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BECEЛIIIH METOДIIIEB, ИСТОРИК, БИВШ ВИЦЕПРЕМИЕР И 

МИНИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО В ПРАВИТЕ/\СТВОТО НА ОДС: 

ГоАЯмаmа бumka 
за ucmopuяma 

1е В ceмeUcmBomo 
Неза8uсuмо koAko gобре 
е наnuсан учебнukьm 
ИнmерGю на /\unuя Цачева 

- Г-н Memogue6, еgна om no
cлegнume образо6аmелнu но-
6uнu е kak kомунuзмьm ще
Влезе 6 учебнuцumе по uc
mopuя 6 zuмназuяmа - поне
mo6a се разбuра om ogoбpeнu
me учебнu npozpaмu - учебнu
цumе npegcmou ga zu 6uguм.
Инmepnpemaцuume на ноВuна
mа - om „наu-после за nьp6u
nьm слеg 28 zoguнu npexog" go
.,ugeoлozuзupaнe на ucmopuя
ma". Каkь6 6сьщносm е npo
чumьm на нo6ume npozpaмu?

Хронолоzuяmа на cьбumuяma 
е малkо nо-разлuчна. Om 1992 20-
guнa насам Muнucmepcm8omo 
на образо8анuеmо uзzom8я egнu 
c8umьцu - maka zu нарuча. В mях 
часm om нещата, koumo mряб-
8а ga бьgаm kазанu, са kазанu. 
Toecm nepuogьm слеg 9 cenmeм-
8pu 1944 z., усmано8я8анеmо на 
gukmamypama u koмyнucmuчe
ckuяm режuм са заnочналu ga се 
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uзуча8аm блаzоgаренuе на meзu 

c8umьцu. То8а nocmeneннo за

nоч8а ga cma8a часm om еgна 

но8а cucmeмa, koяmo 8 Бьлzарuя 
kьм онзu момент не е позната 

- нарuча се gьржа8нu образо8а
mелнu uзuck8aнuя. Kak8o значu

mo8a - cmaнgapm на учебното

сьgьржанuе по gageнuя npeg

мem. Taku8a cmaнgapmu бяха
nyблuky8aнu през 2000 zoguнa u

me оmноВо са с8ьрзанu с блuзkо

mо мuнало. Дорu uма нещо, koe

mo om ucmopuчecka zлеgна moч

ka мu се cmpy8a nресuлено, но не

само ucmopuяma е науkа за 8 учu

лuще - u coцuoлozuяma е науkа, u

фuлософuяmа, u npoчue. ТоВа се

случu 8ь8 8ремеmо слеg 1990 z.

u maka учебнuцumе по ucmopuя

заnочВаm няkьgе с Аспарух, ga kа

жем, u c8ьpw8am с geocm8aщuя

мuнucmьp-npegcegameл. Koemo

не е В полза на geocm8aщuя мu

нucmьp-npegcegameл, защото

moBa е noлumuчecka koнloнkmy 

pa. Сега npoмeнume са npeguз8u

kaнu om промяна 8 заkона u me 

mрябВаwе ga се случат още през 

2003 z. Защото uмawe cpok, 8 

koOmo cmaнgapmume, 8ь8еgенu 

през есента на 1999 z. с но8а на

реgба, mряб8аwе ga се akmyaлu

зupam. Иgеяmа за аkmуалuзацuя 

ugBa om moBa, че самата науkа 

се раз6u8а. Променumе 8 нayka

ma ga8am u nоняmuона яснота 
u 8 cmaнgapmume mрябВа ga се 

ВьВежgаm meзu но8u nоняmuя. 

