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Множество данни, събирани от 
различни институции показват, че 
последните десетилетия са били 
времето за най-бързото нараства-
не на класовото неравенство в чо-
вешката история. Америка, която 
задава образеца на останалия свят 
в това отношение и наказва със 
санкции и бомби, тези които не 
искат да се „демократизират“ като 
нея, е пример за скоростта за скока 
на това класово неравенство. Из-
следванията там показват, че през 
последните четири десетилетия на 
неолиберален капитализъм 50 три-
лиона долара са били преразпре-
делени от по-бедните американци 
към 1 % най-богати. Средногодишно 
това са около 2.5 трилиона долара.

В момента в света има 2 189 мили-
ардера, чието общо богатство е по-го-
лямо от това на богатството на почти 
всички държави в света. Само две стра-
ни в света – САЩ и Китай имат по-го-
лям брутен вътрешен продукт от богат-
ството на тези 2 189 човека. Това, което 
притежава тази малка класова олигар-
хична върхушка, дърпаща конците на 
съвременния свят, е повече от БВП на 
Япония, Германия и Великобритания, 
взети заедно. 

Пандемията през последните годи-
ни ускори допълнително този процес 
на нарастващо класово неравенство. 
Американското издание Каунтърпънч 
написа дори специална статия, озагла-
вена „Класовата война по времето на 
пандемията се усили“. Тя наистина се 
засилва и резултатите досега показват, 
че класата на най-богатите печели тази 
война. 

И това е тема, която активно се дис-
кутира в англоамериканските медии, за 
разлика от българските. Интересното 
е, че у нас не само медиите, но и по-
литиците, а и социолозите не говорят 
и не правят изследвания на този аспект 
на пандемията. Ако следим това, което 
говорят политиците ще излезе, че ние 
живеем в безкласово общество, което 
те наричат „демокрацията“. 

Кои са класовите измерения на 
пандемията от Covid-19 според амери-
канците, които не съществуват за бъл-
гарските политици, медии и социоло-
гически изследвания? 

Първото и най-важно измерение 

е ускореният възход на богатство-
то на най-богатите капиталисти. От 
една страна имаме милиони умрели 
от вируса, възход на безработицата, 
милиони, изправени пред риска да за-
губят домовете си, а от друга страна 
гигантска скорост на растеж на богат-
ството на най-богатата олигархия в 
света, чието богатство се е увеличило 
с милиони долари. Само за три месеца 
от април до юли 2020 г. милиардерите 
в света са увеличили богатството си с 
2.2 трилиона. 660 милиардери в САЩ 
са увеличили богатството си с около 
40 %, и имат общо 4.1 трилиона до-
лара. В същото време половината от 
американците или 165 милиона души 
всички заедно имат богатство само от 
2.4. трилиона долара. За една година 
пандемията е увеличавала класовото 
неравенство със скорост по-голяма от 
всякога досега в историята. 

Десетте най-богати капиталисти в 
света са увеличили своето богатство с 
повече, отколкото биха били разходите 
за ваксинирането на цялото население 
на земята. Ако имаха малко милост 
биха дали тези пари за ваксинирането 
незабавно на цялото човечество, но 
няма надежда да го направят. Вярно е, 
че някои от тях си лъскат имиджа, пра-
вейки се на филантропи, но това, което 
са дали като филантропия американ-
ските милиардери се равнява на 0.07 
% от тяхното богатство. Обикновеният, 
средно статистически наемен работ-
ник дава значително повече като дял от 
своите доходи за филантропия. 

Второто измерение на нараства-
щото класово неравенство е свърза-

но с факта, че богатите са най-подпо-
могнатите от страна на държавите. 
Още при кризата през 2008 г. основна-
та социална група, която получи под-
крепа не бяха 10-те милиона амери-
канци, които загубиха жилищата си, а 
притежателите на големите банки. Те 

получиха огромно ко-
личество субсидии и 
намаляване на данъ-
ците, а за обикновени-
те работещи хора бяха 
отделени трохи. Съ-
щото наблюдаваме и 
при сегашната криза. 
Федералният резерв 
на САЩ или тяхната 
национална банка раз-
даде 5.3 трилиона до-
лара на корпорациите 
още в първите седми-
ци на пандемията и 
голямата част от още 
2.5 трилиона долара 
чрез два пакета за сти-
мулиране на икономи-
ката през 2020 година. 
Гигантската част от 
подкрепата на държа-

вата отива за едрия капитал, а дребни 
суми за обикновения човек. Същото 
го имаме и в Канада, Великобритания, 
Европейския съюз. Резултатът от това е 
огромният скок на богатството за кла-
сата на милиардерите и милионерите. 
А само 1.1 трилион от допълнителното 
нарастване на богатството на мили-
ардерите в САЩ е два пъти повече от 
прогнозите за бюджетния дефицит на 
местните органи на власт в САЩ, кои-
то до юни 2020 г. са съкратили вече 1.5 
милиона от своите работници. 

Третото измерение на класовото 
неравенство е, че по-силно ударени 
от пандемията и с по-висок психо-
логически стрес и  по-висока смърт-
ност от вируса са по-бедните слоеве 
на населението. При по-бедните 50 
% от населението имаме най-силно 
пострадалите икономически от панде-
мията. Като цяло равнището на бедност 
нараства, като особено пострадали са 
заетите досега в сивата икономика. 
Милиони работници по света загубиха 
своята работа. Ударът по-трудовия па-
зар е най-големият резултат от рецеси-
ята, породена от коронавируса. Нався-
къде безработицата е във възход. Около 
половината от американците, които са 
загубили работата си страдат от пси-
хологически проблеми и са песимисти 
за своето бъдеще. Един от всеки трима 
американци има проблеми с плащането 
на сметките по време на пандемията. 
Около 15 милиона са загубили свои-
те здравни осигуровки от началото на 
пандемията. Най-силно от пандемията 
за ударени работниците с най-ниско за-
плащане. 

НАЦИОНАЛЕН ВЕСТНИК
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145 ГОДИНИ ОТ  
АПРИЛСКОТО ВЪСТАНИЕ

ПАНДЕМИЯТА,  КЛАСОВОТО 
НЕРАВЕНСТВО И  
КЛАСОВАТА ВОЙНА

Скъпи тракийци,

В навечерието сме на най-светлия христи-
янски празник – Възкресение Христово. Той е 
част от българската православна история и от 
духовното ни съхранение като народ. 

Това е празник на възкресението на Хрис-
тос, символ на нашата вяра в по-добри време-
на, на нашата надежда в любовта към ближния 
и желанието ни доброто да възтържествува. 

Великден е свързан с определена символи-
ка, която присъства във всеки български дом. 
Яйцата, козунаците и агнето са три от основ-
ните елементи на тази символика. 

Боядисаните в червено яйца символизират 
кръвта на Христос. Те се използват в христи-
янския свят за великденско поздравление.  

Великденският козунак, който традиционно 
се приготвя за празника символизира тялото 
на Христос.  

Агнешкото е един от важните компоненти 
на празничните обичаи, защото Христос е 
представян като Божи агнец, а агнето, жерт-
вано в деня на Възкресението, се свързва с 
неговата смърт. 

Времето, в което живеем днес, е различно 
от времето на нашите деди, но традиционните 
елементи и символиката на празника са за-
пазени. Запазена е и традицията да се ходи 
на църква. 

Според традицията в полунощ срещу Ве-
ликден в църковните храмове се отслужва 
тържествено богослужение.  

Нека предадем на децата си християнските 
уроци по човеколюбие и благородство, кои-
то винаги са били част от етичния кодекс на 
тракийци, с вяра, че ще преодолеем всички 
трудности и предизвикателства! 

