш за себе си не е ли
безумие? Освен това, длъжна съм винаги да
плача за моята грешна душа. А молитвата не
търпи в ума и в сърцето да има нещо, което
да отвлича от търсенето и съзерцанието на
въжделения Спасител. Но също, боя се да не
изпълня възложеното ми от Ваше Преосвещенство послушание. На Вашата възлюбена в Христа многоценна душа дарявам този труд, за
което прося Вашите свети молитви.“ И тука
думите, с които тя завършва своето описание
на странничеството си,искам да ги предам в
оригинал – на руски, както тя ги е казала:
„Я описала поверхностно некоторые события
из моей жизни в благодарение великой милости
Господней комне, недостойной.
Но недомысленную и несказанную милостьГосподню, проявленную в молитвенных проникновениях, тайны духонаго познания, любовь и
заступление, проявленное ко мне, нищей и убогой, грешной и неблагодраной, изобразить не
могу. Это подобно тонамутренней зари, нежным, глубоким и неуловимым для чеканки слова.“
Уважаема аудитория,
Не може човек да познава такива велики в
Христа хора като схиигумения Мария, митрополит Питирим, архимандрит Йоан Крестянкин, архимендрит Кирил Павлов, епископ Василий Родзянко, митрополит Антоний Блум и др.
и да не обикне народа, на който те са били
деца – руския народ.

акцентите
на форума

200 хиляди марки обещал Хитлер
за главата на Юрий Левитан
Тези, които са израснали със съветски филми, навярно си спомнят в
лентите, посветени на Великата отечествена война, изразителния и
плътен глас, който започваше съобщенията за войната с „От съветското
информбюро“, или пък „Внимание! Говори Москва!“. Гласът на Юрий Левитан.
Говорителят, чийто глас по време на войната чакаха да чуят от найвъзрастния до най-малкия в Съветския съюз.

Г

Гласът му се превърна в символ на добрите и
лошите новини. Излъчваше необикновена сила
и спокойствие, които засилваха вярата на милиони хора в победата. И участваше в нея от
началото до края. Той беше този, който първи
съобщи за началото на Великата отечествена, за победния марш на Червената армия в
разгрома на фашизма, за падането на Берлин,
а по-късно в годините и за първия полет на
човек в Космоса.

Автор: Розалина Евдокимова
Всичко започва когато Юрий Левитан е на
17 години. През лятото на 1931 г., след като
вече е отхвърлен при кандидатстването си
да учи за актьор във ВГИК, Юрий Борисович
попада случайно на обява, че Радиокомитетът
на СССР обявява конкурс за говорители. Левитан решава да опита отново и се обажда
в приемната комисия. Чувайки гласа му, веднага му нареждат да пристигне в Москва. На
прослушването попада на едно от големите
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имена в радиожурнастиката – Василий Качалов,
който отсича, че го вземат. Зачисляват го
в групата на радиоговорителите. Независимо
от провинциалният диалект, той е смятан за
откритие. Всички в радиото са на мнение, че
той е с уникални гласови данни, дарени му от
природата. И щастливото съчетание от найбогатите природни гласови данни и работоспособността му генерират това изключително ценно явление, което влиза в историята не
само на съветското радиоизлъчване и изкуство
с името Юрий Левитан. За всички е изненада,
че слабичкото и крехко на външен вид момче
притежава мощен и кадифен бас, който кара
всички да замръзнат, щом го чуят. И още нещо
изумява колегите му в радиото – Левитан с
голям хъс за няколко месеца стаж не остава
и следа от провинциалния говор. Започва от
най-ниското стъпало, четейки кратки новини,
като междувременно съвместява и да съобщава музикалните изпълнения, които пускат
по радиото и… куриер. През първия месец на
1934 г. възлагат на Левитан да чете в нощния
технически ефир за стенографките на регионалните издания шпалтите на вестник „Правда“, които изпращат в печатницата. На 25
януари по време на поредното нощно предаване го чува по радиото Сталин. Вождът традиционно работи през нощта, а радиото в кабинета му не се изключва. Чувайки Левитан, той
много харесва гласа на диктора и веднага се
свърза с представителите на Комитета за радио и настоява на следващия конгрес на КПСС
(б) Левитан да прочете доклада му. Младият
говорител се справя блестящо със задачата и
в продължение на 5 часа, без да направи нито
една грешка, или да се запъне, прочита сталиновото слово. Питам се, днес дали някой днес
би издържал такова изпитание. Едва ли! Но
Юрий Левитан се справя блестящо. След това
бащата на народите разпорежда на младият
говорител да се възложи да съобщава и чете
текстовете на важните държавни документи.
Така Юрий Левитан става говорител №1 на
Всесъюзното радио, а по-късно в годините и
говорител на Държавния комитет за телевизия и радио при Министерския съвет на СССР.
Но до тогава има време.
През 1938 г. в личен план Юрий Борисович
създава семейство с красавицата Раиса, а през
1940-та, година преди войната, става баща на
дъщеря Наталия.  
Но като че ли неговата звезда изгрява на хоризонта по време на Втората световна война
В началото на Великата отечествена Левитан става гласът на Совинформбюро. По обяд
на 22 юни 1941 г. говорителят става лошият
вестоносец, който в ефира на националното
радио пръв съобщава за нахлуването на фа58
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шистка Германия в Съветския съюз. Същата
година през август, тъй като излъчването от
Москва технически става невъзможно, той и
колежката му Олга Висоцка са евакуирани в
Екатеринбург (тогава Свердловск). Покрай работата си в радиото Юрий Левитан озвучава
и много документални филми, в това число и
киножурнала „Съветски Урал“. Любопитен факт
е, че информацията за пребиваването на Левитан и Висоцка в Свердловск става публично
достояние чак 25 лета след края на войната.
До тогава секретността тегне над нея.
През март 1943 г. Левитан тайно е прехвърлен в гр. Самара (Куйбишев), където се установен Съветският радиокомитет.
Тези най-кървави и най-трагични години несамо за Съветския съюз, а и за цял свят, го
превръщат в най-известния и най-очакван глас.
През този период, по силата на своето гласово
въздействие върху милиони съветски радиослушатели и голямата популярност сред хората,
Юрий Левитан няма равен сред своите колеги
по микрофон.
С вълнение и надежда всички, от центъра на
Москва до най-забутаните кътчета на страната, чакат с тревога и надежда да чуят новините, които ще съобщи Левитан. Той чете
бюлетините Совинформбюро, заповедите на
Върховния главнокомандващ... Невъзможно е в
ония години на върховно идпитание да се живее без радио, то е което алармира, сигнализира, ръководи, свързва роднини и приятели. Гласът, казващ „Говори Москва“, привлича
вниманието, той успокоява, вдъхва надежда.
Левитановият глас се очаква и слуша на хиляди километри из цялата страна. Него слушат
войниците на фронта, партизаните в гората.
„Говори Москва“ се слуша в болници, в обсадения Ленинград… В далечните краища чакат да
чуят гласа на Юрий Левитан, защото той е
гласът от Голямата земя. Мнозина от слушателите, чувайки мощния глас, си представят,
че Юрий Левитан е едва ли не великан, който
от огромна книга чете и съобщава на света, сурово и отчетливо, новините на деня. А
всъщност той е слаб, дори буди впечатление
за изнежен млад нерешителен мъж.
Ролята му на говорител още през първите
дни на войната става особено забелязвана, защото красивият му глас е пълен с достойнство и убедителност. На него е отредена
ролята да чете историческите за онова време изказвания на партийните ръководители и
правителството, заповедите на Върховното
командване, бюлетините на Совинформбюро,
статиите на в. „Правда“ и писмата на войниците от фронта. За него колегата му и
актьор Владимир Яхонтов казва: „Слушайки го,
си мислех: това е прекрасен пример какъв е

резултатът, когато съдържанието и представянето на материала са слети в едно...”
Много често обаче на Юрий Левитан му се
пада нелеката задача първи да съобщава несамо за победите, но и вести, носещи мъка и
скръб. И като близък човек той влиза във всяка
къща, във всяко съветско семейство. Според
изречените първи думи, „Говори Москва“, хората узнаваха за съдържанието на поредното
послание – дали то ще е радостно или тъжно.
Защото в гласа на Левитан, в интонацията
му винаги звучи абсолютната истина на чувствата.
И ако за милионите руснаци Юрий Левитан е
скъпият човек от радиото, чийто глас чакат
с нетърпение да чуят, то се оказва, че за един
е най-ненавижданият и враг №1 в списъка му
На второ място в този списък е Сталин. Това
е Адолф Хитлер. Немските специални служби
разработват план, но така и не успяват да го
реализират – да отвлекат най-важния говорител на Съветския съюз, за чиято глава фюрерът определя наградата от 200 хиляди марки.
В Берлин много бързо реагират и оценяват,че
информациите, които чете говорителят, са
мощно информационно оръжие. Още през първите дни на настъплението в съветския съюз
Хитлер живее с мисълта за светкавична победа. Гьобелс обаче споделя с фюрера своята „гениална“, както казва той, идея – за победата
на Германия по радиото трябва да съобщи не
кой да е, а… самият Юрий Левитан! И така
почти светкавично се взема решение за неговото отвличане. Слушайки бюлетините, които редовно четял Левитан, Хитлер осъзнава
каква страшна сила има неговият глас. И не
закъснява да издаде заповед да бъде унищожен
руският радиоговорител. Така той се превръща за фюрера в негов личен враг №1. Заедно с
обявата за солидното парично възнаграждение
за главата му, немските главнокомандващи разработват и планове за неговото унищожаване.
Точно поради тази причина Юрий Левитан при
пълна секретност е изведен от Екатеринбург
и настанен в Самара. И на това се дължи пазената цели 25 години след победата тайна, че
той е говорил не от Москва.
Много изследователи в областта на журналистиката са се занимавали с явлението
най-важния глас на съветския ефир. Според
статистиката, по време на войната Юрий
Левитан е прочел пред микрофона около 2000
бюлетина на Совинформбюро и над 120 извънредни съобщения. И тъй като не са се правили записи, а ефирът е бил директен, то някъде около 1950 г. са поканили говорителя да
прочете някои от военните бюлетини и те
са записани на магнетофонна лента, за да се
съхранят и до днес в архивите на радиото.

След войната Юрий Левитан продължава да
е любимият глас на слушателите. На него
се пада честта да съобщи за излитането на
Юрий Гагарин в Космоса. В продължение на
няколко десетки години той чете правителствените изявления, прави репортажи от
Червения площад, от партийните конгреси в
Кремълския дворец, участва в създаването на
кинохрониката и озвучава много филми. От
1970 г. гласът на Съветския съюз започва порядко да чете пред микрофон „Последни новини“, да води предавания в ефира на „Маяк“.
Властите обаче все по-често започват да
смятат, че гласът на Левитан се свързва предимно с някои извънредни събития. Като например, незабравимият му глас не бива да
се свързва с такива събития като началото
на войната или пък с празничните салюти за
Деня на победата – и коментари за прибирането на реколтата...
За своите заслуги през 1973 г. Юрий Левитан
е удостоен със званието Народен артист на
РСФСР, а през 1980-та става първият сред
говорителите Народен артист на СССР.
През 1978–1983 г. Юрий Борисович Левитан
чете текста в телевизионната програма
„Минута на мълчание“.
Някак си до края на живота си е свързан с
войната.
Случва се в началото на август 1983 година.
Въпреки проблемите, които има със сърцето,
Юрий Левитан заминава за Белгород да участва в тържествата по повод 40-годишнината
от битката при Курската дъга. След словото
на празничния митинг край село Бесоновка му
прилошава внезапно и лекарите констатират
сърдечен удар. Умира на 4 август1983 година.
Навярно малко са журналистите, които стават любимци на такава огромна страна. Но
Левитан е точно такъв. Получава хиляди писма. Пишат му хора на различна възраст от
целия Съветски съюз. Търсят го за съвети или
помощ и той винаги е насреща. А темата за
войната заема особено важно място в неговото творчество. Левитан участва във лентите „Великата отечествена“, „Освобождение“,
„Войниците на свободата“, „Вечният зов“ и
много други. Над двеста са записите направени от него за исторически и военни мемориали в Уляновск, Волгоград, Брест, Курск,
Севастопол…
И днес никой не би си представил отбелязването на Деня на победата или 22 юни – фашисткото нашествие в Съветския съюз, без
гласа на Юрий Левитан. Него с признателност
наричат Гласа на съвестта! Той е свързан с
изключителни исторически изпитания, но и с
Победата. Може ли да има по-голяма награда
за един журналист!
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акцентите
на форума

Историческата памет и политизацията
на историята на Втората сетовна война:
Русия срещу Европа
Денят на победата е най-големият празник за Русия. Той е едновременно
общодържавен празник, празник за всички хора и личен празник за всеки
един човек. Във всяко семейство някой прадядо е воювал на фронта или
е работил в тила за Победата. За гражданите на Русия това е денят на
триумфа на нашите културни и цивилизационни ценности. Моралните
качества на хората, солидарността, подвигът и безкористността,
социалната организация, нивото на развитие на науката и индустрията –
всичко това ни донесе Победата над Германия през 1945 година.
Автор: доц. д-р Юрий Никифоров

П

Президентът на Руската федерация В.В. Путин, изказвайки се на срещата на върха на
лидерите на ОНД през декември миналата година, струва ни се, даде изчерпателен отговор на обвиненията на европейските политици срещу СССР, че са съдействали на Хитлер
за разпалването на Втората световна война.
Речта на руския президент наистина постави
ясна разделителна линия – черното и бялото,
истината и лъжата бяха наречени със собствените им имена.
Руският президент нарече „връх на цинизма”
резолюцията на Европейския парламент от 19
септември 2019 г. „За значението на опазването на историческата памет за бъдещето на
Европа“, в която за пореден път се декларира
равна историческа отговорност на СССР и на
хитлеристка Германия за трагедията във Втората световна война.
Разбира се, нито Европейският парламент,
нито други властови структури нямат и не
могат да имат монопол върху „правилното“
тълкуване на историята на Втората световна война. Няма и да постигнат международен
консенсус за същността, причините и механизмите на избухването на войната, за нейния
изход и т.н. Нима е възможно да се отрече,
че в КНР или в арабския свят ролята на Съветския съюз във Втората световна война се
разглежда малко по-различно, отколкото в съвременна Полша, например?
Следователно за един професионален историк днешните претенции на редица политици
от източноевропейските страни да говорят
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от името на „общата европейска памет“ или
дори от името на определена „международна
общност“, с която Русия уж се сблъсква, изглеждат нелепи.
„Юбилейната резолюция” на Европейския парламент от септември 2019 г., която предизвика възмущението на руския президент, трябва
да се разглежда само като звено от дадена
верига от действия, като още една стъпка
към преразглеждане на идеите – според добре
познатата технология на „Прозореца на Овъртън“.
През 2006 г. Парламентарната асамблея на
Съвета на Европа осъди „престъпленията на
комунистическите режими“. Тъй като в нашата страна „осмислянето на миналото“ се
провежда най-малкото с осъждането на „култа
към личността“ от ХХ конгрес на КПСС, поспециално като част от реабилитацията на
жертвите на политическа репресия, изглежда,
че съдържанието на тази резолюция може отчасти да бъде съвместимо по отношение на
конкретни престъпления през периода на сталинизма в Русия.
Европейските парламентаристи обявиха за
„тоталитарни” всички режими, съществували
в Източна Европа в страните от „източния
блок”, и изразиха съжаление, че за разлика от
престъпленията на нацизма, престъпленията
на тоталитарните комунистически режими не
са осъдени от международен съд.
През 2008 г. в Пражката декларация за европейската съвест и комунизма, отговорността
за масовите престъпления вече не се вменява