Разбuра се, 8cuчko moBa е npu
gpyжeнo с noлumuчecku ckaнga

лu. Тезu ckaнgaлu са opzaнuзupa

нu om БСП u cnopeg мен 8cuч

kume, без uзkлlоченuе, са сnечел
Ванu om БСП. Защото mexнume 
m8ьpgu uзбupameлu uckam ga 
чу8аm meзu aucmopuчecku, нe
ucmopuчecku meзu. И cu zu чу
Ваm om c8oume napmuoнu лuge

pu, ВярВаm В няkakBu cBou несбь-
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gнamu неща. В резултат елеkmо
ралнаmа печалба е налuце. За meзu, 
koumo са срещу БСП - без значенuе 
gaлu ще zu наречем СДС, ОДС ДСБ, 
gecнume, сега u ГЕРБ, обukноВено 
елеkmоралнu peзyлmamu от Bь
npocнume ckaнgaлu няма. Защото 
meзu, koumo не са koмyнucmuчecku 
u coцuaлucmuчecku uзбupameлu, 
uмam сВобоgа на мuсленеmо, раз
мuwляВаm Вьрху meзu неща, uмam 
собствено мненuе u mo не може 
ga бьgе формuрано от еgно pewe
нue на MuнutmepcmBomo на обра
зоВанuеmо за няkаkьВ Bug учебно 
сьgьржанuе. 

ТоВа е ucmopuяma на нещата. 
Сега промяната е за gобро, защо

то mя nokaзBa uменно moBa paз
Bumue u нужgа от аkmуалuзацuя. 
Част от нещата са gocma no-cma
бuлнu от научна zлеgна moчka. Ha
npuмep noняmuemo „kомунuзьм". 

- Именно с noняmuяma, koumo
се ВьВежgаm, coцuaлucmume за-

почнаха ga cnopяm В моменmа, 
В koumo uзлязоха нoBume учебнu 
npozpaмu. И meзu geбamu nоkьл
наха лесно. 

Пpegu gecemuнa zoguнu uзлезе 
eguн голям речнuk nog pegakцuяma 
на nроф. Робьрm СьрВuс - moBa 
е нao-aBmopumemнuяm uзслеgоВа
mел на болwеВuзма u бoлweBuw
ka Русuя, нezoBume kнuzu са kamo 
учебнuцu В ucmopuчeckama науkа. 
В moзu речнuk - на kомунuзма, а 
не на нещо gpyzo, yчacmBam оkо
ло 100 ucmopuцu от цяла EBpona. 
Слеg kamo е nocmuzнamo makoBa 
mpygнo сыласuе - защото moBa 
е много mpygнo сыласuе В ucmo
puчeckama науkа, noняmuemo „kо
мунuзьм" няма наkьgе nоВече ga 
бьgе guckymupaнo, kakmo В момен
та се onumBam. То е научно noня
mue на 100%, Bьзnpuemo В ucmo
puчeckama науkа В ЕВроnа. Разбuра 
се, през moBa Време се случu нещо 
gpyzo много Важно - gekлapaцuяma 

,,EBponeOckama сьВесm u momaлu
mapuзмьm". На koяmo бьлzарсku
яm парламент за pagocm peazupa 
още през 2008 u слеg moBa през 
2009 z. 20 nomBьpgu. Но нenpuяm
нuяm npeцegeнm е, че EBponeOcku
яm парламент omkaзa ga npueмe 
maзu gеkларацuя kamo цялостен 
gokyмeнm на ЕС u nроменu няkоu 
от mekcmoBeme. това беwе gело 
на eBponeOckume coцuaлucmu. В 
резултат omnagнaxa uзuckBaнuя
ma В областта на образоВаmелна
mа cucmeмa. 

Но moBa, че фаwuзмьm В Иmалuя, 
нацuоналсоцuалuзмьm В Германuя 
u kомунuзмьm В Русuя u Източ
на EBpona са зло от eguн peg, не 
се nроменu. ТоВа са mpume zоле
мu злuнu на ХХ Bek u нaucmuнa са 
нао-zолемumе злuнu В ucmopuяma 
на хората. Това mрябВа ga се учu. 
Децата mрябВа ga 20 знаят. 

- Kamo разkазВаmе случuлоmо
се, за ga се cmuzнe go момен-



Берлин, 1963 z. Офицuа11Но 

посещение на Togop Жи8kо8. 