Да посрещнем Възкресение Христово с 
чисти помисли и светли надежди за идващите 
дни. 

С пожелание за здраве, благополучие и 
светли Великденски празници! 

Красимир Премянов,
Председател на СТДБ

СВЕТЛИ  
ВЕЛИКДЕНСКИ  

ПРАЗНИЦИ!
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На 26 март 2021 г., в централния храм „Св. Иван 
Рилски“ в гр. Търговище бе отслужена заупокойна 
молитва по случай Деня на Тракия. Възпоменател-
ната проява е организирана от Управителния съвет 
на Тракийско дружество „Стоян Мавродиев“ в гра-

да. На събитието присъства и областният управи-
тел на област Търговище г-н Митко Стайков.

„Днес отбелязваме 108 години от деня, когато 
е превзета Одринската крепост по време на Бал-
канската война (1912–1913 година)“ – отбеляза 

пред присъстващите пред-
седателят на ТД „Стоян 
Мавродиев“ Нели Анаста-
сова. И призова събралите 
се в храма, припомняйки 
си героичното минало на 
страната ни и славната Од-
ринска епопея, да помълчат 
за българските воини, заги-
нали по тракийските бойни 
полета.

Венци и цветя на при-
знателност бяха положени 
пред паметната плоча на 
патрона на тракийското 
дружество в гр. Търговище 
Стоян Мавродиев.
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ЗА ДЕДИТЕ НИ, С ПОКЛОН!

КЪРДЖАЛИ
Представители 

на ТД „Тракийско 
сърце“ с председа-
тел Марияна Лико-
ва почетоха Деня на 
Тракия в Кърджали 
и 108-ата годишни-
на от Одринската 
епопея. Кърджа-
лийското друже-
ство като част от 
СТДБ, никога не 
забравя мисията 
на организацията 
– опазване на на-
ционалната иден-
тичност, завещана 
от предците ни и 
съхранена в труд-
ни времена. Това е 
дълг и пред бъде-
щите поколения на 
България.

ЯНКА ДИМИТРОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛ (1992–2020) НА  
ТРАКИЙСКО ДРУЖЕСТВО „СТОЯН МАВРОДИЕВ“, ГРАД ТЪРГОВИЩЕ 

Вярата, надеждата и любовта са свили гнездо 
в душата на всеки тракиец. Мъдростта е била  пъ-
теводната звезда във всяко наше  начинание и на 
яве, и на сън.

Преди много години Съюзът на тракийските дру-
жества издаде календар, на който в заглавната 
страница бе изобразено момче, което държи в ръ-
цете си дюля  и отправило поглед на юг. Заръката 
на неговият баща е „Сине мой, помни там, там е 
твоята Родина!“ Така без много думи се предаваше 
любовта към Тракия… та чак до наши дни, от баща 
на син, от син на дете, от баба на внук, от внук на 
син…

Дълъг път извървяхме за събуждане на тракий-
ската ни принадлежност.

Целта ни бе да съберем всяко зрънце, всеки клас 
в ръкойка, а ръкойките в снопи, снопите в кръстци. 
Възрожденци!

Създадохме чети в почти всички села в Търго-
вищка община. Приобщихме ги. Създадохме друже-

ХАРМАНЛИ
Верни на каузата за съхраняване и попу-

ляризиране на историческото минало пред-
ставители на ТД „Бойко Чавдаров“ с пред-
седател Маргарит Петров, и признателните 
потомци почетоха Деня на Тракия и 108 
години от Одринската епопея в Харманли.

ДЕНЯТ НА ТРАКИЯ В ТЪРГОВИЩЕ

ства. Освен традиционните чествания на годишнини 
се стремяхме да се влеем в живота на общината. 
Работихме с училищата, с библиотеките, музея, чи-
талищата.

С учениците провеждахме четения, викторини в 
часа на класа, беседи, рецитали за изявени тра-
кийци в нашия край. Не пропускахме да поздравим  
тракийци за празници и годишнини. С анкети се 
допитвахме за техните предложения и оценки за 
дейността ни. Обръщахме се с призиви към всички 
наши съграждани с тракийски корен за отбелязване 
Деня на Тракия. На този ден, вечерта в домовете 
запалвахме свещичка в памет на предците ни. По-
казвахме, че ние сме заедно, че сме тук и пуснахме 
корени, но Тракия оставаше в нас завинаги!

 „Пътешествие по карта“ бе една от формите на   
срещите на потомците на бежанците от Одринска 
Тракия. В нея се включваше всеки с тракийски 
корен, живеещ в нашата община. С най-малките 
организирахме състезания „Когато мама я няма в 
къщи, то баба е тук.“ Нашата задача бе бабите да 
предадат сръчностите и уменията на тракийката в 
занаятите. Пролетният празник „Лазаруване“ с бла-

гослов радваше и възпитаваше в родова памет и 
съхраняваше българщината в подрастващите.

Често ни гостуваше тракийския певец Манол Ми-
хайлов. Това бяха празници не сама за тракийци, 
но за цялата общественост. Благотворителността е 
една от характерната дейност на тракийци. Посе-
щенията в домовете за възрастни и в домовете за 
деца в неравностойно положение радваха  децата 
и хората. 

Любимият вестник „Тракия“ стопляше сърцата ни. 
Той бе повод за разговори, дискусии, възкресяваше 
спомени и разкази. 

Участвахме активно в инициативите на СТДБ: 
събори, конференции, надпявания, поклонения, екс-
курзии по родните места на дедите ни.

Нашето верую бе: Да пребъде тракийската кауза, 
за майка България!

През  1998 година внесохме докладна записка 
до Общински съвет в Търговище за именуване на 
площада пред читалище „Напредък“ на името Стоян 
Мавродиев, който е патрон на тракийското друже-
ство. Всички общински съветници подкрепиха и гла-
суваха предложението за новото име на площада 
в памет на една легендарна личност, изявения об-
щественик, директор на гимназията в града, пред-
седателя и създателя на тракийското дружество в 
нашия град – Стоян Мавродиев.
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ОБЩО-ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ НА ТД 
„ОДРИНСКА ЕПОПЕЯ” В СТАРА ЗАГОРА

Община Малко Търново, Исто-
рическият музей „Проф. Алексан-
дър Фол“ и Международният тър-
говски и културен център Геопан 
– Бургас, осъществиха през 2020 
г. на Петрова нива експозиция на 
открито „Картографският образ 
на Странджа през вековете“. Фи-
нал на проекта е създаването и 
издаването на сертифицирана Ту-
ристическа карта на Странджа – 
Петрова нива 2021. Тя предвижда 

съвременна карта на Странджа М 
1:110 000 и детайлна карта на и.м. 
Петрова нива с района около нея 
в М 1:40 000 с природното и кул-
турно-историческото му богатство. 

Съюзът на тракийските друже-
ства в България участва в иници-
ативата, която е включена в про-
грамата за отбелязването на 125 
години от началото на организи-
раното тракийско движение в Бъл-
гария.