на режимите, а се обвинява самата комунистическа идеология и се поставя знак за равенство между нацизма и комунизма. В същото
време се предлага 23 август да бъде ден за
възпоменание „жертвите на нацистките и комунистическите тоталитарни режими“, като
авторите директно се позовават на 27 януари – денят в памет на жертвите на Холокоста, като се има предвид, че паметта на
жертвите на комунизма трябва да се почита заедно с жертвите на Холокоста. (Между
другото, броят на „жертвите на комунизма”,
според авторите на декларацията, е няколко
пъти по-голям от 6-те милиона евреи, убити
от нацистите). Логиката на технологията, използвана за „боравене с историята“, е такава,
че следваща стъпка ще бъдат изявленията, че
най-вече Сталин и СССР са виновни за преследването и убийствата на евреите от нацистите.
Следващата резолюция на Европейския парламент, в която денят 23 август беше обявен
за паметна дата, напълно произтича от съдържанието на Пражката декларация. Тук своеобразно нововъведение е тезата за „съветската
окупация“ в страните от Източна и Централна Европа. Вследствие на това, темата за

„съветската окупация“, вместо за освобождението от фашизма и хитлеризма, и темата
за „освобождението от окупацията“ (имайки
предвид разпадането на Източния блок), станаха нещо обичайно за всякакви видове резолюции и изявления почти на всички нива.
По този начин се очерта една ясна тенденция: ако в даден начален етап (тук можем да
си припомним американските документи от
времето на Студената война) ставаше дума
за осъждане на някои „тоталитарни“ престъпления, по-късно се заговори за престъпления
на „комунизма“ – при това сред жертвите
задължително се сочат народите от бившия
СССР, като постепенно „престъпленията на
комунистическите режими” се трансформираха в „престъпления на окупаторите”.
Ние добре разбираме, че основните „поръчители“ на информационната кампания за преразглеждане на историята на Втората световна
война изобщо не са в Полша и в Украйна и дори
не са в Брюксел. В същото време е очевидно,
че най-арогантните и безцеремонни изказвания
често се правят от представители на страните от бившия „социалистически лагер“ (Чехия,
Полша), както и от бившите съветски републики – Прибалтийските, например. Защо? За
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това явление, освен съществуващата „външна
поръчка“, има и вътрешнополитически причини.
За тези държави Русия, като правоприемник на
СССР на международната сцена, се превърна
в удобен обект за прехвърляне на собствената историческа отговорност за идването на
власт след войната на комунистите и близките до тях партии, за репресиите в следвоенния период и т.н. Разговорът по тази тема
е болезнен за „европейската съвест“ – много
по-лесно е да се прехвърлят всички обвинения
върху раменете на прословутите „окупатори“,
т.е. на Съветски съюз и да се обяснят всички
реални (или митични) престъпления на тоталитаризма, осъдени от Европейския парламент,
с „ръката на Москва“. Според мен, този вариант на историческа политика се основава на
първо място на неспособността да се поеме
тежестта на гражданската отговорност за
собственото минало. От руска гледна точка
подобен избор на политическите елити в постсъветските страни буди съжаление.
Същевременно нещо друго предизвиква голяма тревога. Съдържанието и естеството на
предубедената политизация на историята на
Втората световна война в изявления на европейски политици и медии ни кара да мислим за
по-сериозни последици за бъдещето на Европа.
А именно: краен резултат от усилията за
преразглеждане ролята на Съветския съюз във
Втората световна война и за Победата над
фашизма ще бъде (или в голяма степен вече
е!) обезсмислянето на тази Победа в очите
на милиони хора, станали обект на целенасочена идеологическа манипулация в рамките на
антисъветско и антируско „пренаписване“ на
историята.
Скоро гражданите на европейските държави
могат напълно да престанат да разбират –
ЗА КАКВО и С КОГО преди 75 години воюваха
страните от Антихитлеристката коалиция,
В ИМЕТО НА КАКВО народите от цял свят
понесоха огромни жертви, ЗАЩО бяха съдени
на Нюрнбергския процес лидерите на Третия
райх.
Нюрнбергският процес срещу най-големите
военнопрестъпници даде окончателната оценка за Втората световна война, очерта рамката на допустимите интерпретации на нейната история. Въз основа на признанията на
Нюрнбергския трибунал, като база за нашите
оценки днес, трябва да се признае, че Хитлеристка Германия е била олицетворение на злото и сътрудничеството с нея – без значение
под какви лозунги се е осъществявало – днес не
може да бъде нито извинено, нито простено.
Оправдание за сътрудничеството означава да
се забрави или омаловажи подвига на тези, които се бориха срещу фашизма в окупираните
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от Германия страни. Голямата коалиция от
държави, чиито войски се бориха с Вермахта
на бойните полета, бе подпомогната от десетки, стотици хиляди представители на различни държави и народи, намерили смелостта
да се противопоставят на злото, заставайки
на страната на силите на доброто. Оправданието за сътрудничество с нацистите – с
това се плюе върху гробовете на тези, които
са дали живота си за Победата.
Много често обвиненията срещу Русия или
руският прочит на историята са свързани с
упреци, че ние „дърпаме завивката към себе
си” и премълчаваме приноса на другите членки
на Антихитлеристката коалиция, не искаме да
признаем решаващия принос на САЩ във Втората световна война и други подобни.
Тези обвинения се чуват още от времето на
Студената война. Невъзможно е да се съгласим
с тях, тъй като както в Съветския съюз, така
и сега в съвременна Русия, официалният дискурс
за войната задължително включва международното антифашистко измерение. Войната срещу блока на агресора е дело на всички страни
от Антихитлеристката коалиция и в рамките
на юбилейните мероприятия ние непременно
всяка година с благодарност спомняме и почитаме паметта на воините от различни страни, които се сражаваха заедно с Червената
армия на съветско-германския фронт: войниците от Войската на Полша, Чехословашкият
корпус на Лудвиг Свобода, френската ескадрила Нормандия-Неман, българските, румънските
и другите воини. Армиите на Великобритания
и САЩ допринесоха за разгрома на Италия и
Германия, особено след десанта в Нормандия
през 1944 година.
Въпреки това, ние нямаме намерение да омаловажим или да изопачим решаващата роля на
Съветския съюз и неговите въоръжени сили, за
да угодим на западните ни „партньори“ – липсват каквито и да било исторически основания
за това.
Една компетентно изградена и добре обоснована система от становища за Антихитлеристката коалиция и ролята на СССР, Великобритания и САЩ не може да се случи, без да
се вземе под внимание и напълно да се разбере
очевидното, че позицията на основните участници на фронта в антифашистката борба
не беше еднаква.
СССР участва във Втората световна война като страна, в която нахлуват основните
сили на противника. Отнасяше се до самото
съществуване на страната и народа. Окупацията на значителна част от територията,
загубата на население, евакуацията на най-важните промишлени отрасли изискваха максимално усилие на всичките сили – в течение

минимум на три години от войната. Що се
отнася до Англия, реална опасност от нахлуването на Хитлер на Британските острови не
е съществувала. Съединените щати, неуязвими
за атаките на врага, като цяло можеха да си
позволят да определят темповете и мащабите на мобилизацията, необходими за победата.За американския бизнес (и икономиката
като цяло) Втората световна война беше «добра война», американските компании печелиха,
доставяйки продукцията си на всички воюващи страни. Огромните военни поръчкиизвадиха американската икономика от Великата
депресия, осигурихай устойчив ръстеж и през
следвоенните години. В резултат на Вторатасветовна война претенциите на американския
елит за глобално доминиране получиха реално
съдържание и ресурсно попълнение, - имено
този резултат имат предвид американците,
когато говорят за СВОЯТА «победа» във Втората световна война.
Друго нещо е, че различията във възприемането на войната в паметта на народите са
обусловени не само и не толкова от днешните
информационни или политически битки. Така
е, защото във всяка държава историческата
памет има своите характеристики.
Втората световна война имаше различен
ефект върху съдбите на разните народи. Така
че в някои европейски страни съществуват и
напълно обективни предпоставки, на нивото
на масовото съзнание да се отхвърли нашето,
руското виждане за събитията във Втората
световна война. В областта на публичната политика това често се изразява в изискванията
към Русия да следва определена „общоевропейска” култура на паметта.
Ние, гражданите на Русия, имаме пълно право
да вярваме, че образът на войната, съхранен
в паметта ни, е верен, той се основава на
колективния опит на десетки милиони хора,
участвали във войната, оцелели във войната,
загубили своите роднини и приятели по фронтовете или в резултат на нацисткия геноцид.
Войната, разгърната през 1941 г. от нацистите срещу народите на Съветския съюз имаше
особен характер – това беше война за унищожаване. Нашите предци отговориха на смъртоносната заплаха с всенароден подвиг и ние с
право наричаме своята война срещу Германия
– Великата отечествена война.
И когато в Европа или в Америка казват или
пишат, че Русия в рамките на „хибридната
война“ иска да наложи на европейците своето
разбиране, собствения си образ за войната –
това, разбира се, че е абсурдно. Би било наистина странно да изискваме от румънците и
датчаните, от финландците или австрийците
същото отношение към нашата война, към на-

шите жертви и към нашата Победа. Техните
предци са водили друга война.
Но ние няма да спрем да изискваме от тях зачитане на нашето право на собствен прочит
на историята на войната и на Великата победа и уважение към нашата култура на възпоменанието за Втората световна война. Нашата
култура на възпоменанието е част от нашия
национален суверенитет.
Друго нещо са онези страни, чиито народи и
днес, благодарение на съхранената историческа
памет, се възприемат в Русия като наши съюзници в антифашистката борба.
Ние почитаме нашите съюзници, братя по
оръжие – китайци, американци, британци, поляци, французи...
В тази редица е и България. Въпреки, привидно общоизвестния факт, че до 1944 г. българското правителство е съюзник на Германия, последвалите събития са много по-важни
за руското общество. Българският народ е
възприеман като съюзник на СССР в борбата срещу Германия, а не обратното. Веднага след нападението върху Съветския съюз от
хитлеристка Германия, в България незабавно се
формира антифашистка съпротива, започват
борба партизанските отряди. Ние помним, че
през 1944-1945 г. български войски заедно с Червената армия се сражаваха на територията
на Унгария и Австрия, участваха в освобождението на Югославия. Три пъти Българската
народна армия е отразена в поздравителните заповеди на Върховния главнокомандващ на
СССР И.В. Сталин. За храброст и смелост в
битките срещу нацистите стотици войници
и офицери от българската армия са наградени
със съветски ордени, десетки хиляди с медал
„За победата над Германия във Великата отечествена война 1941-1945 г.“ Неслучайно командирът на Първата българска армия генерал
Владимир Стойчев е единственният чужденец,
който участва в Парада на Победата на Червения площад в Москве през 1945 година.
Ние считаме победата над нацизма за наша
обща победа.
Доц. д-р Юрий Никифоров e кандидат на
историческите науки. Доцент в катедра
„Съвременна руска история“ на Московския
държавен педагогически университет; старши
научен сътрудник в Центъра за история на
войните и геополитика към Институт по световна
история на Руската академия на науките. Професор
в Академията за военни науки; ръководител на
научния отдел на Руското военно-историческо
дружество. Научните му интереси са свързани с
история и историография на Втората световна
война и Великата отечествена война; история на
международните отношения (1930–1940 г.).
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Писмо от Валерий Коротченко,
Председатель организации журналистовветеранов Красноярского края
Уважаемая Снежана!
Отправляю Вам воспоминания о своем дедушке, как
и обещал. Правда всё это со слов моих родителей,
старших братьев.

М

Мой дедушка Василий Игнатович Коротченко
родился в Черниговской губернии в Малороссии
(теперь это уже Украина) в 1843 году и жил
во времена Толстого, Тургенева, Достоевского, ХристоБотева и Ивана Вазова. А ушел из
жизни в возрасте 96 лет, за два года до начала
Второй мировой войны, так и не узнав, что
у его младшего сына Авраама родится шестой
ребенок. Его назовут в честь летчика – героя
Чкалова Валерием. Это и был я. Потому про
деда, про его жизнь я узнавал из рассказов родителей и старших братьев.
Осенью 1941 года наше село (сейчас это село
Рудня Сумской области на Украине) оккупировали фашисты. Немецкая комендатура находилась в районном центре, а нас, как и в других
сёлах, всем заправляли мадьяры и полицаи. Причем мадьяры (так называли венгров) были такими же мародерами как гитлеровцы, но еще
более жестокими. Наш дом, как и у других
«неблагонадежных» односельчан мадьяры сожгли, так что до 1951 года мы жили в землянке
с глиняным полом и соломенной крышей. К сожалению во время пожара нам не позволили
забрать из дома все вещи, так что сгорели и
все документы деда и все его награды.
Вот что сохранилось в моей памяти из рассказов про дедушку. В конце ноября или начале
декабря у деда Василия собирались друзья – ветераны разных войн: русско-японской 1904-1905
годов, первой мировой (у нас ее называли «империалистической») и гражданской 1918-1920 годов. Невестка деда – Улита Антоновна (это
моя мама) накрывала стол и ветераны поминали своих погибших товарищей, вспоминали
сражения, в которых довелось участвовать,
пели военные песни. Мой самый старший брат
Николай, из-за которого и сожгли наш дом, когда он ушел в партизаны, вспоминал слова солдатской песни, которую иногда напевал дед
Василий:
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...мы под Плевной турка били
море кровушки пролили,
Скобелев нас вёл.
А зимой пашу пленили,
братушек освободили,
Скобелев нас вёл.
На вопрос брата, что это за «паша», которого пленили, дед объяснил, что это Осман-паша – главный турецкий генерал. Когда он сдался
в плен, то вместе с ним и вся его армия –
много тысяч турок – сложили оружие.
А вот что рассказывал дед про войну:
«Летом 1877 года мы переправились через Дунай и подступили к Плевне. Это была хорошо
укрепленная крепость. Её обороняла многотысячная турецкая армия, хорошо вооруженная, в
том числе и артиллерией. Несколько месяцев
не удавалось взять город. Мы не раз пытались
штурмовать Плевну, но турки отчаянно защищались. Воевали они храбро,- говорил дед,там столько наших солдат полегло, страшно вспоминать. Только конце ноября крепость
удалось взять. Уже потом, в зиму, мы пошли
через горы. С боями через перевалы. Господь
меня сохранил, а сколько моих товарищей на
веки остались в той земле – не счесть. Зимой
мы уже вышли к городу Пловдиву, где потом
Осман-паша и сдался в плен со своей армией.
Про Болгарию дед рассказывал много и охотно. Говорил - какие там красивые места, какие
красивые люди, особенно девушки. Какие красивые у них песни и танцы. А какие наряды, вышивки! (Может быть с тех времен и пришла к
нам вышивка «болгарским крестом», которым
в наших деревнях украшали домотканные рушники и сорочки) Очень приветливые люди. Угощали нас вином и фруктами, помогали лечить
раненых. Не мало болгар были в ополчении и
вместе с нашей армией воевали с османами.
Они и все тропинки в горах показывали, когда
мы зимой шли к Пловдиву.
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В воспоминаниях деда мужчин,
естественно, больше интересовало его военное прошлое. А вот моя
мама из этого извлекла свою пользу.
Дело в том, что от своей бабушкитравницы она получила навыки лечения разными травами, молитвами,
заговорами. И поскольку после войны
у нас в деревне не было никаких медиков, то по вечерам к нам в землянку почти каждый день приходил
кто-то из односельчан с просьбами:
«Антоновна, пошепчи, что-то голова раскалывается», «Антоновна,
помоги сыночку- волки напугали-заикаться стал». Один раз помню даже
пленный немец заглянул (недалеко от
деревни пленные работали на восстановлении железной дороги и их
почти не охраняли). Молодой солдат
в длинной шинели, в кепке с козырьком, показал что болят зубы (страдали многие цингой) и мать дала
ему бутылочку с хвойным настоем
и несколько головок чеснока. А тут
как-то пришла женщина и говорит:
«Антоновна, вот мой бандит (показывает на мальчишку лет 8-9) с
яблони сорвался - колено уже вторую неделю не проходит – не знаю
что делать». Мать осмотрела ногу
мальчишки: «Дам я тебе болгарскую
мазь – деду Василию спасибо – и всё
пройдет». Я потом спросил у матери, почему мазь «болгарская». «Так я
её по рецепту деда готовлю. Это
ему в Болгарии рассказали, чем они
лечат раны, ушибы, как кровь останавливают, какими травами пользуются – я всё и записала».
Мне не довелось побывать в Болгарии. А вот моя покойная супруга
Ксения Николаевна в 80-е годы Болгарию съездила. И в храме побывала,
и у памятника царю Александру, и
на Шипке положила цветы в память
прадеда моего Василия Игнатовича.
Вспоминала она страну Болгарию, её
людей с теплотой и уважением.
И сейчас, получив из ваших рук уважаемая Снежана памятную медаль
в честь освободительной русскотурецкой войны, я радуюсь, что в
вашей стране еще хранят эту память. А я рассказываю своим внукам о их прапрадеде, о войне наших
народов за свободу, чтобы и внуки
сохраняли эту память и передавали
её из поколения в поколение.