Изследванията показват, че 
безработицата сред по-ниско до-
ходните групи е скочила с пове-
че от два пъти повече, отколкото 
при социалните групи със средни 
доходи (-12.5% vs. -5.3%), докато 
при високодоходните групи, кои-
то вършат своята работа повече 
дистанционно, заетостта дори се 
е повишила. Сред по-ниско до-
ходните групи са представители 
обикновено на етнически и расо-
ви малцинства, които съответно 
са и по-пострадали от кризата. В 
САЩ това са афроамериканците 

и и латиноамериканците. 
Четвъртото измерение на 

класовото неравенство се про-
явява в това, че много повече 
се разболяват и умират пред-
ставители на по-бедните гру-
пи от населението. Специално 
изследване на взаимовръзката 
и богатството показва ясно из-
разена тенденция на обвърза-
ност на богатството и доходите 
с равнището на заболеваемост и 
смъртност. Колкото си по-беден, 
толкова е по-вероятно да умреш. 
Капитализмът, маскиран като 
„демокрацията“, убива хората 
чрез класовото неравенство. Де-

лът на смъртност в бедните реги-
они на САЩ е 2.5 пъти по-голям 
от тези с богато население. Нещо 
повече, ако си сред бедните, е по-
вероятно да умреш, независимо 
от възрастта си, в сравнение с 
тези, които са над 65 години. 

В САЩ по време на завладя-
ването на американския конти-
нент са избити десетки милиони 
индианци. От тогава са измина-
ли столетия, но и сега те са сред 
най-бедната част на населението 
и тези, които се заразяват и уми-
рат повече са отново малцината 
останали наследници на инди-
анците. При тях много по-често 

се заразяват и умират също и по-
млади хора. По начало америка-
нците индианци по резерватите 
имат най-високото равнище на 
хронични болести и смъртност 
в страната. Сред тях смъртност-
та от Covid-19 e два и половина 
пъти по-висока, отколкото сред 
бялото население. А в отделни 
щати разликата в смъртността от 
вируса е още по-голяма. В щата 
Монтана тя е 7 пъти – на всеки 
100 000 души са умрели 737 ин-
дианци, но само 105 бели амери-
канци. Не стига, че са избивани 
с милиони през вековете, но сега 
отново са подлагани на геноцид. 

По същия начин заболеваемостта 
при афроамериканците, сред кои-
то има много по-висока бедност 
е по-голяма от заболеваемостта 
сред останалото население. 

Навсякъде от Америка на Бай-
дън до България на Борисов по-
литиците се хвалят как спасяват 
гражданите от здравната и ико-
номическа криза. И навсякъде 
кризата има ярко изразени кла-
сови измерения, ускорявайки на-
растващото класово неравенство, 
предвещавайки и изострящи се 
класови войни, които може да 
приемат най-различни и неочак-
вани в момента форми.

ПАНДЕМИЯТА,  КЛАСОВОТО НЕРАВЕНСТВО...

СТДБ участва в инициативата за издаване  
на сертифицирана Туристическа карта  

на Странджа – Петрова нива 2021  

При спазване на противоепидемичните мерки на 17 април т.г., в залата  на Народ-
но читалище „Св. Климент Охридски – 1858“ се проведе Общо-отчетно събрание 
на тракийско дружество „Одринска епопея“ – Стара Загора при следния дневен ред:

1.Отчетен доклад за дейността на тракийското дружество от 07.03.2020 г. до 
17.04.2021 г. 

2. Утвърждаване на план-програма на ТД „Одринска епопея“ за 2021 г.
3. Годишен финансов отчет за изпълнение на бюджета 2020 г. и приемане на 

бюджет за 2021 г.
4. Попълване състава на Контролния съвет. 
Гости на събранието бяха Красимир Премянов, председател на СТДБ и Михаил 

Вълов, зам. – председател на ЦР на СТДБ и председател на тракийско дружество 
„Тракия“, гр. Ямбол, които приветстваха участниците и пожелаха успех на меро-
приятието.

За водещ на събранието бе избрана Кирилка Иванова – член на Управителния 
съвет на дружеството.

Отчетен доклад за дейността от 7.03.2020 до 17.04.2021 г. изнесе председателят 
на дружеството Цанко Атанасов. Той представи и план-програмата за дейността 
през настоящата 2021 година.

Димка Христова, председател на Контролния съвет на дружеството представи 
финансов отчет – изпълнение на Бюджет – 2020 г.  Счетоводителят на дружеството 
Йорданка Хазърова, предложи проект за Бюджет – 2021 г.

В последвалата дискусия взеха участие членове на Старозагорското тракийско 
дружество. Бяха поставени и въпроси, свързани с по-широкия формат на меропри-
ятието на „Илиева нива“ и за предстоящите мероприятия от календара за 2021 г.

След изказванията всички  документи бяха единодушно приети.

  Корици на картата-дипляна „Странджа – Петрова нива“ 2021, която ще съдържа актуализирана 
карта на Странджа 2021 в М 1:110 000 и детайлна карта на и.м. Петрова нива.



извършен от младотурците през 
страшното лято на 1913 г.: „Коле-
те! Калпак да не остане!“ (Енвер 
бей). Българите от Добруджа, от 
Тимошко и Поморавие, от Македо-
ния, от Източна и Западна Тракия 
не постигат въпреки забележи-
телната всеотдайност и масовия 
героизъм „събирането под обща 
държавна стряха“, а националната 
болка се врязва в историческата им 
памет. Прогонени от кръ-вожад-
ния тиранин, тракийци се пръсват 
в пределите на свободна България 
и въпреки изстраданите ужаси, 
надмогват мъките и продължават 
да живеят в братска взаимопомощ, 

съхранявайки национал-
ната идентичност и обо-
гатявайки са-мобитната 
култура.

Борбата за ярка кауза 
осмисля краткия живот 
с възможността да се 
предава на поколенията, 
без да губи значение и 
енергия. През годините 
аз съм имал възможност 
да се запозная с някои 
от дейците на Съюза на 
тракийските дружества в 
България (СТДБ) от пол-
ковник Ламби Данаилов 
до Костадин Карамитрев 
и полковник професор 
Иван Филчев, всеки от 
тях със своя характер и 
доказани качества. Имам 
честта да познавам и 
сегашния председател 
Красимир Премянов, 
който в продължение 
на 10 години оглавява 
Съюза при изключител-
но трудни вътрешни и 

международни условия. Макар 
да изтъкваме по формула „реша-
ващата роля на народните маси в 
историята“, личността дава идеите 
и повежда множеството по избра-
ния път. Според мен тракийските 
дружества са случили в своя избор, 
особено в условията на вътрешно 
противоборство. 

Предлаганият на вниманието 
на любознателните читатели до-
кументален сборник е ценен извор 
за съвременната история на СТДБ 
през изтеклото последно десетиле-
тие (2011–2021), в който са вклю-
чени докладите на председателя 
пред Върховния комитет на Съюза, 

слова, статии и интервюта. Разбира 
се, при публикуването им в елек-
тронните медии те не винаги могат 
да бъдат предадени в тяхната пъл-
нота, но едни свидетелства обикно-
вено водят до позоваване на други 
свидетелства. Красимир Премя-
нов притежава усета да се появя-
ва точно когато и където трябва 
в обществените разисквания по 
важните въпроси и да заема пре-
делно ясна по-
зиция. С това 
той допринася 
за засилване 
влиянието на 
Съюза в епо-
хата на инфор-
м а ц и о н н и т е 
технологии. 

Преди се-
дем години 
участвах в 
д е л е г а ц и я -
та на Съюза 
по покана на 
Европейския 
парламент в 
Брюксел и 
бях приятно 
впечатлен от международния ав-
торитет на организацията. Сега в 
следващите страници ще намери-
те „общоприемливата“ позиция за 
„Отворена Тракия“, но при твърдо 
поставеното и отстоявано условие: 
преди това да бъдат решени съ-
ществуващите вече 100 години на-
трупани тежки проблеми относно 
правата и имотите на тракийските 
бежанци. В правата кауза са вклю-
чени представители на различните 
държавни институции и решимос-
тта е ясно изразена. Бъдещият ис-
торик вероятно ще чете с обясним 

професионален интерес включе-
ните в сборника документи, за да 
напише историята на наследството 
на тракийския бежански въпрос, 
когато да се надяваме най-сетне 
бъде разрешен справедливо. Чув-
ството за историзъм е накарало 
Красимир Премянов да не пропу-
ска и най-дребния факт, който при 
определени обстоятелства става 
значим. 

Документал-
ните извори по-
бавно „остаря-
ват“ от научните 
монографии и 
всяко ведомство 
или всяка орга-
низация трябва 
да съхраняват и 
издават своите 
архиви. СТДБ 
дава образцов 
пример в това 
о т н о ш е н и е , 
като го прави в 
движение. Нека 
потомците не 
ни се сърдят, 
както ние се 

сърдим на някои от отговорните 
някога дейци, че са допуснали не-
запълними празноти, поради не-
брежност или недооценяване на 
тогава „текущите“ за тях преписки. 
Моралната страна на въпроса опи-
ра и до необходимата прозрачност 
в информацията, за да се разбере, 
че не се крият някакви „дълбоки 
тайни“, които така и не излизат от 
„кладенеца на мълчанието“. Съста-
вителите са си свършили съвестно 
и качествено отговорната работа, а 
на нас оставят да се потопим в съ-
битията на близкото минало.

В началото на 2021 г. излезе 
от печат сборник, чиито автор е 
председателят на СТДБ Красимир 
Премянов. Най-добра представа 
за неговото съдържание дава пред-
говорът, написан от акад. Георги 
Марков, който публикуваме:

Тракийските българи изстра-
дват непрежалими загуби в борби-
те за национално освобождение и 
обединение, които от прагматична 
гледна точка някои политици си 
позволяват да нарекат „неоправ-
дано големи“, но са осмислени 
от последвалото развитие на Оте-
чеството. Достатъчно е да споме-
нем за 60 000 жертви на геноцида, 

Брой 8  29 април 2021 г.

СБОРНИК ДОКЛАДИ, ИНТЕРВЮТА, 
СЛОВА И ПОЗИЦИИ ПО ТРАКИЙСКА 

ПРОБЛЕМАТИКА (2011–2021)

На 6 април 2021 г., филиалът на 
Тракийския научен институт във 
Варна и Регионалното тракийско 
дружество в морския град, пред-
ставиха сборника „Делото на Капи-
тан Петко войвода – исторически и 
съвременни измерения“. Датата на 
промоцията е избрана, за да съв-
пада с рождения ден на големия 
български актьор Васил Михайлов, 

и з и г р а л 
р о л я т а 
на Ка-
питан Петко 
войвода в 
едноименния 
телевизионен 
сериал, който 
и днес пов-
дига духа на 
тракийци.

Изданието 
съдържа до-
клади, изне-

сени на научна конференция, органи-
зирана от СТДБ, ТНИ и неговия филиал 
в морската столица, с подкрепата на 
Община Варна, по повод 175-ата годиш-
нина от рождението на легендарния 
войвода. 

На представянето на сборника при-
състваха членове на филиала на ТНИ 
във Варна, част от авторите и гражда-
ни. Водещ на мероприятието бе Симеон 
Кулиш – научен секретар на  филиала 

в морската столица. Директо-
рът на филиала доц. Геновева 
Михова представи сборника, в 
който част от публикациите са 
посветени на национални ас-
пекти от участието на Капитан 
Петко войвода в национално-
освободителните борби на бъл-
гарския народ и отражението 
им в литературата, фолклора и 
историографията, а останали-
те показ-
ват живо-

та и дейността му 
в морския град.

В сборника са 
включени изслед-
вания на утвърде-
ни български из-
следователи като 
член. кор. проф. 
Васил Проданов, 
проф. Илия Тодев, 
проф. Светлозар 

Елдъров, проф. Росица Ангелова, доц. 
Георги Митринов, д-р Ваня Стоянова, 
журналистът Тодор Коруев, д-р Слави 
Славов, д-р Даниела Вичкова – Нушева 
и народният изпълнител Лазар Налбан-
тов, д-р Николай Илчев, д-р Димитрина 
Александрова, Станка Димитрова, Гер-
гана Пламенова, Петър Стоянов и пол-
ковник (о.з.) Атанас Недев, Веска Лам-
бова, Веселин Тракийски и Кристиана 
Димчева и др.

ПРЕДСТАВЯНЕ НА СБОРНИКА „ДЕЛОТО НА КАПИТАН ПЕТКО 
ВОЙВОДА – ИСТОРИЧЕСКИ И СЪВРЕМЕННИ ИЗМЕРЕНИЯ“



събират и пренасят оръжие и бо-
еприпаси до пограничните пун-
ктове. За свободата на Одринска 
Тракия и Македония загиват Коста 
Хаджипанайотов, Илия Белев, 
Иван Кючуков, Атанас Хлебаров 
и др. 

След разгрома на въстанието, на 
18 октомври 1903 г. в Ямбол прис-
тигат 103 семейства от Одринска 
Тракия и Македония, които нами-
рат подслон и закрила в града, за 
което съдейства благотворително-
то дружество „Антим І“.

Броят на бежанците в Ямболска 
околия нараства след Балканските 
войни. Сред тях са потомците на 
изселилите се преди 230 години в 
село Аврен фамилии: Братанови, 
Яневи, Вергови от Калофер, Мла-
денови от Дървеница, Софийско, 
Станкови от Старозагорско, Ган-
чеви от Панагюрище, Бочукови от 
Свищовско и др. 

През юли 1913 г. авренските 
бежанци са настанени в селата 
Каравелово, Симеоново, Робово и 
Коневец и др. След седем години 
кметството в Ямбол им отпуска 
общинска земя и през 1920 г. се за-
селват в новия Авренски квартал. 
През 1924 г. Ямболската община 
отстъпва земя с право на строеж на 
бежанци от Беломорска и Източна 
Тракия и заселва новия Търновски 
квартал, в подножието на хълма 

„Боровец“. Земи-
те за застрояване 
(дворните места) 
са откупени от бе-
жанците през пе-
риода 1934–39 г. и 
стават тяхна частна 
собственост.

Т р а к и й с к и т е 
бежанци стават 
членове на мест-
ното дружество и 
участват активно 
в неговата дей-
ност, свързана с 
подпомагане на 
новопристигнали 
тракийци, честване 
на годишнини от 
Илинденско-Прео-
браженското въста-
ние и др. бележити 
дати от близкото 
минало.

На годишното 
събрание, проведено на 11 ноем-
ври 1923 г., се избира ново насто-
ятелство на дружеството в състав: 
Георги Чакъров – председател, по-

дпредседатели – Ганчо Атанасов 
и Стоян Бурилков, за секретар – 
Иван Даев. Целта, която си поставя 
организацията е води редовен ор-
ганизационен живот и да защитава 
интересите на бежанците. В дру-
жеството се записват се 310 тра-
кийски бежанци, чиито брой през 
годините нараства.

Ямболското тракийско друже-
ство е част от Тракийската органи-
зация и следва нейното развитие. 
Подробна информация за това на-
правих в материал за в. „Тракия“ по 
повод 120-ата годишнина от създа-
ването на дружеството. Затова, ако 
позволите само ще припомня, че 
след 1945 г. Ямболското дружество 
„Тракия“ се ръководи от: Кръстьо 
Купенов (1945–48), Тодор Стойчев 
(1948–49), Димитър Чаушев (1949–
1977). 