75 години от края на
Втората световна война
в Европа

Мемориалът „я убит подо ржевом“ в гр. Ржев,
издигнат с дарения по случай годишнината

София, 9 май 2020 г.

Денят на победата традиционно се отбелязва
пред военния мемориал в Трептов парк в Берлин
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От изложбата
„Киноплакати на руски филми“,
представена от директора на РИМ - Шумен д-р Даниел Руменов
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Княз Алексей Церетелев:
Живот като един изстрел
По време на журналистическия форум, посветен на 140-годишнината от
установяването на българо-руските дипломатически отношения, станаха
известни факти за личности и събития, които, по различни причини
се оказаха встрани от живота ни. Такава е и съдбата на княз Алексей
Церетелев, за когото припомни журналистката Калина Канева.
Автор: Розалина Евдокимова

И

И както е присъщо за нея да открива нови факти за известни имена, тя се оказа откривателка на гроба на княза, за който почти нищо
не се знае в Русия. Ненапразно народът е казал,
че никой не е признат в собствената си страна. Така и княз Церетелев, макар и отишъл си
твърде млад, но оставил светла и незабравима
диря след себе си като храбър воин и даровит
дипломат, го знаят само малцина учени.
Като един от малцината български изследователи на живота и делото на руския аристократ с грузински корени, Калина Канева разказа
как е издирила и гроба на Алексей Церетелев,
намиращ се в село Липяги, Пензенска област,
където е било неговото родово имение. Канева
започва да издирва в интернет следи,които
да я заведат до селото и неговата история и
така попада на сайта на местния свещеник и
настоятел на Святотроицкия храм Константин Проскуряков, който е направил сайт на
черквата, на който разказва за всичко, случващо се в нея. Благодарение на неговите упорити борби храмът е реставриран и в него
вече могат да намират упование местните
жители, разказа по време на конференцията в
София българската журналистка. Но най-важното, което тя сподели, е че чрез помощта на
свещеника е започнала издирването на гроба
на княз Алексей Церетелев. „Към този храм
се отнасям с особен трепет – разказва отец
Константин. – А ето че се оказва, че той има
и интересна история. На територията му наистина има погребения,а на една много стара
надгробна плоча се чете фамилията Церетелев. Вероятно това е семейната гробница на
князете. Местните са ми разказвали, че преди
години гробницата е била разкопана (според
предположенията – от иманяри, бел. авт.) и
в единия от гробовете са открити шпага,
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офицерски мундир и железен
кръст.
Запазилите се знаци
върху
мундира
дават
основание да се предположи, че там
е бил погребан
Алексей
Церетелев.“ Докато
журналистката
разказваше
за
тези свои първи
стъпки оживлението в залата
подсказа, че конференцията ще
даде начало на
едно ново предизвикателство,
което да доведе до разкриването на нови факти за забравения в Русия руски дипломат. И
какво по-отрадно от това да върнеш паметта за един човек, дал немалко в името на свободата на България от турско иго, и да покажеш на неговата родина, че не бива тревата
да расте върху гроба му.
Разказаното от Калина Канева събуди интереса не само у всички, които присъствахме на
форума, но и у руските участници. Председателят на Съюза на журналистите на Русия Владимир Соловьов пое инициативата в свои ръце
и веднага направи връзка между българската
журналистка и главния редактор на регионалното издание в Пензенска област „Пензенска
правда“ Павел Шишкин, който за късмет се
оказа негов приятел. Той веднага се отзова и
обеща да направи всичко възможно. И понеже с

днешна дата всичко е възможно, ще съобщя,че
през април вестникът излезе с фолио, посветено на „Забравения от родината“, където на
двете страници имаше репортаж не само от
село Липяги и за историята на Церетелеви, а
и от България и за това, какво тя е направила в името да не бъде забравена паметта на
княз Алексей Церетелев – за паметниците, с
които признателната ни страна е открила в
Батак и селото, носещо името на княза, а и за
мемориалната плоча, поставена на улицата в
Пловдив, която също е кръстена на него.
Наскоро в писмо до Калина Канева главният
редактор на „Пензенска правда“ пише, че е
разговарял със зам.-председателя на правителството на Пензенска област, който много се
е заинтересувал от историята с княз Церетелев. Но тъй като в момента всичко е подчинено на борбата с коронавируса, трябва да се
изчака да отмине пандемията ида се предприемат необходимите действия. „Стигнахме до
предварително споразумение, че веднага щом
отмине всички и положението стане по-облекчено, ще бъде създадена комисия към местното правителство, която да се захване с
издирването на гроба на Алексей Церетелев и
достойното увековечаване на паметта му в
Пензенска област“ – пише Павел Шишкин.
В една своя публикация във в. „О писменех
– Забуквите“ Калина Канева прави вълнуващ
паралел между руския княз и българския поет
революционер Христо Ботев. „И двамата
служат на българската кауза. Всеки от тях
посвоему гори всеотдайно в борбата за освобождението на поробените българи. И изгаря!
Единият – с куршум в главата, на 28! Другият
– с куршум в душата – на 35!...“ – е написала
тя.
Но все пак кой е княз Алексей Церетелев...
Той е този ,който, не понасяйки зверствата
от Баташкото клане и Априлското въстание,
се бие като обикновен войник в името на
освобождението на България от турско иго и
умира съвсем млад в родовото имение в Липяги
с разбита психика и душа.Платил тази скъпа
цена в името на нас – българите.
Ето какво е написала Канева в статията си
„Христо Ботев и княз Алексей Церетелев –
връстници на повратно време“: „А 28-годишният дипломат след избухването на Априлското въстание е „изстрелян“ да оглави временно
консулството в Одрин и да замести Найден
Геров, когото Игнатиев изтегля в Цариград, за
да го спаси от разправа, защото е обвиняван,
че като българин е подтиквал населението да
се бунтува. Церетелев не се потулва зад стените на консулството, не е индиферентен регистратор на събитията. „Нямам жена и деца,
които да плачат за мен“ – казва и с риск на

живота си, въпреки забраната на турските
власти, повежда чуждестранните кореспонденти по местата, където още димят пожарищата, кучетата глозгат хилядите трупове,
обезумели майки търсят децата си... Верен на
убеждението, че журналистът трябва да види
с очите си това, за което ще пише, той съпровожда кореспондента на „Фигаро“ Иван дьо
Вестин, а след него – Макгахан от „Дейлинюз“
и германеца д-р Шнайдер, чиито репортажи
разтърсват Европа. Донесенията на Церетелев не само пристигат първи в Русия, но той
отива да разкаже лично на императора за ужасите, връхлетели мирното българско население,
което се е надявало единствено на помощ от
Русия. Заедно със секретаря на американската
легация в Цариград Юджийн Скайлър посещава
турски зандани и благодарение на намесата на
американеца са освободени 1200 затворници,
отменени или отложени множество екзекуции
най-вече на учи-тели и свещеници. Скайлър и
Церетелев съставят доклад за установените
от тях зверства в България, който подписват
на 12/24 август в Казанлък. Те подготвят въз
основа на проучванията си и на „Пожеланията
на българите“ проект-максимум за автономия
на България в нейните етнически гра-ници, обсъден на Цариградската конференция. Макар и
неприет в пълния му вид, проектът е първият международен документ, който предвижда
създаването на българска национална държава,
включваща „Дунавския и Софийския вилает,
Пловдивския и Сливенския санджак и българските райони в Македония“.
Военният кореспондент Макгахан още в началото на Руско-турската освободителна война
с изненада и радост разпознава в лицето на
един обикновен войник своя приятел княз Церетелев.“
Едва ли човек, притежаващ душа като тази на
княз Алексей Церетелев би понесъл безразлично
изстъпленията, на които става свидетел при
обиколките си след зверското Баташко клане
и жестокия погром на Априлското въстание, а
и видяното по време на Руско-турската война, станала Освободителна за нас българите.
В книгата си „Строители на съвременна България“ (т. 1, с. 460) българският писатели и
дипломат Симеон Радев пише под линия: „Не
се минаха няколко години и Церетелев полудя“.
Умира на 16 май 1883 година. Гробът му е в
с. Липяги, днес в Пензенска област, край Святотроицкия храм, построен от баба му.
С тези свои разкрития известната с неуморната си и плодотворна дейност за издирването на нови факти, важни не само за българската, но ируската история, активният член
на СБЖ Калина Канева дава добър пример на
активна и отговорна журналистика.
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Семья Цер
сится к ста
скому княж
которые в
ровали в Р
к этому же
жит и всем
скульптор
Он же был

В деревне почти не осталось молодежи.

Забытый на ро
Его бюст в Болгарии ваял сам Церетели, в России для него пока
не нашлось даже деревянного креста на сельском погосте
Жизнь как
выстрел

Бюст князю
Церетелеву
в центре
города Батак
в Болгарии.

В России надо жить
быстро. От черного до
белого, от хвалы до хулы,
от славы до забвения у
нас часто лишь миг.
Князь Алексей Николаевич Церетелев (в
России фамилия звучит иначе – Цертелев)
судьбу свою, короткую
как выстрел, так же и
прожил. Родился в 1848
году, учился в Лозанне
и Москве, в 20 с небольшим лет стал вторым
секретарем российского
посольства в Константинополе, в 28 – в разгар
апрельского восстания
болгар против турецкого владычества – возглавил консульство в Одрине. Рискуя жизнью,
сопровождал иностранных журналистов, чтобы они своими глазами
могли увидеть зверства
турок. Когда началась
Русско-турецкая война,
без раздумий ушел рядовым солдатом на фронт.
Войну закончил с четырьмя георгиевскими
крестами и представлением в офицерский чин.
После войны вновь стал
дипломатом, служил генеральным консулом в
Пловдиве.

Болгария его не забыла.
В Батаке ему давно уже установлен памятник, к которому приносят цветы. А в июле 2019 года
в селе Церетелево близ Пловдива был торжественно открыт
памятник, на котором возвышается бронзовый бюст российского дипломата. В Пловдиве, на
улице, носящей имя князя А.Н.
Церетелева, установлена памятная плита с его барельефом.
Бюст и барельеф были изготовлены знаменитым российским
скульптором Зурабом Церетели,
относящимся к тому же роду,
что и князь Алексей Церетелев.
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В родовое имение в селе Липяги Спасского уезда (ныне
Спасский район Пензенской области) он приехал уже смертельно уставшим, душевно опустошенным человеком и прожил
здесь всего год. Упав однажды
с лошади, Алексей Николаевич
получил серьезную травму, оправиться от которой уже не смог.
В «Историческом вестнике» за
1883 год опубликованы некролог
о его кончине и информация о
том, что захоронен князь в ограде Троицкого храма. Ему было
всего 36 лет.
В Болгарии его именем и
по сей день называют улицы и
населенные пункты, ставят памятники. В России имя блистательного дипломата и отважного
воина, увы, известно разве лишь
отдельным историкам.
О позабытом русском герое
его землякам мягко напомнила
болгарская исследовательница
биографии Церетелева Калина
Канева на прошедших недавно в
Софии мероприятиях по случаю
140-летия установления дипломатических отношений между
Россией и Болгарией. Именно
она и начала поиски захоронения Алексея Церетелева, которые вывели на село Липяги.
К счастью или печали, из далекой Болгарии не видно, что и
сами Липяги совсем скоро могут стать скорбным памятником
тому, что мы сделали с российской деревней.

Памятная доска в Пловдиве, на улице им. Князя
Церетелева.

Надгробие в Липягах.

Одинокая церковь
над селом

От Спасска до Липяг всего пять
километров. Дорога ухабистая, с
ныряющими в глубоких лужах облаками. Других прекрас по пути
не встретилось. Зато сразу на
въезде в село – красавица церковь.
Величественный кипенно-белый
храм с массивными колонами.
Выходим из машины. Тишина.
Ни лая собак, ни мычания коров,
ни крика петухов.
– Какие коровы?! – машет рукой местная жительница Нина
Васильевна. – Раньше по три-четыре в каждом дворе было. Сейчас ни одной. Ну а чего вы удивляетесь? Скоро помрем все и нас
забудут, а вы говорите князья…
Помнить-то некому. Я тут, между
прочим, одна из самых молодых.
А мне уж 65 лет. Были времена,
когда 1 сентября из каждого дома
выходило в школу по 5–6 ребятишек. Ферма была колхозная,
конюшня… Теперь ничего не
осталось.
Спрашиваю про барскую
усадьбу, в надежде, что увижу
хотя бы остов.
– Она стояла примерно вон на
том месте, – показывает куда-то
вдаль, за заросли деревьев, Нина
Васильевна. – А какой там сад
оставался! Мы детьми бегали
туда за ягодами и фруктами. Ну
а потом все постепенно пришло
в запустение. Сад зарос, барский
дом разрушили до основания.
Даже фундамента уже не видно.
Вот только церковь и осталась. И
то чудом.