През 1977 г. с решение на ЦК 
на БКП Тракийската организация е 
закрита. След нейното възстановя-
ване през 1990 г., е възстановено и 
Ямболското тракийско дружество. 
За негов председател е избран Ни-
колай Чаушев (1990–91), а през м. 
ноември 1991 г. на отчетно-избор-
но събрание за председател бях из-
бран аз.  

Ямболското тракийско друже-
ството постепенно възстановява 
дейността си. През 1996 г. към него 
е изградена секция на жените, сек-
ции на младежите и ветераните, 
тракийски хор за автентичен фолк-
лор и др.

През 1998 г. възродихме събора 
„Спасов ден“ който се провежда 
ежегодно в местността  „Бакаджи-
ците“, край Ямбол, като региона-

лен празник на града, а от 2000 г. 
като Национален тракийски хрис-
тиянски събор „Спасов ден“.  

През 2000 г. с дарения от тра-
кийци изградихме паметник на 
тракийските бежанци в центъра на 
Ямбол. 

През м. октомври 2000 г. в града 
ни се проведе Национален протес-

тен митинг срещу неизпълнението 
на клаузите на Ангорския договор, 
за спазване на човешките права и 
възмездяване на потомците на тра-
кийските бежанци от Източна Тра-
кия и Мала Азия от страна на Ре-
публика Турция. В него участваха 
представители на тракийски дру-
жества от 14 региона в България  
Приета беше и протестна деклара-
ция, която изпратихме до Народно-
то събрание и Министерството на 
външните работи. 

На 11 октомври 2006 г. по повод 
110-ата годишнина от учредяване-
то на първото тракийско дружество 
в Ямбол с решение на общински 
съвет в града дружество „Тракия“ 
беше наградено с почетен знак 
„Златен герб“ за активна патрио-
тична и общественополезна дей-
ност.  

Дейността на дружеството ни 
е разнообразна. Издаваме книги 
на тракийска тематика, участваме 
в телевизионни предавания, свър-
зани с тракийската кауза, правим 
дарителски кампании, развиваме 
активна културно-просветна дей-
ност, правим срещи със сродни 
патриотични организации, изнася-
ме лекции, беседи, организираме 
дискусии по обществено значими 
проблеми, вземаме дейно участие в 

изпълнението на план-програмите 
на СТДБ и в културния календар на 
община Ямбол.

– Каква е равносметката за 
2020-а година и очакванията Ви 
за 2021-а?

– 2020-а година беше свързана с 
много трудности, породени от Ко-
вид 19, но животът на ТД „Тракия“, 
макар и от дистанция, не е спирал. 
Членовете на дружеството ни са го-
тови отново да се върнат към оби-
чайния си ритъм на живот. 

Нашето дружество отдавна е 
доказало че работи за единството 
на Тракийската организация, за 
популяризиране на тракийското 
културно и историческо наслед-
ство, почита исторически дати и 
годишнини, които са част от план-
програмите, приемани от Съюза на 
тракийските дружества в България. 
Предстои ни участие в Общото от-
четно-изборно събрание на ВК на 
СТДБ и участие в мероприятията 
от календара за честването на 125-
ата годишнина от началото на ор-
ганизираното тракийско движение 
в България.

Интервю на д-р В. 
Иванова с Михаил Въ-
лов, зам.-председател на 
ЦР на СТДБ и председа-
тел на ТД „Тракия“ в гр. 
Ямбол

Г-н Вълов, тракий-
ското дружество в Ям-
бол ще чества ли 125-
ата си годишнина?

2021-а година ще 
премине под знака на 
честването на 125-ата 
годишнина от началото 
на организирано тракий-
ско движение в страната. 
Съюзът на тракийските 
дружества в България, 
член на който е и тракий-
ско дружество „Тракия“ 
в гр. Ямбол, се подготвя 
за връщането към нор-
мален ритъм на живот и 
работа, и за тържествено 
честване на 125-ата  си годишнина.

– Разкажете ни за развитието 
на дружество „Тракия“ през го-
дините? 

– Тракийското дружеството, на 
което имам честта да съм предсе-
дател е едно от най-старите в стра-
ната. То е създадено от тракийски 
бежанци в края на май 1896 г., не-
посредствено след създаденото от 
братя Драгулеви и Петко Киряков 
дружество „Странджа“ във Варна. 
Дружеството в Ямбол също приема 
името „Странджа“. За негов пред-
седател е избран Димитър Игнатов, 
за подпредседател – Иван Анаста-
сов, а за касиер – Нешо Груев. В на-
чалото в дружеството членуват 50 
човека, а след месец, те вече са 150. 

През лятото на 1896 г. в Ямбол 
е осъществена среща между пред-
ставителите на двете  дружества, 
по време на която са обсъдени въ-
проси във връзка с предстоящия 
конгрес.

На 19-21 февруари 1897 г. в Бур-
гас се провежда Първият конгрес 
на тракийските дружества, на кой-
то присъстват 36 делегати, двама 
от които са представители на Ям-
бол. Със своите решения конгресът 
бележи преход от революционна 
пропаганда към непосредствена 
революционна дейност в Одринска 
Тракия. 

През месец октомври 1899 г. за 
среща с председателя на Ямболско-
то тракийското дружество в града 
пристига Гьорче Петров, задграни-
чен представител на ВМОРО. Съд-
бата на тракийските и македонски 
българи предопределя тясното съ-
трудничество между тях и общите 
форми на борба в първите години 
след Освобождението на България. 
По време на срещата се акцентира 
на необходимостта от изгражда-
нето на погранични пунктове като 
база на национално-освободител-
ното движение в Одринския рево-
люционен окръг. 

През 1903 г. Ямболското друже-
ство участва активно в подготовка-
та на Илинденско-Преображенско-
то въстание. Петър Чолаков, Васил 
Джинков и Димитър Бакърджиев 
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мюсюлманите (помаците) от Пло-
вдивския и Пазарджишкия район. Раз-
витието на събитията именно в този 
район не е било случайно. Както е из-
вестно това въстание е подготвяно 
извън пределите на османската дър-
жава, с подкрепата на царска Русия. 
Осъществено бе в споменатия край 
(IV. революционен окръг), защото гр. 
Пловдив е близко до Истанбул и вли-
янието на руския посланик в Истанб-
ул, генерал граф Игнатиев е силно в 
Пловдив. Заместник консул на Руско-
то консулство в този град е Найден 
Геров, руски възпитаник и руски пода-
ник, който е роден в този район-Коп-
ривщица, близо до Панагюрище. Не е 
случайно също и изборът на Панагю-
рище за център на въстанието. Апос-
толът на въстанието Г. Бенковски 
също е родом от Копривщица.

Б. Събитията в Батак. Събити-
ята в родопското село Батак, също 
са предизвикани от българи. Над 200 
жени-мюсюлманки и малки деца 
били избити по най-жесток начин. 
Броят на избитите мъже бил много 
по-голям. Щом се разчува страшната 
вест, мюсюлмани начело с Ахмед аа 
(ага) Барутанлията отмъщават на 
въстаниците. Найден Геров, вицекон-
сулът на Русия в Пловдив, нарежда 
да се отварят пресни мюсюлмански 
и християнски гробове от гробища-
та на околните села и труповете да 
бъдат откарани в Батак. Правят се 
снимки, вдига се голям шум и тази 
ужасяваща картина, извършена от 
батачани българи се съобщава като 
дело на турците, на мюсюлманите. 

Априлското въстание отнема живо-
та на много християни и мюсюлмани.
(…)

Руско – турската война  (1877-
1878) 

Към незарасналите още рани от 
Априлското въстание следващата 
година се прибавят и жестоко-
стите от Руско-турската война, 
по време на която тежко постра-
дало турското и мюсюлманското 
население и от Пловдивско и Пазар-
джишко. Войната се използва като 
благоприятен случай за безчовечното 
отмъщение за Априлското въста-
ние. От всичко случило се става ясно 
защо именно от този край започват 
масово да се изселват турци.(…)“

Ако се разчиташе на „обективност-
та“ на  професори, като цитираната,   
светът никога няма да научи, че пома-
ците са българско население, нито ще 
разбере истината за Батак, Перущица, 
Клисура, Панагюрище, Копривщица 

и всички, потопени в кръв български 
селища, в които турският башибозук 
осъществява нечувани жестокости 
над българския народ.

Новините за ужасяващите зверства, 

които се извършват в турските про-
винции на Балканите, достигат до Ев-
ропа благодарение на кореспондента 
на „Дейли нюз“ Джанюариъс Макга-
хан, американският учен и дипломат 
Юджийн Скайлер, американският 
мисионер Едуин Пиърс,  руският ди-
пломат княз Андрей Церетелев и др., 
които със своите писма, доклади и 
статии събуждат съвестта на световно 
обществено мнение.

Потушаването на въстанието пре-
дизвиква невиждан международен 
отзвук. Организирани се митинги и 
подписки в защита на българския на-
род. Стотици статии са посветени на 
трагичните събития, десетки известни 
личности като Виктор Юго, Дмитрий 
Менделеев, Лев Толстой, Джузепе Га-

рибалди, Уилям Гладстон, 
Чарлз Дарвин и мнозина 
други издигат глас в защита 
на българите. В това се със-
тои техният общочовешки 
принос за появата на Трета-
та българска държава на по-
литическата карта на света. 

Ако приносът на ап-
рилци е в саможертвата и 
ужаса, който изживяват, 
приносът на световното об-
ществено мнение, на  хора 
от различни народности е в 
организирането на протест-
но движение в защита бъл-
гарския народ чрез което 
съдействаха за освободи-
телната Руско-турска война 
през 1877–1878 г., благода-
рение на която се възражда 
Третата българска държава.

Първостепенен дълг на 
всички нас и на следващи-
те поколения български 
граждани, е да съхраним 
историческата памет и да я 
браним от недобросъвест-

ни посегателства и фалшификации.
Поклон пред героичната саможерт-

ва на участниците в Априлската епо-
пея, допринесла за свободата на Бъл-
гария!

Д-Р ВАНЯ ИВАНОВА

Априлското въстание от 1876 г. е 
най-драматичното събитие в историята 
на  българското национално-освободи-
телното движение, което категорично 
демонстрира българската решимост за 
свобода и възстановяване на държав-
ната независимост. Жестокото поту-
шаване на въстанието, турските звер-
ства над българите и задълбочаващия 
се Източен въпрос трасират пътя към 
българското освобождение и създава-
нето на Третата българска държава. 

Едва ли има българин, който да не 
изпитва чувство на гордост от герои-
зма и саможертвата на априлци. Те са 
част от националната ни памет, която 
не трябва да позволяваме да се фал-
шифицира и манипулира, защото бит-
ката за историята е битка за настояще-
то и бъдещето. 

Позицията на проф. д-р Хайрие 
Сюлейманоглу Йенисой за Април-
ското въстание, описано от нея като 
вакханалия и кланета на българи 
срещу турци, на християни срещу 
мюсюлмани, е грубо и недопустимо 
фалшифициране на историческата ис-
тина.

За да не бъда голословна, ще си 
позволя няколко цитата от въпросната 
авторка, като предварително подна-
сям извинения на тракийци, които са 
изключително чувствителни към по-
добни четива.

„Родопите се намират на тери-
торията на България и Гърция. Де-
лят се на Източни, Средни и Западни 
Родопи. (…)

В този край живеят пре-
димно турци и помаци. К. 
Иречек при пътуването си из 
страната в началото на 80-те 
години на XIX в. посетил и Ро-
допите, за който край казва, че 
в етническо отношение няма 
такъв чист османски район 
като Кърджали и долината 
на Арда.

През османско време по тези 
места се е развила висока тур-
ско-ислямска култура. Медре-
сетата, които тогава са били 
центрове на просвета, изигра-
ли важна роля в културното из-
дигане на района. Техният брой 
само в Източните Родопи е бил 
над 50. А медресетата в Бели 
извор (до Ардино), Смолян и 
Чепинци са били най-извест-
ните просветни огнища. Ро-
допското население живеело в 
мир и покой. Но през втората 
половина на XIX в. известни на 
всички ни важни исторически 
събития слагат край на спо-
койния живот на румелийското 
население. (…)

А. Панагюрското въстание. Из-
вестно в историята и като Българ-
ско въстание, Априлското въстание 
отваря дълбоки рани и на турците и 
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  Батак – картина на Васил Горанов



ЛИЯНА ФЕРОЛИ

Като търсене Свещения Граал на слово-
то и езика, загубен поради раздялата му с 
истината

 
Иванко Маринов е роден на МД на кни-

гата (23 април 1946 година в Хасково). 
Средното си образование завършва в Кър-
джали. Още като ученик публикува стихове 
в местния вестник „Нов живот“ и в „Сред-
ношколско знаме“. През 1973 г. завърш-
ва режисура в Ленинград. Публикува във 
вестниците „Пулс“, „Литературен фронт“, 
в алманасите „Юг“ и „Море“. С „Градчето“ 
печели през 1989 г. национален конкурс за 
сценарий на Студията за дебютни филми за 
игрален филм. През 1994 г. завършва „Биб-
лиография и библиотекознание“ във Вели-
котърновския университет. Дълги години 
(1991–2016) е директор на Регионалната 
библиотека в Кърджали, както и секретар 
на Общинския комитет „Васил Левски“. 
Член е на СБП. През 2006 г. е удостоен с 
наградата на СБП в раздел „Документалис-
тика“ за книгата „Градът-кръстопът. Физи-
ология на Кърджали до 1944 г.“ За нея по-
лучава и отличието на Съюза на краеведите 
в България „Заслужил краевед“. За 70-го-
дишнината му (2016 г.) бе отличен с почет-
ния знак на Министерството на културата 
„Златен век“ – печат на Симеон Велики, 
който се присъжда за изключителен при-
нос към българската култура и за развитие 
на културното сътрудничество. Автор е на 
28 книги. А библиографският му указател 
„Източните Родопи в художествената ли-
тература 1960–1990“ (1995 г.). се намира и 
в Националната (Конгресната) библиотека 
на САЩ, Вашингтон. Последните му две 
поетични книги „Хиподрум“ и „Другото 
небе“ така и останаха непредставени пред 
читатели, както имаше желание. На Архан-
гелова задушница (07.11.2020 г.) той напус-
на нашия свят. Издателска къща „Светулка 
44 Атеней“ посмъртно издаде и книгата 
„Случайните чеда“ (Алиенации в проза) с 
негови творби и статии, рецензии, слова за 
неговото творчество.

Поетът-краевед, писател и публицист 
Иванко Маринов идва на този свят със 
своята доживотна обреченост на словото, 
на книжнината, на неуморното служение на 
духовното начало, което сега е натикано в 
задния двор. Но и с пълното съзнаване, че 
този  път е трънлив и нестигащ до хоризон-
та на душата. За да не свършват поривите. 
Изгарящият полет на перото му го води към 
високото и към дълбокото в битието. 