Отец Константин Проскуряков, нынешний настоятель Троицкого храма в Липягах, помогает болгарским исследователям
искать место захоронения Алексея Церетелева.
– К этому храму я отношусь с
особым трепетом. А вот теперь
оказалось, что у него такая интересная история. На территории церкви действительно есть
захоронения. На одном из очень
старых надгробий читается фамилия Цертелев. Скорее всего,
это семейный склеп князей. Местные рассказывали, что много лет
назад его вскрыли и якобы на одном из захороненных был офицерский мундир, а рядом лежала
шпага. Сохранившиеся знаки отличия на мундире дали основание предполагать, что это могло
быть тело Алексея Церетелева.
Само собой, здесь должны
поработать специалисты. Я связался с ректором Пензенского
госуниверситета Александром
Дмитриевичем Гуляковым и
рассказал ему эту историю. У
нас с ним есть устная договоренность, что летом в Липяги
приедет группа студентов исторического факультета и проведет археологическую работу на
месте захоронения. Быть может,
получится со всеми почестями
перезахоронить прах Алексея.
Мы заходим в храм. Небольшое, но очень светлое помещение. Видно, что восстанавливают
его основательно и с любовью.
– Когда меня назначили сюда
настоятелем, храм был не в
лучшем состоянии. Топился
печками, причем по-черному.
Представляете, что это значит?
Но с Божьей помощью началась работа. Помогают местные
жители, а также те, кто сейчас
живет в Пензе, Москве и даже
за границей. Теперь здесь нормальное отопление, канализация, водопровод. Чисто, светло.
Люди начали приносить иконы,
многие из которых находились
в этой церкви в самые лучшие
ее времена. А есть иконы, которые старше этой церкви. Вот
эта, например, «Страсти Христовы», уникальная. Ни мне, ни
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Семья Церетелевых относится к старинному грузинскому княжескому роду,
которые в XIII веке эмигрировали в Россию. Кстати,
к этому же роду принадлежит и всемирно известный
скульптор Зураб Церетели.
Он же был автором бронзо-

вого бюста нашего земляка
в Болгарии.
Церетелевы были владельцами усадьбы в Липягах,
вплоть до самой революции. Здесь помнят их
семью: князя Николая
Андреевича, его супругу
— урожденную Варвару

Чулкову, а также их детей
— старшего Алексея и
младшего Дмитрия.
Дмитрий всю жизнь прожил в Спасском районе.
Был почетным мировым
судьей, предводителем
дворянства Спасского
уезда.
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Церковь – утешение и надежда села.

Отец Константин.

реставратору не приходилось ни
разу встречать подобное.
Отец Константин создал в
Интернете страничку храма.
Выкладывает туда фотографии и
видеоролики со служб, праздников, проводимых строительных
работ.
– Тем, кто родился и вырос в
этих местах, тем, у кого здесь жили
предки, это важно. Люди с радостью откликаются на призывы о помощи, – говорит настоятель храма.
– С 2016 года удалось проделать колоссальный объем работы.
Отец Константин больше часа
рассказывает, как он начинал
в Липягах, как с помощниками
искал стройматериалы. Поражают не только его целеустремленность, энергия, но и философское отношение к жизни.
– Если есть желание сделать
хорошее дело, то приходят нужные люди. Господь помогает в
начинаниях через них.

В храме идут работы.

Впрочем, без такой веры за
добрые дела сегодня, наверное,
и браться бесполезно. Хорошее
у нас все чаще происходит, как
будто вопреки всему или благодаря чуду.

Кого хочешь, выбирай

Глава администрации Кошелевского сельсовета (в который
входят Липяги) Валентина Павлуткина берется свозить меня в
местный клуб, где хранятся архивные данные о Церетелевых.
И тут же предупреждает:
– Я подъеду за вами сама,
на «Ниве». Даже не пытайтесь на своей легковушке туда
пробраться.
Сажусь в видавший виды,
когда-то белый, местами сильно
поржавевший внедорожник. Пока
едем, Валентина Николаевна проводит небольшую экскурсию: на
берегу этого пруда был особняк
князей, вот там их сады, вот здесь

у нас главная дорога, вон там здание школы (правда, ее закрыли), а
там почта. В 1930 году жило в Липягах 1770 человек. К 1960 году
осталось чуть больше 350-ти.
Сейчас официально зарегистрировано 169. А реально проживает
и того меньше. Детей и подростков до 18 лет здесь 16. Людей в
возрасте от 18 до 30 здесь всего
7 человек. Зато пенсионеров
старше 60 лет – больше 80. Вот
такая невеселая статистика.
Валентина Николаевна уверенно управляется с машиной. Чувствуется твердая и опытная рука.
Здесь немного притормозить, теперь скорость переключить, вот
эту лужу лучше объехать, здесь
газануть. Я еду с ощущением,
что стала участником ралли по
бездорожью. А еще не покидает
ощущение, что очутилась в церетелевской эпохе. Вот-вот и из-за
поворота покажется запряженная в телегу лошадь. Потому что

В 2018 году Липягам исполнилось 355 лет.

никакой транспорт, кроме нашей
«Нивы» и выносливой крестьянской лошади, по такой грязи проехать не сможет. В подтверждение
моих ощущений тут же встречаем
отечественную легковушку, по самые фары застрявшую в грязи.
Проезжаем мимо. Только потом понимаю, что даже Валентина Николаевна на своем вездеходе не смогла бы вытащить этого
железного коня. Здесь справится
лишь трактор.
Людей по дороге мы так и не
встретили.
– Ну да, дороги у нас, конечно, не самые лучшие, – как будто
пытается оправдаться моя провожатая. – Мы их периодически
грейдируем, но осенью-весной
дожди все равно все размывают.
Конечно, хочется все привести в
порядок, но денег на все не хватает. Приходится кроить. В этом
году сельсовету из бюджета области выделяют хорошую сумму
на благоустройство и асфальтировку. Она была бы ощутимой
для одного села. Но придется
как-то делить. И вот скажите,
куда мне направить эти деньги?
На бесперспективные Липяги,
которым осталось лет 20–30?
Или на Кошелевку с населением
500 с лишним человек, где есть
школа, работа, молодежь? Выбор
очень сложный. И каждый раз,
когда делаю его, сердце кровью
обливается.

Тот, кто нас бережет

Клуб встречает нас тишиной.
Видно, что за зданием ухаживают: покрашено снаружи, чисто
и опрятно внутри. Только холодное и пустое – людей эти стены
видят не часто.
Помещение разделено на две
части: с одной стороны клуб, с
другой – библиотека. В библиотеке большой раздел посвящен
семье Цертелевых: статьи краеведов, фотографии, вырезки из
газет, информация, скаченная из
Интернета, бережно хранимые
воспоминания местных жителей о том, как здесь жили при
князьях. Жили, кстати, судя по
записанным рассказам, неплохо: была работа, были праздники, на которых плясали и пели, к
крестьянам относились хорошо,
справедливо, за хорошую работу
благодарили и награждали.
Голос Валентины Николаевны

отвлекает от захватывающего
чтения записей и возвращает в
реальность.
– Знаете, недавно работница
клуба ушла в декрет. Я стала искать на ее место замену. Полгода
вакансия открыта. С депутатами
ходила по домам и уговаривала
женщин трудоустроиться. В ответ одни отговорки: времени нет,
опыта нет, не справлюсь, не смогу. Даже на полставки не шли,
– вздыхает Валентина Николаевна. – Хотя мне кажется, главное
– захотеть, даже медведя можно
научить кататься на велосипеде.
Тут же Валентина Николаевна
добавляет, что мужчины, когда
появляются предложения о работе, откликаются охотнее. Но предприятие, способное эту работу
дать, на всю округу только одно
– небольшая, хорошо оснащенная фирма, занимающаяся обработкой сельхозземель. Работают
там всего 25 человек. Остальные
– вахтовиками в столице.
– Если бы у людей здесь, в
районе, была работа с хорошей
зарплатой, то никто никуда бы не
уехал. И Липяги, возможно, не
умирали бы, – совсем уже тихо
произносит глава сельсовета.
А вот отец Константин верит,
что в село можно вдохнуть жизнь.
И планы у него далеко идущие.
– Липяги – это особенное место и особенные люди. Нам вот
удалось взять в аренду на 49 лет
территорию бывшего барского
сада. Это 12 гектаров. Мы хотим его почистить и возродить.
Я уверен, придет время и сюда
потянутся люди, – говорит он.
Мы уезжаем, когда уже темнеет. В Липягах зажигаются редкие
огоньки. Один из них теплится
в храме, где отец Константин,
придя к вечерней молитве, просит Бога за всех нас: живущих и
ушедших, пахарей и воинов, героев и тихих затворников. И почему-то верится, что пока горит
лампада в старой церкви, пока
держит кто-то большой и добрый
в руках неспокойную нашу планету, не случится с ней плохого и
ни одна судьба не пропадет и не
канет в небытие. Всем нам здесь
есть место. Всем нам здесь дом.
Елена КУЛИКОВА,
фото Владимира Гришина,
Калины Коневой и из
архива сельсовета.
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Фармакида ли е Фармакида край
град Приморско?
Това е разказ за имена от няколко близки и далечни земи в няколко близки и
далечни времена. Земите, които пишат началото му, са родни, скъпи на сърцето.
Те таят в своите дипли тайнственост и мистичност, носени от ветровете на
древността. Това е загадъчната Странджа планина. Загадъчността сякаш пропива
всичко в тези разлати хълмогория край просторното и бурно Черно море – от
старите, лъкатушни друми през горите, прикътали малки параклиси под зелени
корони, до старинните имена на местности. Ако днес тези имена обозначават
географското пространство, то причините за произхода на немалко от тях се
коренят дълбоко назад във времето.

О

Автор: Димитър Ненчев Димитров

Отминалото двадесетилетие донесе ново
име върху Археологическата карта на България.
Старинно, изплувало тъкмо от странджанските дълбини, заедно с напълно неизвестен за
науката дотогава исторически обект – антична крепост. Тя представлява тюрзис – укрепена резиденция на местен тракийски владетел.
Последвалите спасителни разкопки, проведени
от археолозите1, открили находката, намират
също могилите на три некропола и поселище. В
процеса на проучванията те поставят точна
датировка на обекта към периода от края на II
век до края на I век преди Христа. Крепостта
е стояла в приблизителните граници на територията с известен контрол от някогашната
древногръцка колония Аполония Понтика, днешният Созопол. Нейните останки понастоящем
попадат в землището на град Приморско. Била
е стратегически разположена върху неголямо
възвишение над бродовете при речните меандри в долното течение на Ропотамо, където реката проломява височините на Медни
рид. Това е един твърде интересен район, средоточие на близко намиращи се исторически
обекти като мегалитното светилище Беглик
таш, предполагаемия град Ранули над устието
на река Ропотамо и немалко други. Изследователските усилия на специалистите, отдадени
на историческата и археологическата наука,
повдигат една след друга завеси, като разкриват отговори на множеството въпросителни,
скрити зад каменния градеж на някогашните
дебели крепостни стени.
1 Проучванията провежда екип, ръководен от доц.
(понастоящем проф.) д-р Иван Христов (НИМ) и
Даниел Пантов (ИМ - Приморско).
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Един въпрос остава без ясен отговор за мен
обаче. Той засяга името на крепостта. А името є е Фармакида. Тук ще изразя личния си
прочит на последното през своя трактовка
– името, което археолозите поставят за укреплението. Те са на мнение, че неговото название се е запазило още от времето, когато
обектът е функционирал. На пръв поглед нещо
подобно звучи невероятно, но приемам за правилно такава хипотеза да не бъде изключвана.
Удивителна за мен обаче е категоричността,
с която тези учени изпълват именния аспект
на откритието си. В отсъствие на какъвто
и да е елемент, носещ смисъла за изказване на
предположение, за допускане... Такава твърдост
предполага наличието на някакъв извор, епиграфски или друг писмен източник. Но такъв
не е посочен никъде в резултатите от археологическите проучвания. Не бих подлагал тази
част от научните достижения на съмнение, но
имам редица основания за своето гледище, че
историците – археолози погрешно са назовали
откритата антична крепост. Посветеността
ми на познанието за родния земепис ми ги дава.
Ще изложа своята аргументация накратко.
Анализирайки твърдението на археолозите,
нека за момент го приемем, като допуснем,
че въпреки старите времена, местното население е запазило памет, предавана през поколенията и достигнала до наши дни. Точна памет
– за конкретното място и за името му, която
е източникът. Местните жители на даден район, а особено по-възрастните от тях, често
са носители на истинска съкровищница в топономастично отношение. Но в настоящото
на археологическите научни търсения е крайно
недостатъчно позоваване – оказващо се един-

ствено, но със заявена категоричност.
В подкрепа на своето твърдение относно
името, през неговата най-обща етимология,
историците препращат към немалкото значение на силно разпространената по Южното
Черноморие култова почит спрямо носителите
на лечителството през божествено естество
– както в античните и предхристиянските
времена, така и през всички следващи истори-

чески периоди. Споделям препратката относно
значението на култовия аспект. Отражение на
него е отпечатъкът, който населението, чрез
своите вярвания оставя и в местните названия още от древността.
Въпреки гореспоменатата разпространена почит, в този най-югоизточен край на страната
ни, зает изцяло от Странджа планина, съществуват две установени места, чиито наиме75
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Фрагмент от едромащабнa топографска карта, издание 1985 г. Топонимът Фармакида, обозначаващ
местността.

нования включват гръцкия корен „фармакос“.
Както е добре известно, това е оним, носещ
значението за лечителство, лекуване и т. н.
Едното от местата е тясно свързано с християнството – средновековният манастир
„Света Анастасия Фармаколитрия“, изграден
върху малкия едноименен остров в Бургаския
залив. Името тук включва епитета на известната християнска светица и великомъченица,
живяла през III–IV век в пределите на Римската
империя и посветила своя живот на болните и бедните. Била е подложена на дълги и
жестоки мъчения през времената на големите
гонения срещу християните. Тя не се отрича
от вярата си и изгубва живота си за нея. Света Анастасия Фармаколитрия е изключително
почитана и от Католическата, и от Източноправославната църква. Липсват писмени източници, които да свидетелстват за това откога
обителта съществува с името на светицата. Най-ранните открити до този момент
документи, в които се споменава манастирът
„Света Анастасия“, са грамоти на Вселенската
патриаршия от 1579 и 1580 година.
Второто място носи названието Фармакида.
Неговото местонахождение обаче се намира на
десетки километри от местността, в която
археолозите откриват тракийското укрепление. За действителното място има информация и ориентири от местни жители в района
на планината. Друг и най-неоспорим източник
на потвърждение, който присъства в богатата ми топографска база, документира напълно точно местоположението на местността. Това е едромащабнa топографскa картa
в мащаб 1:10 000, издание на ГУГКК в средата
на 80-те години на миналия век с тогавашния
щемпел „поверително“. Достатъчна е лупа с
обикновено увеличение, за лесното прочитане
на наименованието, отпечатано върху картния
лист. Мнението ми е, че възможността името
Фармакида да съществува паралелно като название на две различни места на територията
на планината, се свежда до нула. Бих допуснал
вероятност за дублиране на подобно старинно
име за две отделни местности, но след дъл-

гогодишната ми работа по събиране и проучвания на местните имена от Бургаския район
и в частност северните дялове на Странджа,
уверено мога да изключа такава. Убедеността ми е продиктувана от наличието на огромното количество и гъстота на топонимите,
отнасящи се за сравнително неголямата площ
от около 70 кв. км., каквато е землищната
територия на град Приморско. Този пълен топонимичен корпус включва стари и отдавна потънали в забрава имена на множество места от скалистите носове и малките заливчета на
морския бряг, повечето от чиито названия са
известни само на местни жители и възрастни
рибари, през планински изворчета, малки потоци и усойни долчини, познати на малцина
горски служители, до обработваемите площи
на крайречните ниви. Но сред всички тях в
споменатите административни граници топос
с название Фармакида липсва.
Наскоро името Фармакида прекрачи границите на нашата страна и вече навлезе с присъствие като част и от световната география. То достигна до далечни земи, за каквито
споменах съвсем в началото. Това са земите на
скованата в дебели ледове Антарктида. България, като страна развиваща активно научноизследователска дейност там, има правото
да наименува безименни географски обекти в
тези безкрайни ледени територии. От неотдавна Farmakida Cove е официалното название
на обширен залив в североизточния бряг на
големия остров Александър I край замръзналия
континент. Името е одобрено от Комисията
по антарктическите наименования, оправомощеният орган към Министерството на външните работи, и обявено с указ на президента на страната. Пояснителната информация
за произход гласи: „Наименуван на античната
тракийска крепост Фармакида в Югоизточна
България.“
Чудесно за нас е обстоятелството от края
на моя разказ, а българската наука оставя свой
нов отпечатък в световен план. Но би било
и незаменимо, ако е отпечатък на достоверност.
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Проф. Жени Захариева за езикът
на музиката…
Внушителна и впечатляваща е концертната дейност на проф. Жени Захариева в Европа, Далечния Изток, Африка и Америка с рецитали в прочути
концертни зали като „Гаво“, „Корто“, „Равел“, „Форе“ (Париж), „Рахманинов“ (Москва), „Стейнуей“ (Ню Йорк), „Конгресгебау“, „Делидженция“ (Хага),
,,Бьозендорфер“ (Виена) и като солист на симфонични оркестри.Осъществила е европейската премиера на концерта „Америките” на композитора
от САЩ Лало Шифрин със симфоничния оркестър на БНР под диригентството на автора – част от клавирния проект на Фондация „Стейнуей”, посветен на 500-годишнината от откриването на Америка. Изнася в
Ню Йорк първия рецитал на специалния син концертен роял „Стейнуей”
– модел „Рапсодия”, създаден по случай 100-годишнината от рождението
Джордж Гершуин.

Ж

Разговора води Станислава Пекова

Жени Захариева е осъществила европейската
премиера на концерта „Америките” на композитора от САЩ Лало Шифрин със симфоничния
оркестър на БНР под диригентството на автора – част от клавирния проект на Фондация „Стейнуей”, посветен на 500-годишнината
от откриването на Америка. Тя е и активен
камерен изпълнител. В състав на трио „Димитър Ненов“ с А. Станков и Н. Безпалов, както
и в дуо с А. Станков са изсвирени интеграли
на камерни опуси от Шуберт, Бетовен, Моцарт, Шостакович и др.
Артистичен директор е на международните
конкурси в София – „Музиката и Земята“ и
„Албер Русел“, както и на международния конкурс „Й. С. Бах“ в Япония.
Професор Жени Захариева е удостоена със
множество звания и награди: включително
„Officier des Arts et des Lettres“ – 2007 г. на френското правителство и „Златен век“ – 2012 г.
на Министерство на културата за принос към
българската музикална култура.
За българския професор по пиано Жени Захариева се знае, че е наградена още и с правителствения „Орден на изгряващото слънце – златни лъчи“, връчен от японския посланик в София
на церемония през февруари 2019 г. за активната є международна концертна дейност. Като
дългогодишен професор по пиано в Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“, проф. Жени Захариева е помогнала за музикалното образование и израстване на много
млади японски музиканти, както и за техния
успех на международната сцена. Наред с това,
тя има принос за популяризирането в Бълга78

#102 / 2020

рия на творчеството на голям брой японски
композитори. В продължение на повече от 20
години проф. Захариева поддържа близки връзки
с японските музикални среди, тя е важен член
на журито на няколко международни музикални
конкурса в Токио и организатор на музикални
конкурси с японско участие в България.

Интервюто
Професор Захариева, знае се, че Вие сте
международно призната пианистка и музикален педагог и само преди една година получихте висока държавна награда от Япония
на вълнуваща церемония в посолството на
Токио в София, където Негово превъзходителство Масато Ватанаб Ви връчи правителствения „Орден на изгряващото слънце
– златни лъчи“. Въобще Вашите контакти
и изяви в страната на изгряващото слънце
са от доста години насам. Моля, разкажете
нещо повече за за последното ви турне в
Япония на читателите на „Черно и Бяло”…
Какви са Вашите впечатления!
Творческата ми активност в страната на
изгряващото слънце датира повече от 20 години. Концерти, майсторски класове по пиано,
участия в жури на международни конкурси…
Последните три концерта в Токио, Осака и
Нара през миналата есен бяха посветени на
Тройния юбилей в дипломатическите ни отношения преминаха при пълни зали и с голям
успех.
Българската музика цени ли се в Япония?
В японското списание за музика „Онгаку но

томо“, бр. 1 от 2020 излезе рецензия за концерта ми в Токио на 24 октомври, цитирам
дословно: „Концертът на Жени Захариева премина с голям успех. Перфектната й техника
и звукова изразителност са впечатляващи… В
Мусоргски се усети връзката музика – интонация на човешката реч, а нежността на Интермеците и величието в Баладата на Брамс
можем да сравним с византийски архитектурен храм… В изпълнението на Шопен пролича
стилът на големия майстор...“ Изобщо можем
да се радваме на изградена традиция в музикалната област между нашитедве страни.Бих
искала да спомена проф. Тойо Асакава, който
през 1975 година изпълнява за първи път в Токио Третия концерт за пиано и оркестър от
Панчо Владигеров под диригентството на сина
– Александър Владигеров. Наскоро след това
Тойо Асакава записва компакт-диск с творби
на Панчо Владигеров, който се разпространява
в цял свят. Самият той лично прави превод
на японски език на книгата за Панчо Владигеров
от Евгени Павлов. Като прочут пианист гостува на нашия фестивал „Софийски музикални
седмици“. Любовта си към творчеството на
нашия класик той предава на своите студенти.
Всички в неговия клас по пиано свирят творби
на Владигеров. Миналата година в края на м.
август имаше тържествен концерт, посветен
на 120 години от раждането на големия български композитор П. Владигеров с изпълнители
студенти от неговия клас по пиано и с негово
лично изпълнение в края на концерта. Особена
заслуга за разпространението на българската
музика в Япония има „Пиано Дуо асоциация“ основана от проф. Сачико Кодама в началото на
90-те години от миналия век. Приятелството

между съставите „Дуо Кодама“ и „Дуо Ганеви“
ражда нова епоха в музикалните ни контакти. Дуо Кунио и Сачико Кодама записват два
компакт-диска в творби от български композитори, а в ежегодните международни конкурси на асоциацията създават награден фонд за
композитори, създали творби за клавирни дуа,
т.е. творби, които се разучават специално от
японски изпълнители, и се представят пред
жури за оценка. Така редица наши композитори – Александър Йосифов, Румен Байрактаров,
Стефан Илиев, Красимир Тасков станаха лауреати на този конкурс и техните творби
звучат в концертите на японските пианисти
в целия свят..
Във вашия клас по пиано в Музикалната академия в момента специализира японски пианист…
Да, Юске Хосака. Преди да бъде приет тук, в
ниво магистър, той е учил при Тойо Асакав, а
в София направи блестящ авторски концерт с
творби на Панчо Владигеров миналата година
в рамките на фестивала „Софийски музикални
седмици“. Българската критика даде висока и
възторжена оценка на изпълнението му.
Как японските музиканти свирят нашата
музика?
С любов и всеотдайносат… Японците притежават тънка душевна чувствителност, откриват в българската музика много нови нюанси за нас и в палитрата на чувствата, и в
звукописа на пейзажите, и в богатството на
българските ритми. Явно нашата музика им
е духовно и душевно близка. Посланието на
музиката – да облагородява човешките души,
езикът на музиката, който не се нуждае от
превод, обединява хора от различни раси и
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континенти, иначе твърде далечни по история, по обичаи, по политически възгледи. Интересно е как музиката стопява тези различия.
Да поговорим за вашите концерти в Япония…
…. Състояха се при пълни зали. В програмата
на концертите ми включих известни творби
от Брамс, Шопен и Мусоргски. А в началото на
всеки концерт се изпълняваха творби на Панчо
Владигеров, от моя докторант в Националната академия, японския пианист Юске Хосака.
Концертите Ви бяха посветени и на тройния юбилей на дипломатическите ни отношения с Япония, а на първия концерт в Токио
е присъствал президентът Румен Радев…
Да, знаех предварително, че той ще бъде в
Япония по случай официалната церемония за
коронясването на новия японски император
миналата година на 22 октомври и го поканих
да посети моя концерт на 24 октомври в известната зала Хакуджи Хол. Той и съпругата му
приеха моята покана. За мен бе голяма радост,
когато от публиката помолиха г-н Радев да
каже няколко думи. Той направи акцент върху изключителното значение на културните ни
връзки, които са в основата на дипломатическите и бизнес отношения между България и
Япония.
Вторият концерт се е състоял в първата
столица на Япония – гр. Нара. За първи път
ли бяхте там?
Да, там е и знаменития храм „Тодайджи“ с
най-голямата статуя в света от дърво на
Буда, перла на азиатското изкуство. В концертната зала присъстваха и студенти от
университети по музика, които в края на концерта ми поднасяха пликчета – кратки писма с впечатленията си от концерта. Колко
трогателно бе, когато вечерта се прибрах,
да прочета фрази като: „щастлива съм, че чух
вашия концерт и искам да стана пианистка
като вас..“ или „очарована съм от вашия Шопен, свиря същите валсове, но сега ще променя
изпълнението им след вашия концерт…“, или
„дано и аз някой ден да мога да изсвиря „Картини от една изложба“ на Мусоргски“.
Любопитна реакция…
Да, за първи път ми се случва в концертната ми практика. Дълбоко бях развълнувана от
тънката душевност на младите пианисти. В
гр. Нара живях в една стара японска къща на
известна пианистка, Юрико Цужи, която не
пропусна да се похвали и със свои ученици.
Беше истинско удоволствие да чуя на какво
високо ниво е клавирната педагогика в града.
А концерта Ви в Осака?
Последният ми концерт се състоя в Осака
под патронажа на почетния консул на България
в Япония г-н Я. Хирано. Той пое не само прес80
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тоя ми в хотела, но и направи богата програма с екскурзия до Киото (до прочутия Златен
дворец) и до Стария град. Едно незабравимо
пътуване в страна на велик народ – уникален
и със своята всеотдайност в работата, и със
своята скромност и безкрайна душевна щедрост. Организацията бе на г-жа Акико Игая.
Коя е Акико Игая?
Тя е председател на Японо-българската асоциация, носител на ордени на Българското
правителство, а от 23 октомври и на орден
„Стара планина“, връчен от Президента Румен
Радев на церемония в Българското посолство в
Токио. Акико Игая е уникална, универсална личност, с мисия да промотира българската култура в Япония на високо професионално ниво.
От години сте свързана с международния
конкурс „Й. С. Бах“ в Япония. Разкажете ни за
този конкурс, моля.
От осем години съм председател на журито
на международния конкурс „Й. С. Бах“ в гр. Куруме. И тази година имаше над 200 участници
в 10-те секции на конкурса. Голямата награда
взе японският пианист – Кентору Коянаги. Бях
силно впечатлена от нивото на конкурса, поспециално от японските участници. Незабравимо и необяснимо за мен беше да чуя как деца
на 10–12 години могат вълшебно да изсвирят
наизуст Сонатата от Пуленк за 4 ръце (Пуленк
тази година беше съпътстващ композитор по
случай юбилея му). Това което тук за цялата
ми педагогическа практика не мога да постигна
със студенти даже по ноти. Не бях чувала и
творби от Бах, прекрасно изпълнени на саксофон.
А български участници имаше ли е в този
конкурс?
Тази година не. Но на миналогодишния конкурс
Голямата награда получи цигуларката Зорница
Иларионова, а 11-годишния пианист от Несебър Константин Башиков получи първа награда
в раздел „Прелюдии и фуги”.
Вие давате и специална награда на млад пианист. Разкажете, моля.
Да, всяка година аз давам лично специалната
награда „Професор Джулия и Константин Ганеви“, (която основах още преди 8 години) в памет на именитите ни професори, които след
като възпитаха поколения български пианисти
в Музикалната ни академия, заминаха за Япония
(вече пенсионирани у нас), за да преподават
там. Огромни са заслугите им за обучението
на младите японски пианисти и особено за
внедряването на българската музика в програмата на обучението им. Тази година наградата
получи Вакана Огата, 15-годишен. При връчването на сцената не пропускам всеки път
да кажа няколко думи за нашите изтъкнати
професори.

културен
свят

Златната ябълка
За тези от Вас, които четат „Черно и Бяло“ отдавна, е ясно, че екипа на списанието следи проекта „Златната ябълка“ почти от неговото създаване. Преди около 5 години той се
появи в социалните медии като любителски проект на неговия създател Димитър Петров
и лавинообразно се превърна в „облачно“ студио, събрало български и чуждестранни аниматори, колектив, който работи неуморно за осъществяването му. В началото на месец май
Българската национална телевизия пусна най-накрая в ефир дългочакания пилотен епизод.
Готов още през 2018 г., епизодът обиколи страната с безплатни прожекции, но много хора,
не успели да присъстват, имаха възможността да го гледат чак сега.