Иванко Маринов се наложи много сил-
но и безцеремонно в българската поезия, с 
дръзкото си, но талантливо покушение сре-
щу познатите образци на поетичната форма, 
каза за 70-годишния му юбилей в Кърджали 
Петър Анастасов. Стиховете му приличат 
на черна броеница с нажежени до бяло 

зърна. А неговите 
миниатюри напом-
нят късове сгъсте-
на материя, кон-
центрирала мощна 
и н т е л е к т у а л н а 
енергия. 

Иванко си има 
запазена марка за 
творческа харак-
терност, с енцик-
лопедична жанрова 
същност – поезия, 
проза, митове, пре-
дания, легенди, 
история, есета, теа-
тър… Творбите му 
въвеждат в бита и 
нравите на селото, 
в неписания, устен 
фолклор, роден от 
всякакви типажи, 
в така наречените 
от него „лакардии“ 
за селски чудаци, 
зевзеци, авджии, 
приятели. И затова 
са толкова истин-
ски и живи, под-
чертава известният 
наш поет, писател, 
драматург и негов 
издател Петър Анастасов. 

Есеистичните му истории за родоп-
ския край, за легендите, преданията и 
митовете, направо изумиха краеведите 
с възможността литературата да съхра-
нява по един толкова оригинален начин 
паметта. Историческите му миниатюри са 
поднесени с тънък усет и наситено емоцио-
нално и морално-етично звучене. А това 
прави описаното от него минало особено 
запомнящо се. 

Книговедът-краевед  Иванко Маринов 
ни предлага библиографска евристика, 
посвещавайки своя изследователски принос 
на направеното до него от местни и нацио-
нални краеведи, етнолози, фолклористи, 
фотографи, журналисти, казва за него проф. 
Марин Ковачев, дългогодишен председател 
на Съюза на краеведите в България.

Текстовете му водят надалече и надъл-
боко в територията на мъдростта и човещи-
ната, които са, като че ли, патент на Родо-
пите. А лиричните му артистични волности 
най-добре изразяват неговата същност, оп-
ределена от него като„смях и грях“ и като 
„трънче за душата боса“.

Винаги съм се питала – като как така 
Иванковото писане е така лекокрило, едва-
едва докосващо смисъла на живота, но пък 
така характерно, неподражаемо и даващо 
несещани, неподозирани до този момент 
нюанси. Като как така „леко“ носеше 
той литературната „тежест“ на битието. 
Откъде идваше умението му да „стреля“ 

и „заковава“, да обвързва фактите и идеи-
те с помощта на толкова много и различни 
асоциации, че чак е трудно да се проследят 
фриволните му прелитания от тема в тема, 
от едно в друго усещане за свързаност. Да 
се обозрат толкова дребните на вид фили-
гранни словесни „аксесоари“ и нюанси на 
различните състояния и чувства. Но, явно, 
тъкмо тези естетически удоволствия, ид-
ващи от преодоляването съпротивата на 
словесната материя, са му носили много 
голяма радост. Както и на имащия сетива 
за тях читател.  

Много странна беше и неговата боязън 
пред творчеството, затова не правеше опит 
да го анализира.Сега вече съм сигурна – 
съзнавал е, че щом само минава през него, 
просто трябва да го следва и дава на други-
те. Както и правеше.

Иванко Маринов често цитираше думите 
на Виктор Шкловски, че без верните думи 
нищо не може да се вземе от дълбокото. 
Дори ги превърна в свое мото при писане-
то, като добавяше от себе си и по-кратките, 
„телеграфните“, търсещите приоритетите 
думи. А за него те бяха роден край, родолю-
бие, национална доблест и съвест... Затова 
издирваше фолклорната мъдрост на Източ-
ните Родопи, за да внесе чрез своите ори-
гинални прочити повече интерес към нея 
и повече любов. Та нали това е и една от 
задачите на твореца. 

Затова все търсеше, взираше се в подроб-
ностите, в нюансите, навярно в очакване да 

намери истински сакралното в предавана-
та от векове наша премъдрост. Скачаше в 
„неизведаното“, събираше вода от Деветте 
дерета, по неговите думи. Търсеше асоци-
ации, съпоставки и близки допирни точки 
между събраното от него народно познание 
с по-сетнешното. 

Но, явно, все нещо не му е достигало, 
щом като в края на жи-
вота си хич не беше въ-
одушевен, а по-скоро 
посърнал и предал се 
в това непосилно уси-
лие за приближаване 
към Божествената 
святост, лежаща в 
основата на битието. 
Това особено много 
пролича в последното 
интервю, което напра-
вих с него, седмица 
преди да си отиде от 
нашия свят. 

Беше вече готов 
за този духовен по-
лет, дори го обрисува 
в последните си две 
книги, които щяхме да 
представим в кърджа-
лийската Регионална 
библиотека. Но душата 
му предпочете небес-
ната промоция, толко-
ва беше зажадняла за 
докоса с Божественото 
откровение.

Безпогрешната му 
творческа интуиция и 
това беше предвидила. 
Че само отвъде може 

да открие Извора на всички неща, на цяла-
та мъдрост, всичката правда и безусловната 
любов, по които бленуваше.

Но поне успя да остави толкова много 
изстрадани, съкровени редове. Най-вече за 
писаното слово и те се намират в книгата 
му „Небесни листа“ (2004). Едни от тях са: 
„…всъщност търсенето на Свещения Граал 
е ходене по мъките за изгубеното слово. За 
изгубения език. Загубено поради раздялата 
му с истината“ . 

Вярваше, че само истинното слово е но-
сител на божествената същност, че книга-
та е нещо повече от земно явление, че е 
част от небесните страници на Вселенската 
книга, които съдържат и историята на све-
та, и тази на живота, изобщо. 

На 22 април, в навечерието на МД на кни-
гата, в Читалня - 1 на РБ „Н.Й.Вапцаров“, 
Кърджали,  ще бъде представена по-
смъртно издадената от ИК „Светулка 44 
Антей“ книга с есета на Иванко Маринов 
„Случайните чеда“. Неговият издател и 
редактор Петър Анастасов казва, че есе-
истиката на Иванко Маринов е запазена 
марка в съвременната българска литера-
тура. В последната си книга той ни на-
помня за непредсказуемата сила на думите 
да проникват в пластовете на времето и 
да изтръгват от там поуките за света, в 
който живеем. Защото, горди и самовлю-
бени в своята единственост, ние често 
забравяме, че не сме нито първите, нито 
последните на тая земя.
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75 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ИВАНКО МАРИНОВ

ЕДИН ПЪТ КАТО „СМЯХ И ГРЯХ”  
И КАТО „ТРЪНЧЕ ЗА ДУШАТА БОСА”

ФИЛИАЛЪТ НА ТНИ ВЪВ ВАРНА – НА ДВЕ ГОДИНИ



от някогашните метрополии.
В българската политика не от 

днес тече процес на африкани-
зация. И, за съжаление, първите 
стъпки на новоизбрания парла-
мент подсказват по-скоро задъл-
бочаване на този процес, откол-
кото преодоляването му. Не става 
дума за бурните страсти – те са 
нормални в дейността на една 
парламентарна институция. Въ-
просът е за политическата култу-
ра и манталитетните особености 
на депутатския корпус.

Още през 2009 г., когато мно-
зина от днешните „активни бор-
ци“ срещу ГЕРБ славословеха 
харизмата на Бойко Борисов и 
възхваляваха анти-парламентар-
ното поведение на тогавашната 
нова власт, предупредих в серия 
от публично огласени анализи за 
няколко зловредни тенденции: 
превръщането на Народното съ-
брание в пасивен регистратор 
и гумен печат за волята на пре-
миера; рязкото снижаване на 
качеството на законодателния 
процес, оправдавано с авторитар-
ни твърдения, че парламентът е 
празна говорилня и че законите 
трябва да се гласуват без много 
приказки; свеждането на другата 

основна функция на НС – парла-
ментарният контрол, до досаден 
апендикс. И редица други. 