Н

Нека припомня малко предисторията. „Златната ябълка“ трябва да е първият български
анимационен сериал, базиращ се на българската
митология и фолклор.
Ето как ни го представят създателите му
в сайта си: Действието се развива в необятен
планински свят, където мъглите се раждат от косите на могъщи змейове и въплъщенията на сезоните
бродят из гъстите гори. Това е епичен балкански
фентъзи свят, в който хората използват магически чанове, за да се борят с Кошмарите – огромни
чудовища, сменящи облика си, които се хранят с
човешката скръб. Тук песента на Самодивата е едновременно най-благословеният дар и най-ужасното
проклятие. Макар историята да се развива в екзотична фентъзи среда, тя засяга съвременни проблеми, с които зрителят лесно може да се идентифицира – това е история за порастването в един
сложен фентъзи свят, който е изправен пред промени в климата, ефектите от неконтролирана индустриализация, ксенофобия, социална изолация, расизъм
и задълбочен конфликт.
Проектът набра скорост, събра бюджет чрез
кампании първо за финансирането на късометражния 4-минутен филм „Първият кукер“, а
след това и за дофинансирането на пилотния
епизод. Дофинансиране, понеже спечели конкурс
на БНТ и те покриха част от разходите за
направата му. Подкрепата от почитателите
беше огромна и те заслужаваха да видят резултата от този дългогодишен труд. Какво се
случи обаче? Епизодът беше готов, създателите тръгнаха на турне, то свърши, но БНТ
не пусна анимацията нито до края на 2018 г.,
нито през цялата 2019 г. Защо – така и не се
разбра! Пусна го сега – 12 май 2020 г. в съботния ден в 15:45 часа. А седмицата преди това
ни напомниха за съществуването на проекта
с едно интервю в предаването „100% будни“
и реклама, която аз лично видях само в сайта
им.
Човек би си помислил, че Националната телевизия, единствената с бюджет за култура,
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ще бъде по-дейна в рекламирането и промотирането на собствена ко-продукция, която освен всичко останало е уникална – като сюжет,
изпълнение и замисъл. Всички знаем – българска
анимация няма – ако има изобщо някаква, тя
не е комерсиална, още по-малко за деца. Затова моето лично мнение на зрител е че БНТ
можеха да направят повече, че „кампанията“
им беше пълен провал. И този провал щеше да
е с катастрофални размери, ако създателите
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на проекта не бяха взели присърце развитието му и бяха спрели да търсят опции. Според
официалната им страница във фейсбук те са в
преговори с френски инвеститори, за да продължат работата си и да постигнат целите
си, а именно – сериал с поне три сезона, всеки
от които с по 12 серии.
За момент ще оставя личното си разочарование от незаинтересоваността на БНТ и
липсата от страна на медиата на рекламна
кампания за популяризирането на сериала към
онази част от зрителите, които не ползват
социалните медии и не са запознати. Нека направя равносметка за свършената работа на
студиото. Анимацията има всички мотиви да
претендира за скъпа, добре изпълнена студийна работа. Дизайна на героите е симпатичен,
цветовете са ярки и свежи, движенията – типични за жанра. Историята е интригуваща.
Музиката е специално композирана и записана
за епизода, а озвучаването (за разлика от други
български продукции) – на много високо ниво.
Тук е моментът да припомня, че все пак се
намираме в България, а българският зрител е
изключително капризен и претенциозен. Затова и в интернет се появиха някои негативни
коментари. По никакъв начин не одобрявам маниера на изказване на мнение във фейсбук, но
след като изгледах серията, мога да предположа защо имаше и отрицателни мнения. Личните ми впечатления са свързани с някои от
тях и ще ги споделя като предупреждавам –
по-долу в текста разкривам част от сюжета
на анимацията:
• повече действие – в края на епизода, сцените, свързани с конфликта бяха статични.
Може би трябваше да са смесени – картини и действие да се редуват. Така зрителят щеше да усети по-добре напрежението
и назряващия конфликт. Точно липсата на
действие доведе до отрицателните коментари – например сцената с Вулкан в
змейската си форма щеше да е много повнушителна, ако беше замахнал с гръмоте82
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вицата;
• изпипване на сценария – липсата на няколко
интересни момента носи на зрителя чувство на незавършеност на самата серия
– например не се разбира как и защо Влад и
Бран стигат до гр. Хан; как Сивоплащите
успяват да нападнат и завземат Хан, никой
ли не го пази; мирът и разбирателството
между духове и хора явно се крепи единствено и само на златната ябълка, понеже
веднага след унищожаването є те се скарват... Всички тези малки пролуки в сценария
могат да бъдат коригирани. Възможно е на
тези въпроси да се отговаря в следващите
серии, но засега ние не знаем това;
• промяна в речника на героите – добре познат похват е използването на разговорните форми в речта, чрез тях децата се асоциират по-лесно с анимацията. Независимо
от това, всичко трябва да е с мярка. Прекомерната употреба на к'во, т'ва и подобни,
особено от възрастните персонажи в сериала, дразни, стои изкуствено и натоварва
слуха, точно поради тази причина имаше и
недоволство от част от публиката;
• разминаване в графиката – нещо малко, но
много съществено. Местата, в които се
появяват надписи в серията не са в синтез
със стила на анимацията – черният фон с
текст в безличен шрифт стои като притурка – неестествено и чуждо.
Но дори и студиото да не вземе под внимание нито един от коментарите и препоръките на зрителите, аз лично бих гледала епизода
отново, заедно с всички предстоящи от поредицата. Силно се надявам продукцията да
бъде завършена и по-скоро излъчена в ефир.
Ние, нашите деца и цялата общественост
имаме нужда от нещо позитивно, от българска детска анимация, от този положителен
пиар. С правилния маркетинг „Златната ябълка“ може да се превърне в новото „Замръзнало
кралство“...
Аз го гледах и съм доволна, а вие?

пътешествия
и приключения

Индонезия
– острови Kомодо, Флорес и Бали
Това, които искам да ви кажа ще е между редовете…
Когато човек иска да пише разказ, обикновено е вдъхновен. Моят
разказ за Индонезия е първият, който пиша със свито сърце –
предвид международната обстановка с вируса. Но нека ви разкажа
какво се случва по света, как хората реагират, какво пропускаме в
страха си, да ви разкажа, че има смисъл да се мобилизират силите на всеки един от нас – духовни, ментални, физически, за да минем през това
изпитание, за да върнем отново баланса, който е разклатен от натрупаното
напрежение, да сме устремени към едно цветно и красиво утре, което ни очаква!

М

Моето пътуване към Индонезия започна с
двудневен престой в Сингапур – най-развитата икономически страна в Югоизточна Азия,
неговите орхидеени градини, красиви и чисти
улици, мили и интелигентни хора, аквапарк и
остров Сентоса. Всичко това е един плавен
преход към магията на Индонезия.
След няколкочасов полет с прикачване в Джакарта ето ме в Лабуан Баджо, западен Флорес.
На път към хотела се отбихме в Огледалната
пещера – тъмна, като всяка пещера, прилепи, вкаменени костенурки и огромни медузи.
Пещерата превзех лазейки и хлъзгайки се и с
цената на сблъсък „глава-сталакмит“ (добре,
че беше каската). В древни времена е била на
морското дъно, за което свиделства соленото покритие, отразяващо лъчите светлина.
Хотелът за нощувка е изключително приятен,
чист, романтично подреден, на самият бряг на
морето Флорес, Индийски океан.
Рано призори бяхме на пристанището и заехме местата си в малка лодка – готови за среща със страховите „дракони“ на Комодo, за
които бях изчела доста информация и няма
как да не си призная, че изпитвах лека тревожност. Лодките бяха акустирали много плътно
на кея и си пролича, че там всеки е опитен
моряк – ловко се измъкваха една след друга след
сложни маневри. На борда ни очакваше морска
храна за обяд, банани, термус с гореща вода,
за да си направим сами кафе. Железните поочукани чашки гордо носеха емблемата на лодката
„КМ. ASRI II“, дори тоалетна си имаше… aбе,
всичко си имаше…
Остров Комодо е включен в новите седем
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природни чудеса през 2011 г. и е естествен
хабитат на над 1700 варана. В съседните острови също се срещат, но по-малко на брой.
До входа на резервата се стига по дълъг кей
и голяма арка. Още на плажа имаше варани,
които искаха да ни убедят, че това е техен
дом и правилата тук диктуват те. На дъсчена платформа седяха група рейнджъри готови
да придружат туристите грижейки се за тяхната безопасност. Как? С дървена двуметрова сопа в ръце, с форма на чатал в единия
край. Следва кратък инструктаж пред карта
с обходния маршрут, който е в къс и дълъг
вариант. „Движете се само в група, не скачайте, не викайте, не размахвайте ръце, не
клатете бутилки с вода, за да не тръгнат към
вас…и не бягайте, защото те са доста добри
в тази дисциплина.“ И така – в подкрепа на
стреса, изживян от хората в тези смутни
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короновани времена, днес, 6 март 2020 г. се
подложих на доброволен стрес – близка среща
с комодските хищни дракони, които „хапват
всичко, дори и… туристи“, както любезно
ме информира рейнджърът-пазач. Който го е
страх от „дракони“ – да не ходи на Комодо!
Как се прави героична фотосесия с комодски
дракон? Първо трябва да се намери някой спящ
ветеран, на около 40 от отредените му 60 години живот, на който никак не му е до вас,
не му се ловува и палува, потънал в блаженство под сянката на някое дърво на плажа. Тук
влизат в роля рейнджърите, които придават
съответен драматизъм на ситуацията – единият ви пази зад дракона с кривака, другият
от безопасно разстояние пред него размахва
бутилка вода – целта е да привлече вниманието му, за да се придаде автентичност на
фотосесията. Единствено един варан-ветеран
се съгласи да се снимаме. Бях му почти обидно
безразлична. Почти, защото си отвори само
едното око. Разказа ми с досада, че на младини
е бягал с 20 км/ч, предвижвайки 4-метровото
си 100-килограмово тяло, ловувал каквото му
падне, не прощавал и на самонадеяни туристи,
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но сега – за една снимка няма нищо против.
Рейнджърите си вършаха охранителната работа, докато трети снима. „Така и не разбраха
хората, че с възрастта не ти се занимава с
глупости“, каза варанът-ветеран и пак си затвори окото.
По комодския бряг тичаха малки дракончета
– жадни за живот и приключения. Едногодишните малчовци са само по 1 метър, но не смееш
да ги ритнеш случайно, защото току виж извикали баба си.
Елени и сърни се разхождаха на групи из острова. За съжаление те са храната на вараните.
В близост се намира и Розовият плаж. Пясъкът е бяла прелест. Милиони малки корали, в
бял и червен цвят, хилядолетия са смалявали
своя размер сливайки се в розова прегръдка.
Морето е топло и тюркоазено – защото този
цвят си отива с розовото. Няколко импровизирани сергии, покрити с палмови листа предлагат бира Бинтанг, нанизи от естествени
перли на много ниска цена, дървени фигурки на
дракони и големи бели и червени корали.
На около час с лодка се намира и друг остров

– Падар.
Тук акцентът е впечатляваща гледка от върха, към който се качваш, качваш, качваш в жегата, а на всичкото отгоре и влагата, докато
сърцето ти закрещи „А, стига, спри се вече!“
Но гледката е мега яка! Поседнала за отмора,
край мен мина весела групичка, връщайки се от
върха. Решиха да ме ободрят с една благородна
лъжа „Горе раздават безплатни спагети, качвай
се.“ „Така ли? Аз сега бях горе и на мен дадоха
златни обеци“ – не останах по-долу. Има лъжи,
които повдигат духа – затова са простими.
Енде е в центъра на Флорес. От Лабуан Баджо до Енде предвижването е с малък самолет, за малко повече от час. С автобус се
придвижваме към Мони. Пътят е живописен
– оризови тераси, зеленчуков пазар, китни островни селца.
За розовия плаж на остров Комодо бях подготвена, но за син плаж не бях чувала. Е, има
го – на 20 км на изток от Енде. Тюркоазени
камъни, докъдето погледа ти стига и фин, черен, вулканичен пясък. Синьото каменно сърце,
което открих на плажа си е направо находка.
Нямаше как да не го отнеса със себе си.
Докато се разхождах по сините камъни вперила поглед в търсене на интересни форми,
обядът от предварително избраната от мен
риба бе готов – приготвена на барбекю от
кокосови орехи, това е най-вкусната риба,
която съм опитвала. Гледката – море, палми,
млади хора, спрели да се разхладят и шум от
форсираните моторчета. Ръцете се мият от
бидонче с кранче – всичко е еко, а най-вече
много приятно.
Еко лоджът в подножието на Келимуту е
спирка за нощувка на смелите туристи и найблизка отправна точка за магическите многоцветни езера. Има и такива прекрасни местенца – радост за всички сетива и знаете ли защо
може да се отдадете на съзерцание – няма
интернет!
Събуждане с почукване на вратата в 3 часа
посред нощ. Пътуване по стръмен път с остри завои, тип „спагети“, по определение на
водача. Катерене по стръмни стълби – един
час с осветление „нокия с фенерче“, до върха
на Келимуту – 1600 м надморска височина, който трябваше да е „ей тук, още една минута“,
пак според водача. И ето ги – едва забележими в здрача, отстъпващ полека пред изгрева – разноцветните кратерни езера, последен
дом на душите (според легендата). Мястото е
единствено по рода си в света с този феномен. Преди много години, трите езера са били
в различни от сега цветове: ръждиво-червен,
образуван от вулканична дейност през 1845 г.,
черен – 1840 г. и тюркоазен през 1843 г. Сега
двете близки езера – Тиву Ата, езерото на
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душите на предците и Тиву Нуа Мури, езерото на младите души са два нюанса тюркоазено – по-светъл и по-тъмен. Отдалеченото
на километър, трето езеро Тиву Ата Поло на
магьосниците е в кафяво-черен цвят.
Всяка година на 14-и август тук, на една специално отредена площадка се провежда церемония – жертвоприношение на някакво животно, като главата се хвърля в езерото. Целта
е ясна – умилостивяване на невидимия свят,
за да не пострадат живи хора от околните
села….
По пътя надолу ни подминават жени с бали –
товар на главата. По принцип товарите там
се носят така – на глава, понякога с подкрепа
на едната ръка, а понякога без. Те се качват
на върха, където отварят малки сергии – с
традиоционни ръчно изработени тъкани, или
предлагат кафе и чай от термоси, забележете
– в стъклени чаши.
Във Флорес 75% от населението изповядва
католицизъм, което се дължи на активната работа на мисионерите и 25% мюсюлмани. Живеят в мир, приятелство и хармония. „Когато
ме кани на гости приятел, католик, винаги
се съобразява с това, че съм мюсюлманин и
86
#102 / 2020

приготвя само пиле, ориз и зеленчуци“– разказа
моят гид Раян. Беше ранно неделно утро и в
католическата църква на Мони – Санта Мария
Фатима имаше служба. Хората прииждаха забързани от всички посоки, празнично облечени,
жените бяха обули обувки с необичайните за
тях токчета затъващи в калта и пъстроцветни дрехи. От далеч се чуваше гласът на пастора, а миряните пригласяха в хор.
Във Флорес няма никаква индустрия – местните хора не искат чужди компании да инвестират тук, основен поминък е селското стопанство – ориз, кафе, какао, кокосови орехи,
макадамия, много видове картофи, чили. Хората от крайбрежието се изхранват с риболов.
Отглеждането на какао е широко разпространено. Плодовете се берат и изнасят в Ява, където се преработват в крайна суровина – шоколад. Край пътя има струпани големи купчини
от кокосови орехи – жълти, които растат на
по-претенциозната към почва палма, по-малко
разпространена, но с по-вкусни плодове, които дори се се използват като лекарство при
треска и зелени от палми, които растат навсякъде.
Всяко семейство има от 6 до 10 деца, които
родителите създават без да имат притеснение за тяхното изхранване и обучение. Децата
са тяхното щастие – колкото повече, толкова по-добре. Малчуганите започват училище
на 7-годишна възраст, началното училище е задължително от 7 до 10-годишна възраст и е
безплатно. Децата на Флорес се кръщават с
избрано от родителите име, като любимото
за момиче е Малати – име на красиво цвете.
Висшето училище е с такса – на три годишни
вноски по 500 000 рупии или около 80 щ.долара.
Има и задочна форма на обучение. Предпочитани и ценени са учителските и лекарските специалности. Родителите не получават държавни помощи за децата си. За да сключиш брак
има възрастови ограничения – 18 години при
момичетата и 22 при момчетата. Младото

семейство живее първоначално при родителите, докато построи свой дом, а това отнема
няколко години. Един нормален дом се състои
от хол, кухня и две спални – за родителите и
за децата.
Кандидат-младоженецът дава дарове на семейството на избраната невеста – 15–20 милиона рупии, крави, животни, а сватбените
тържества са по една седмица. Не е рядкост
да има смесени бракове – между католици и
мюсюлмани, но както вече споменах тези общности живеят в хармония по между си.
Здравеопазването в държавните болници, които са преобладаващи е безплатно, но самите
лекарства всеки сам си купува.
Бирата е скъпо удоволствие – една бира
струва струва 40 000 рупии, а килограм ориз –
10 000. Затова местните предпочитат да купят ориз, за да има храна за семейството, а за
добро настроение пият местна леко спиртна
напитка приготвена от ферментирали палмови плодове.
Пътищата са много стръмни с тесни завои,
а регулирането между шофьорите е с обичайните клаксони. В района на Маумере има селца,
чиито основен поминък е тъкачеството – памукът, както и цялата технология на боядисване и тъкане е съхранена от древността.
Оцветителите са натурални, индигото за найразпространения син цвят расте на храсти
в градините. Докато пиехме кафе и се любувахме на ръчно изработените (и малко грубички) тъкани, заваля проливен дъжд. „Вали, но е
добре за растенията“ на развален английски
сподели една тъкачка. „Няма ли дъжд – няма
храна“. А, синът и, малко момченце, се забавляваше тичайки и скачайки в дъжда.
Проливният дъжд приех като едночасова изненада по индонезийски и преход от адреналино-емоциалната част на приключението „Индонезия“ към романтично-духовната – Бали!
Но преди това искам да ви разкажа за една
от ония, неслучайните срещи. Хапваме си в

ресторанта в Маумере и с лека тревожност
обсъждаме ситуацията с вируса. Към масата
ни се доближи един достолепен мъж и ни заговори на английски – тривиални въпроси при
такива международни срещи. Спомена, че има
интересна история. Помолих го да ни я разкаже: „Бях на 30 години, когато дойдох от
Германия в Индонезия. Сега съм на 90… Заповядайте утре на гости, в моя „бамбуков
дворец“. Живея сам, като отшелник. Ще ви
подаря книга, с моята история. Обичам да си
говоря с различни хора от света, да им помагам със съвети. И на вас казвам – не вярвайте
на тези швайн (намеси немския), те искат да
се страхувате. Страхът е много опасен!”. Ей
такива работи се случват по света. В случая
това, което Силата искаше да ни каже дойде
като приятелски съвет от отец Хенри Болен,
католически мисионер във Флорес, Индонезия
от 60 десетилетия. За всеки наш вътрешен
въпрос получаваме отговор. Стига да искаме
да го чуем.
Бали – още на аерогарата огърлица от ароматни франджипани поднесена от красива девойка те подготвя за амиии…..просто за Бали.
На сутринта нашето приключение започна.
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Защо приключение? В такова се превръща всеки тур, когато е организиран от хора знаещи
кога, къде, какво и как. За мен ключът към него
бяха Деси и Теве, българка и балиец, живеещи
на острова. Няколко пъти съм била в Бали, но
сега видях много нови, много по-интересни и
не толкова експлоатирани от масовия туризъм местенца:
• оризовите тераси Джатилуи под егидата
на Юнеско
• водопадът Леке Леке, изкачването, на който си беше поредното изпитание за духа
и тялото
• фермата за кафе Копи Лувак – със замайваща гледка към оризовите тераси, където
се добива кафе, чиято цена варира от 500
до 1500 щ. долара за килограм
• подскачах по стъпките на крал Анак Агунг
Нгура Кетут Карангасем (1887–1966) из неговите красиви водни градини Тирта Гангга по шестоъгълни камъни (целта е прочистване на аурата ходейки по вода)
• езера и фонтани – проектирани така, че
да се задвижват от естествената напорна сила на водата и богато украсени
статуи, възстановени след разрушителното изригване на вулкана Агунг през 1963
година. Дворецът е проектиран по идея
на краля, който е бил любител архитект
– за релакс, среща и медитация на крале и
знатни особи
• гледка, съчетана с обяд към самият величествен Агунг
• изгреви на брега на Балийско море
• храмове в почит на водната богиня и
техните свещени извори
• шоколадова фабрика, по-скоро фабричка,
която произвежда 29 вида шоколад – натурален, млечен, с ядки, с чили, с матча,
дори със сол, а всички съставки и продукти са местно производство закупено от
по-малките фермери в района…
Балийците вярват, че боговете живеят на
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Агунг, а морето се обитава от лошите духове
– поради тази причина един истински балиец
не се занимава с риболов. 80% от балийците
са хиндуисти – основните божества са Слънцето, Луната, Шива, Брахма и Вишну, така
също и родителите. Многобройните статуи
на божества се считат за живи и поради това
са облечени обикновено в „саронг“ на чернобели квадратчета, а специално чадърче ги пази
от жаркото слънце. Черното е символ на Брахма – създателя, а бялото на Шива – разрушителят, но и този, който създава основата за
ново начало. Червеният цвят, на баланса е на
Вишну, жълтият символизира светлината и се
носи при молитва.
Сутрин пред домовете си и на работното
място балийците поставят малки кошнички
от палмови листа с дребни сладки, ориз и ароматни свещи – за успешен и благословен ден.
Такива често се поставят и на кръстопът, за
да се объркат лошите сили и да не знаят по
кой път да тръгнат.
Балийската нова година се празнува по време
на новолуние – месец март. Всеки квартал си
прави статуя, с която обикаля в шествие. Тя
се изгаря на брега на морето, след което следва 24 часа мълчание – време за равносметка.
Импровизирана нарочно за целта охрана следи дали се спазва това, дори дали са изгасени
всички лампи в района, изключен е интернета
и телевизията.
В съвремието, на мъжете балийци се позволяват две съпруги, като първата трябва да
даде разрешение за втората. Мнението и не
се иска, само, ако не може да роди наследници.
Мъжката рожба е много важна – най-големият
син, освен че наследява всичко има и отговорности – да се грижи за по-малките си братя и
сестри, които са в невъзможност да се справят сами. В Бали детски надбавки и заплащане
за майчинство няма. Жената се грижи за децата и възрастните родители на съпруга, а на
него се пада честта да работи много, за да

осигури издръжка на всички близки.
Един от най-релаксиращите моменти са великолепните масажи на самия плаж, под палмите,
за 7–8 долара. Едночасовият масаж с ароматно
масло от франджипани те кара бързо да забравиш за умората от изпълнения с емоции и
турове ден.
Храната е много вкусна и основно морска, каквато е и моята любима храна. На острова е
забранено третирането на животни и растения с хормони и лекарства – 100% еко заряд за
тялото. Хората са лъчезарни и безкрайно мили.
Слънцето ме изненада и с един рядък фено-

мен – хало, като в продължение на часове се
усмихваше през облаците в ореол от дъга –
сякаш искаше да подчертае своята святост в
най-чистия и вид над тази Земя на Боговете.
Малко тъжно е завръщането от всяко пътешествие, но винаги носи тези опитности,
които приземяват, одухотворяват, пренастройват, коригират кривините на нашето
съзнание, възпитават ни в уважение, съпричастност, убиват егото, възраждат душата,
мотивират тялото за здраве и духа за полет… до следващия път…
Това е.
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китай – известен
и непознат

Тодор Радев: Китай и Европа
имат възможност да развиват
отношенията си и след пандемията
Не само коронавирусът ни дава повод да се обърнем към Китай, а и едно
събитие в книгоиздаването също насочва нашата мисъл в тази посока.
Колегата ни журналистът и наш сънародник в Българската секция на Радио
Китай за чужбина – Тодор Радев, представя на българските читатели
новата си книга „Китай в Централна и Източна Европа. Инициативата
„Един пояс, един път“ и форматът „16+1“ между митовете и
реалностите“, която е продължение на излязлата през 2017 г. негова книга
„Един пояс, един път. Китайската перспектива“.

К

Автор: Розалина Евдокимова

Книгата е издадена от издателство „Ентропи
1“ и български редактори са главният редактор на сп. „Черно и Бяло“ Станислава Пекова
и Петър Красимиров. От китайска страна –
журналистите в Българската секция на Радио
Китай за чужбина Дин Хао и Чу Нин.
Според Тодор Радев страните от Централна и Източна Европа са първите, които признават КНР през 1949 г. и й подават ръка в
нейните усилия за следвоенното икономическо
и социално изграждане. Но през следващите
десетилетия тези връзки търпят както възходи, така и спадове, дължащи се на политико-идеологическото противопоставяне между
съветските и западните блокове. Днес обаче
през ХХI в., когато Китай достойно се нарежда
сред първите в света, чрез обявяването на
инициативата „Един пояс, един път“ Поднебесната си е поставила амбициозната цел да
оформи модела на нов тип отношения, почиващи на многоизмерната свързаност, като
ключово място в този процес заема Централна
и Източна Европа. На това е и посветена новата книга на нашия колега.
Днес Тодор Радев е водещ журналист, ползващ се с уважението на китайските си колеги
в най-голямата страна в света. Автор е на
книгата „Китайците“, преводач и редактор на
„Китайската мечта за велико национално възраждане. Избрани откъси от речи и изказвания
на Си Дзинпин“, на мултимедийния културен
поглед в 100 теми „Здравей, Китай!“, „Китайско-български тематичен речник“, редактор на
съдържанието на сп. „Обектив Китай“ и на
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много публикации, свързани със съвременното
политическо и идеологическо развитие на съвременен Китай.
По повод излизането на новата му книга на
български Тодор Радев споделя пред сайта на
СБЖ за причините за написването й и как ини-

циативата на Китай се вписва в отношенията между Поднебесната и страните от Централна и Източна Европа.
„Един пояс, един път“ и форматът „16+1“.
Къде се крият митовете и къде е реалността?
Форматът „16+1“ (вече „17+1“ след включването в него на Гърция) е неразделна и изключително важна част от „Един пояс, един път“,
и сътрудничеството между Китай и страните
от Централна и Източна Европа в неговите
рамки не може да бъде разглеждано отделно
от реализирането на самата инициатива.
Идеята за рестартиране на връзките между
Китай и бившите социалистически държави в
Източна Европа дойде в момент, когато икономическите, а отчасти и политическите интереси на двете страни съвпаднаха. С влизането
си в Световната търговска организация (СТО),
а впоследствие с превръщането си във втората най-голяма икономика в света и активното
реализиране на стратегията за насърчаване на
инвестициите в чужбина, Китай имаше силен
интерес негови компании да стъпят и се утвърдят както в развитите западноевропейски,
така и на нови пазари, като не просто изнасят стоки, но и излишен производствен капацитет. И логично страните в източната част
на европейския континент, опитващи се да
модернизират своите индустрии, се разглеждаха като доста перспективни в това отношение. В същото време финансовата криза от
2008 г. нанесе сериозни поражения в Западна
Европа и това даде стимул на новите членки
на ЕС да отправят поглед към Пекин в търсенето на възможности за износ на тяхната
продукция и допълнителен източник на капитали, предвид намаляването на европейските
структурни фондове.
В дългосрочен план, зад инициирането на
„16+1“ могат да бъдат открити и политически и нормативни мотиви, коренящи се в
отношенията на Китай към развиващите се
страни и стремежа му да реализира своята визия за многополюсен свят. А самият възход на
страната и увеличаването на тежестта є в
световните дела и глобалното управление пък
бе допълнителен стимул за източноевропейските страни да търсят пътища за сближение
и засилване и на политическите си отношения
с Пекин.
Това в най-общ план бяха реалностите, когато Китай предложи създаването на механизма „16+1“. Оттук насетне обаче около тази
формула бързо избуяха множество митове, дължащи се както на взаимно неразбиране, прекалени очаквания и геополитически интереси на
големите западни сили.

Заради недобре комуникирани цели на формата „16+1“ в началото, а донякъде и заради не съвсем правилната преценка на Пекин
за възможностите му в тази част на света,
сравнително малките като обем, но широко
прокламирани китайски инвестиции създадоха в Източна Европа впечатление, че там ще
се изсипе рог на изобилието, ще се отпускат
евтини и безотчетни кредити, а в същото
време необятният китайски пазар ще отвори
широко вратите си за всякакъв внос. Това, разбира се, не се случи, но то доведе до известни
разочарования – особено видни в Полша, която първоначално бе най-активна в механизма
„16+1“, и бяха необходими години, за да започне митът за „бездънния чувал с пари“ на Китай
да се разсейва.
Друг мит е, че отношенията между Пекин и
страните в Централна и Източна Европа са
въпрос единствено на добрата воля и желание на страните, а не функция от техните
позиции на глобалната геополитическа карта.
Показателна в това отношение бе срещата
на „16+1“ в София през 2018 г. На нея Китай
покани Германия и други страни от ЕС и предложи на Берлин тристранно сътрудничество
по формулата „Китай – ЦИЕ – Германия“, като
причината бе задълбочаващият се търговски
конфликт между Пекин и Вашингтон и нарастващите резерви на Брюксел към „Един пояс,
един път“ и китайските инвестиции. В този
смисъл, от една страна Китай се опита да
изпрати сигнал до ЕС, че е готов да направи
отстъпки по отношение на формата „16+1“
и да успокои европейските притеснения, а от
друга – срещата в София бе организирана в
специфичен момент, когато трябваше да се
покаже, че не само Централна и Източна Европа, но също така Германия и други членове
на ЕС подкрепят Китай в позицията му срещу
протекционистките мерки на САЩ.
Чрез митовете може ли да се изгради прагматична реалност, в която инициативата
„Един пояс, един път“ да донесе за Китай нов
модел отношения и какво е мястото в него
на Централна и Източна Европа?
Единственото, до което митовете около ролята и влиянието на Китай в света и особено
в Централна и Източна Европа доведоха до
момента, да подхранят нереалистични очаквания и /или ирационални страхове.
Като цяло през годините се наблюдава една
специфична динамика на повишаване и понижаване важността на механизма „16+1“, както
от китайска, така и от европейска страна,
но това е нещо нормално, тъй като светът
се променя и е нужна адаптация към новите
процеси и предизвикателства. Тук според мен
трябва да работят и в Китай, и в Източна
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и Централна Европа, ако не искат механизмът
им за сътрудничество да стане заложник на
вътрешно- и външнополитическата обстановка и приоритетите на отделните страни,
както и за оформянето на нов, по-справедлив
модел на отношения, каквато претенция има
„Един пояс, един път“ и за достойното място
на Централна и Източна Европа в него.
Отношенията между Китай и страните от
Централна и Източна Европа имат дълга и отчасти противоречива история, но като цяло в
тях не се наблюдават колизии, геополитическа
конкуренция или продължително политическо
и идеологическо противопоставяне. В същото
време обаче те винаги са гравитирали и в
немалка степен са били функция от отношението към Китай на Съветския съюз преди
1989 г. и на западния свят, начело със САЩ,
впоследствие. В резултат през първото десетилетие след демократичните промени, излизайки от орбитата на съветско-китайските
връзки и техния предимно идеологически контекст, тези отношения не се прагматизираха,
а навлязоха директно в другата орбита – евроатлантическата. Бившите социалистически
страни попаднаха под западното икономическо
и геополитическо влияние, поемайки курс към
интеграция в Европейския съюз и започвайки
пазарни и политически реформи, които през
следващите две десетилетия практически ги
обезличиха като външнополитически актьори.
И това нямаше как да не се отрази на връзките с Китай.
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От друга страна, през тези години Пекин
също се отдръпна от активното си участие в
международната политика и се фокусира върху вътрешното си икономическо развитие. Но
резултатът бе налице – макар и запазвайки
някаква динамика, отношенията между Китай
и страните от Централна и Източна Европа
през 90-те години на миналия век и началото
на настоящия, се оказаха в периферията на китайската визия за международната политика.
Нещата се промениха с формирането на механизма за сътрудничество „16+1“ и особено
с инициативата „Един пояс, един път“, благодарение на които Централна и Източна Европа влезе трайно в полезрението на Пекин. В
основата на китайската визия за новия тип
отношения стои идеята за свързаност – географска, икономическа, търговска, културна
– между Европа и Азия, и това предпоставя
ключовото място на страните от Централна
и Източна Европа в нея. Как и доколко тази
визия ще се осъществи, предстои да видим,
тъй като в момента светът е изправен пред
обратна тенденция – на деглобализация и засилване на националните държави, но тя е тук
и е точка първа от дневния ред на Пекин. Със
сигурност връзките между Китай и Централна
и Източна Европа ще продължат да се разширяват и задълбочават, и това, смятам, че е
желанието и на двете страни.
Усеща ли се вече какво е мястото на Поднебесната в Централна и Източна Европа?
Механизмът за сътрудничество между Китай