Тези тенденции се задълбочи-
ха през годините. Онези, които 
пламенно ги възхваляваха тогава 
из телевизионни студия и мазни 
соарета, за да се харесат на но-
вата власт, впоследствие обърна-
ха палачинката. Но приносът им 
за ерозията на парламентаризма 
остана. Днес, по същия начин (и 
почти същите персонажи), изпа-
дат в нездрав ентусиазъм от проя-
вите на еклектичното анти-ГЕРБ 
мнозинство.

Похвално е, разбира се, че ня-
кои парламентарни групи поста-
вят въпроса за възстановяване на 
истинския парламентаризъм. Но 
това съвсем не означава да се за-
мени реваншизма и арогантност-
та на Цветан Цветанов с тези на 
Тошко Йорданов. Нито пък безо-
гледността на Цецка Цачева, коя-
то се стремеше да заглуши опо-
зицията със същия манталитет, 
демонстриран от Татяна Дончева 
в онзи издайнически запис, кой-
то всички чухме. За да не остане 
възстановяването на парламента-
ризма поредната куха партийна 
фраза, е необходимо да се при-

помнят базисните постулати на 
модерния парламентаризъм.

Първо, парламентарното уп-
равление е управление чрез дис-
кусия. Народното събрание не е 
чиновническа манифактура за за-
конодателна конфекция, а демо-
кратичният политически форум 
на нацията, в който трябва да бъ-
дат представлявани разнородните 
и противостоящи ценности, иде-
ологии и интереси в разноликото 
общество. От техния сблъсък по 
пътя на дискусиите в комисии, в 
пленарната зала и на публичната 
арена, се ражда балансът в обще-
ството, който гарантира общото 
благо. Колкото по-пълноценни са 
парламентарните дебати, толкова 
по-ефикасен и истински е пар-
ламентаризмът. Гилотината на 
поредното аритметично мнозин-
ство, което се стреми без диску-
сии и механично да налага волята 
си, уврежда демократичните нра-
ви, генерира напрежение, реван-
шизъм и нестабилност. 

Това важи с особена сила за 
един фрагментиран парламент, 
какъвто е днешният, в който 
нито една парламентарна група 
не представлява мнозинството 
от народа и няма общественото 

доверие да управлява самосто-
ятелно. Освен това, дебатите не 
трябва да се затварят зад стените 
на НС и партийните централи, а 
да се привлича експертизата на 
компетентните граждански орга-
низации и експерти.

Второ, модерният парламен-
таризъм защитава гласа на поли-
тическото малцинство, което и да 
е то. В контекста на опитите на 
ранния ГЕРБ да заглушава опози-
цията с процедурни хватки и пра-
вила, чрез становище по консти-
туционно дело 3 от 2011 г., ние от 
Института за модерна политика 
(ИМП), успяхме да въведем в 
конституционната юриспруден-
ция понятието „право на опози-
ция“, което е изведено като стан-
дарт в развитите демокрации. 
Това означава, че малцинството 

в парламента трябва 
да има гарантирани 
процедурни възмож-
ности за участие 
във формирането на 
дневния ред, дебати-
те и парламентарния 
контрол. Не трябва 
да се забравя и една 
неписана закономер-
ност – когато мачкаш 
безпринципно дока-
то си на власт, това 
ти се връща като бу-
меранг, когато пад-
неш от власт.

Трето, правител-
ството трябва да е 
отчетно пред НС. За 
същността на парла-
ментарния контрол 
през 2004 г. изнесох 
цяла лекция от три-
буната на НС, както 
я определиха тога-
ва други депутати и 
медиите. Беше адре-
сирана до премиера 
Сакскобургготски и 

неговата заместничка Лидия Шу-
лева, които често абдикираха от 
този контрол. После именно не-
глижирането на парламентарния 
контрол стана повод за свалянето 
на Шулева, а покрай нея, макар 
и съвсем незаслужено, от поста 
слезе и тогавашният председател 
на 39-ото НС проф. Огнян Гер-
джиков. 

Такова сериозно значение се 
отдаваше на парламентарния кон-
трол! По наше (на ИМП) експерт-
но предложение през 2013 г. БСП 
и ДПС въведоха блиц-контрол, 
като допълнителна, по-гъвкава 
възможност за текущ контрол и 
отчетност на правителството пред 
законодателната власт. После от 
ГЕРБ го отмениха, защото видите 
ли пречел на министрите им.

Днешното мнозинство оче-
видно има волята да търси поли-
тическа отговорност и отчет от 
правителството в оставка и това е 
добре. Но ще ги има ли, ако слу-
чайно излъчи свое правителство?

Целият въпрос е по кой път 
ще тръгне 45-ото НС – на по-на-
татъшната африканизация или на 
истинския парламентаризъм. Ще 
поживеем, ще видим. Източник: 
В. Труд

Брой 8  29 април 2021 г.

2016: 

АФРИКАНИЗАЦИЯ НА 
ПАРЛАМЕНТАРИЗМА?

Д-Р БОРИСЛАВ ЦЕКОВ,  
ЦЕНТЪР ЗА НОВА ЕВРОПА 

През 1959 г. именитият ан-
глийски писател Ивлин Уо („За-
връщане в Брайдсхед“) разказва 
в писмо до съпругата си Лаура 
впечатления от колониална Аф-
рика. По онова време британска 
Кения е раздирана от кървавите 
сблъсъци, станали известни по 
света като „въстанието Мау Мау“  
антиколониална, но и вътрешна 
междуособица сред коренното 
население, в която водеща роля 
имат племената кикуйо, меру 
и масаите. За някои от масаите  
пише Ивлин Уо – това бяха пре-
красни времена. Колониалната 
власт ги прати да разоръжат пле-
мето кикуйо, а те се върнаха гор-
до с кошници, пълни с отрязани 
крайници.

По пътя на асоциациите към 
този исторически епизод ме отве-
доха скандалните закани на ново-
излюпения депутат Тошко Йор-
данов, който неприкрито заплаши 
журналист с рязане на крайници, 
макар и несръчно прикривайки се 
зад кръчмарското клише за „Кру-
мовите закони“. Ако излезем от 
буквалните сравнения, които в 
този случай естествено са неу-
местни, а потърсим белезите на 
самото явление, сходствата са 
повече от различията. Трибали-
змът, т.е. племенното мислене, са 
в основата на всяка примитивна 
политическа култура. Светът е 
умален до размерите на племето, 
всички, които са вън от племето, 
са врагове от други светове. Вра-
гът трябва да бъде подчиняван и 
унижаван, а териториите му – оп-
устошавани.

Господства правото на сила-
та, а не силата на правото. Няма 
дискусия, а крясък. Режат се 
крайници, а не се сблъскват кау-
зи и идеи. И всичко е лично  как 
единият вожд погледнал накриво, 
пък другият бил бесен. Полити-
ката е сведена до междулично-
стна битка за контрол над власт 
и ресурси. Това е африкански тип 
политика. Такъв е и до днес и 
преобладаващият модел на афри-
кански парламентаризъм, само че 
дегизиран с бутафорните средно-
вековни перуки и тоги на парла-
ментарните босове, заимствани 

Народното събрание не е чиновническа манифактура  
за законодателна конфекция, а демократичният  

политически форум на нацията

Когато мачкаш безпринципно докато си на власт,  
това ти се връща като бумеранг, когато паднеш от власт