и страните от Централна и Източна Европа има вече седемгодишна история и за това
време той успя да устои на политическата
конюнктура и геополитическите промени и да
се развие отвъд ситуационите възможности
за реализиране на икономически ползи след глобалната финансова криза през 2008 г. Нещо
повече, той придоби известна политическа и
стратегическа значимост, благодарение на която регионът на Централна и Източна Европа
се настани трайно в полезрението на Пекин
и се превърна в интегрална част от китайската дипломатическа доктрина и промяна на
визията за бъдещата роля на страната в глобалната икономика и политика. Смятана дълго време за периферия, Централна и Източна
Европа се оказва ключово звено за реализирането на една от най-важните цели на „Един
пояс, един път“ – постигането на евразийска
свързаност. Достатъчно е да се направи един
бърз преглед на общите инициативи, проекти
и програми за обмен, за да се види, че вече е
изградена една солидна мрежа от контакти и
връзки, които ще продължат и в бъдеще. Китай е важен за страните от Източна Европа
не само като пазар, но също като инвеститор
и добър пример в различни области. В същото
време Източна Европа е важна за Китай като
свързващо звено със западната част на континента, отново не само икономически, но и
културно и дори ценностно.
Какви ще са последиците в този процес след
коронавируса и може ли той да има едва ли
не голяма роля в бъдещето на „Един пояс,
един път“?
Епидемията от новия коронавирус със сигурност ще окаже влияние върху процесите, свързани с изграждането на „Един пояс, един път“
и макар все още да е рано за конкретика смятам, че то ще бъде в няколко посоки.
На най-видимото ниво, това е човешкият
обмен. Поради физическите ограничения за пътуване, от началото на годината бяха отменени всички програми за обучение, срещи,
конференции, семинари по линия на културния,
образователен и бизнес обмен, които играят
важна роля за изграждането на това, което
китайците описват с термина „общност на
споделена съдба“ и което е една от големите
цели на инициативата „Един пояс, един път“.
И ако образованието и културата могат да
почакат, то доста по-различно стоят нещата
с бизнеса и търговията, където често личният контакт е решаващ. Епидемията прекрати
всякакви търговски изложения и форуми, включително и рутинни бизнес визити. Ограниченията за работа на китайските предприятия от
миналия месец доведоха до невъзможността
за изпълнение на поръчки навреме, което води

след себе си плащане на неустойки, пренасочване на клиенти към други доставчици или в
най-добрия случай предоговаряне на условията
по договори, което не винаги може да се случи
по телефона или по интернет.
На следващо място, огромните ресурси, които Китай хвърля за ограничаване на епидемията и преодоляване на последствията от
нея, вероятно ще доведе до преразглеждане
на финансовата рамка и на редица проекти
от „Един пояс, един път“, като някои от тях
може да бъдат замразени или дори прекратени. Най-засегнати от болестта са малките и
средни частни предприятия, които в същото
време са гръбнакът на китайската икономика, тъй като формират около 60% от БВП и
дават работа на над 80% от хората в градовете, така че тяхното подобряването на
състоянието и най-вече предотвратяването
на масови фалити, ще бъде най-големият приоритет за правителството през тази година.
Данните на статистиката за икономическата
активност през първите два месеца на годината не са никак добри и макар официален Пекин
да твърди, че ефектът от епидемията върху националното стопанство няма да е дълготраен и сериозен, от обявените до момента
мерки за подкрепа на бизнеса – фонд за нисколихвени кредити в размер на 800 милиарда
юана, намаляване или отмяна на някои данъци, наеми и социалноосигурителни плащания до
средата на годината – става ясно, че ще има
мащабно пренасочване на бюджетни средства
и съкращаване на разходи и това няма как да
не засегне проекти от „Един пояс, един път“.
Епидемията и начинът, по който Китай и
светът се справят, ще има и геополитически
последици. От една страна, всички видяха, че
китайската държава е способна да мобилизира
в изключително кратки срокове безпрецедентни по мащаб човешки, финансови и материални
ресурси за справяне със сериозни кризи, което
няма как да не притеснява геополитическите
конкуренти на Пекин. В този смисъл смятам,
че в близко бъдеще ще станем отново свидетели на засилени опити инициативата „Един
пояс, един път“ да бъде представяна като налагане на китайско влияние в редица райони
по света, на външни опити за дестабилизиране на Китай и ограничаване на нарастващото
му глобално влияние. От друга страна обаче,
действията на Пекин по време на епидемията предизвикват и не малко симпатии и дори
възхищение, така че със сигурност ще се разшири кръга на тези, които ще започнат да
обръщат по-сериозно внимание на китайските
предложения за нови правила на международния
ред, които идват с инициативата „Един пояс,
един път“.
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китай – известен
и непознат

Преживени мигове с красотата
и величието на Китай
В СБЖ беше представена книгата „По следите на древността.
Световното културно и природно наследство в Китай“ от Дин Хао,
колега от Радио Китай за чужбина

А

Автор: Розалина Евдокимова

Ако до днес изразът „Американска мечта“ е
така популярен в речника ни, то след днешното събитие можем да сме напълно сигурни, че
все по-често ще срещаме „Китайска мечта“.
Това се разбра на премиерата на новоизлязлата
книга на издателска къща „Ентропи 1“ „По следите на древността. Световното културно и
природно наследство в Китай“, с автор редакторът от Радио Китай за чужбина Дин Хао.
Гости на премиерата бяха посланикът на КНР
в България Дун Сяодзюн и първият секретар на
посолството Ян Сюй.
„Днес ни е събрал един много специален поглед
– така председателят на СБЖ Снежана Тодорова се обърна към дошлите на събитието, –
и това е раждането на нова книга,свързана с
културните и природните забележителности
на Китай.“ Тя представи гостите дипломати

и домакина на срещата Станислава Пекова –
главен редактор на сп. „Черно и бяло“ и издател на книгата за Китай. „Книгата на Дин
Хао „По следите на древността“ представлява една красива естетска приказка за Китай,
посветена на 70-годишнина от установяването на дипломатическите отношения между
България и Китай и издадена с подкрепата на
посолството на КНР у нас – каза Станислава Пекова. – Дин Хао е избрал да представи
родината си чрез великолепието на световно
признати и интересни 55 обекта, включени в
Списъка за световно наследство на ЮНЕСКО.
Книгата включва отделни пътеписи, създаващи
един цялостен образ с 5-хилядолетна история
между древността и модерното развитие на
Китай.“ Сред емблематичните обекти са Великата китайска стена (която се вижда дори
Вляво: снимки от официалното представяне на
книгата в София
Вдясно: Авторът на книгата – Дин Хао - Павел
на работното си място
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от Космоса), Забраненият град, гробницата на
император Цин Шъхуан и неговата хилядна теракотена армия, чието откритие потресе целия свят. Древните сгради в планината Удан,
Дворцовият комплекс на далайламите Потала в столицата на Тибет Лхаса, градините в
град Суджоу, Пътят на коприната – коридорът
Чан’ан–Тяншан и още много природни, културни и исторически обекти и дадености, непознати за нас. Станислава Пекова не пропусна
да акцентира и върху още един много важен
елемент в книгата, който авторът е включил - детайлна информация, която може да ни
помогне, ако случайно късметът ни запрати в
Поднебесната. Той ни споделя къде се намират
обектите, как се стига до тях, транспортът,
който може да е най-удобен за всеки гост, и,
разбира се, цената на входа на даден исторически или културен обект. И всичко това е
илюстрирано с прекрасни фотографии, които
са дело на едни от водещите фото агенции в
Китай. „Текстът и илюстрациите са в симбиоза, внушаваща вълшебна атмосфера, ритъм,
който създава чувство за движение все едно
пътуваш, а пред очите ти се редуват уникални гледки от ненадмината по хубост безкрайна
китайска земя – разкрива Станислава Пекова.
– И всичко това авторът ни поднася с изящна словесност, в един изчистен елегантен
стил,така характерен и за неговите статии,
които публикуваме в сп. „Черно и бяло“. Издателката е убедена, че такава уникална книга
може да напише само човек, изчел един вагон
книги. Тя запозна присъстващите с визитката
на Дин Хао, който е завършил българска филология в Пекинския университет и си е харесал
името Павел. Особено вълнение завладя залата,
когато чрез видеовръзка към дошлите се обърна авторът Дин Хао. На български език той
благодари на всички и изрази надеждата си книгата да намери в лицето на българите своите
читатели. Той направи паралел между културните и природни паметници на Китай и България. Дин Хао не пропусна да сподели,че носи
нашата страна в сърцето си и нейната славна
история. Журналистът изрази надежда,че това,
което е написал, може да бъде полезно за всички, които се интересуват от Китай и сподели
радостта си, че „По следите на древността.
Световното културно и природно наследство
в Китай“ е посветена на 70-годишнината от
установяването на българо-китайските дипломатически отношения.
След това вълнуващо обръщение на Дин Хао
Н. Пр. Дун Сяодзюн по един увлекателен начин запозна присъстващите с това какво се
случва днес в Китай. Той изрази своята радост, че присъства на премиерата на книга
за неговата страна,посветена на юбилея на

българо-китайските дипломатически отношения. Дипломатът сподели,че повечето от
местата,описани от Дин Хао, е посетил, но
Китай е голяма страна и все още има места,
невидени от него. Дун Сяодзюн подчерта, че
България е втората страна, която установява
дипломатически отношения с неговата страна
преди 70 години. Тук посланикът отвори скоба
и каза, че мнозина го поправят, като казват, че
тъй като днес СССР вече не съществува, то
поради тази причина България е вече първата
страна, която го е признала. Българо-китайското сътрудничество беше основна тема на
изказването на китайския дипломат. Той отдели специално място на днешните двустранни отношения, като все повече се активизира
двустранният обмен и политическото доверие
расте, като припомни че взаимните визитите
на президента на България Плевнелиев през 2014
г. и на Син Дзинпин насърчиха двустранните
отношения и те навлязоха в бързата лента на
развитие. Посланикът се спря и на тазгодишното посещение на президента Румен Радев.
Той каза, че е бил свидетел на историческия
миг, когато двамата президенти обявяват издигането на двустранните отношения,като
стратегическо партньорство, което е нов
етап във връзките между двете страни. Дипломатът подробно запозна присъстващите с
това, което е постигнал Китай днес, като
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икономика, образование, култура. На въпрос на
сайта на СБЖ как при такова голямо обилие
на културно-историческо наследство в Китай
държавата успява да субсидира проучването,
реставрирането и опазването му, посланик
Дун Сяодзюн отговори: „Когато дойдох в България, открих обща точка между вашата и
нашата страна, а това е, че и двете страни
са с древна цивилизация и история. Правителствата на двете страни са положили големи
усилия за запазване на историческите обекти.
В Китай има много забележителности, включени в Списъка за опазване на историческото наследство на ЮНЕСКО, които се посещават от
много наши и чужди туристи. Понякога многото туристи са проблем при съхраняване на историческото ни наследство и затова търсим
точката на баланс. Що се касае конкретно на
вашия въпрос, както правителството,така и и
местните власти отпускат финансова помощ
за запазване на тези обекти. Това е от важно
значение,защото те са ценно наследство несамо за нас, но и за бъдещото поколение, а са и
световното наследство.“
Снежана Тодорова сподели, че СБЖ има непрекъснати връзки с Общокитайската асоциация на журналистите на база подписан договор
вече 33 години. Тя подчерта, че нашият Съюз
беше специално поканен един от първите да
подпише договор за сътрудничество в рамките на инициативата на Син Дзинпин „Един
пояс – един път“. „Много сме щастливи, че
точно нашият Съюз получи такава оценка –
каза Снежана Тодорова, и дай Боже този нов
договор за сътрудничество в тази инициатива
да активизира още повече контактите и пътуванията, за които говори уважаваният г-н
посланик, между нашите страни и най-вече на
журналистите, защото от тях много зависи
как се показва и разказва животът в днешен
Китай.“ Тя е убедена,че новият век ще е векът на Китай, за което говори развитието на
страната.
Своите впечатления за книгата на Дин Хао
споделих с аудиторията и аз, споделям го и с
вас като читатели – журналистката Розалина
Евдокимова:. „Иска ми се в началото на това
представяне на най-новата книга за Китай,
която се появи на български да споделя нещо
много лично, което го нося може да се каже цял
живот в себе си – живия и несекващ интерес
към най-древната страна в човешката история, която единствена е запазила през хилядолетията почти непроменена своята дълбока
същност и добродетели, а същевременно се и
променя, прави изненадващи открития, важни
за всички. Не знам, това може би се дължи на
това, че освен журналист съм и историк, и то
по-точно археолог, но знам че това любопит96
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ство и интерес към всичко, свързано с древния
и модерен Китай, е траен. Да си призная, още
когато бях дете баба ми купуваше книжки с
китайски приказки на руски език и ми ги четеше, та още оттогава за мен тази страна
си остана и до днес красивата приказка. Че е
така живо доказателство е и книгата, която
ни е събрала сега тук. Все по-трудно ми е да
вярвам, че някога ще мога да видя с очите си,
да се потопя „на живо” в тази моя мечта, но
за сметка на това съм благодарна, че това
усещане го почувствах, докато поглъщах тази
прелюбопитна книга, която дължим на автора Дин Хао и на издателска къща „Ентропи
1”.“ Подчертах, че за да го има това уникално
издание, освен автора му, са „виновни“ редакторът от китайска страна –журналистът, работещ в Българската секция на Радио Китай
за чужбина Тодор Радев, редакторът от българска страна Станислава Пекова, за която,
като издател, това не е първото докосване
до Китай и неговото представяне в печатни
издания. Като издател и благодарение на своя
упорит труд тя вече има шест респектиращи
заглавия, посветени на Поднебесната. А и още
нещо. Не бива да се пропусне, че красивото
оформление на книгата, което я прави още
по-желана, се дължи на едни млади и модерни
дизайнери – Адриана Коцева и Симеон Пеков,
а какво по-ценно от това да съчетаеш съвременното с тайнството и красотата на миналото, за да могат читателите да се докоснат
до приказката „Китай”.
Своите впечатления за книгата сподели и Румяна Василева, директор на издателския комплекс и библиотека при Селскостопанската
академия, според която тя е безценна не само
заради събраната в нея информация, а и със
самия стил на автора. „За мен Китай е бил
винаги нещо много далечно, но чрез тази книга
като че ли го приближих до представите ми
и благодарение на добре поднесената информация ми се прииска да посетя страната – каза
тя. – Дори и да не я посетя, книгата дава
чувството, че си видял всичките тези красиви
и забележителни места и Китай наистина се
доближава до сърцето...“
Книгата е като любовта – за нея не се „разказва” какво съдържа, трябва да я „изпиташ”
лично, да се потопиш в страниците й, за да
я почувстваш, разбереш и обикнеш. За всички, които се интересуват от тази древна, но
така устремена напред днес страна, ще припомня мисълта на Конфуций, че „Всичко крие
красота, но не всеки го вижда“. Тези обаче,
които разгърнат „По следите на древността.
Световното културно и природно наследство
в Китай“, ще се докоснат и видят автентичната красота и величието на тази страна.

ТЪРСЕТЕ В КНИЖАРНИЦИТЕ!

55 обекта в Китай,
включени в Световното
културно и природно
наследство на ЮНЕСКО

Дин Хао
ПО СЛЕДИТЕ
НА ДРЕВНОСТТА

Китай е страна с дълга
история, богата култура
и красива природа. Високи
планини, прекрасни реки,
великолепни древни
архитектурни паметници
и още безброй природни и
културни забележителности
са превърнали страната
в притегателен център
за туризъм. Тези обекти
отразяват също мъдростта,
упоритостта и гения
на китайския народ през
неговата 5000-годишна
история. Нека да отворим
настоящата книга и да
започнем пътешествието из
необятната китайска земя,
съхранила безброй съкровища
на една от
най-древните цивилизации.

Изданието е реализирано с любезното съдействие на Посолството на Китайска народно република в
Република България по случай 70 години от българо-китайските дипломатически отношения