Слеg промените Германия успя 

ga постигне обща оценkа за 

миналото си блаzоgарение на 

политиците от 3апаgна Германия. 

ma ucmopuяma om 1944 z. насам 
ga Олезе 8 учебнumе npozpaмu, 
mря68а лu ga nрumесня8аме 
koлko 8реме ще се nuwam учеб
нuцu? И kak8o ще nuwe 8 mях с 
ozлeg на „guckycuume" u noлumu
чeckama употреба на meмama? 

KakBo ommyk нamamьk е Важнu
яm Вьnрос. Ommyk нamamьk Bcuчko 
може ga cu остане еgно gобро nо
желанuе, защото Вьnросьm onupa 
go moBa kak meзu cmaнgapmu ще 
се nреВьрнаm В учебнu mekcmoBe. 
Тоест kak ще се нanuwam caмume 
учебнuцu. И moBa �е е малkа беля. 
По-голямата беля обаче е, че слеg 
moBa meзu учебнu mekcmoBe ще 
mрябВа ga Влязат В жuВuя жuBom 
на yчumeлume. А yчumeлume, cno
peg мен ВьВ Bucoka cmeneн, се нуж
gаяm om разzоВор по meзu meмu, 
om няkаkьВ Bug npekBaлuфukaцuя. 
Далu може ga се осьщесmВu om 
сьВременнаmа ucmopuчecka науkа 
makaBa npekBaлuфukaцuя не е ясен 
Вьnрос, mьо kamo Вьmре В самата 
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науkа, kakmo Вuжgаме, uма npoфe
copu, koumo зaщumaBam еgна nо
зuцuя, u makuBa, koumo зaщuma
Bam gpyza. И mpemo. Bcuчko moBa 
cmuza go семеонuя разkаз. Децата 
не учаm ucmopuя само В учuлuще. 
Децата учаm ucmopuя om разkаза 
Вkьщu. Сбльсьkьm межgу разkаза В 
учuлuще u разkаза Вkьщu обukно
Вено не е спечелен om учuлuщеmо. 
Тоо се nечелu нао-чесmо om баба u 
gяgo, ako са nоложuлu gосmаmьчно 
cmapaнue ga спечелят goBepuemo 
на млаguя чоВеk. Kozamo aBmopu
memьm са баба u gяgo uлu мама u 
mamko, mo yчumeлckuяm aBmopu
mem не може ga uзлезе срещу mях. 
НезаВuсuмо koлko gобре е наnuсан 
учебнukьm u koлko научно uзgьр
жан е маmерuальm. И moBa е голя
мата бumka. 

- Защо uзzлежgа, ako чо8еk слу
ша nублuчнumе geбamu за блuз
kаmа нu ucmopuя, че 8 ocmaнa
лume nocmmomaлumapнu cmpa
нu 8 E8pona - не само nocmko-

мyнucmuчeckume, но u ocmaнa
лume с momaлumapнu режuмu, 
o6щecm8ama cяkaw по-бьрзо, а 
u no-kaчecm8eнo успяха ga no
cmuzнam по-kонсенсусна оценkа 
за co6cm8eнomo cu мuнало? 

ТоВа е uлlозuя. Илlозuя, koяmo 
ugBa om Германuя. Това, koemo се 
случu В Германuя, е maka не зapa
gu Източна Германuя, а зapagu За
nаgна Германuя. Там uмawe много 
голям нamuck, koOmo бе uзВьрwен 
om npaBumeлcmBomo на kанцле
ра Хелмуm Кол. Аз сьм разzоВарял 
с eguн om мuнucmpume В moBa 
уnраВленuе, npameн om Заnаgна В 
Източна Германuя. На еgна среща 
на мuнucmpu по образоВанuеmо 
om Източна EBpona беше gоwьл 
ga слуша u ga учасmВа В разzоВора 
nомежgу нu. На noчuBkama moзu 
чоВеk googe npu мен, беше cu счу
nuл kpaka на cku, xogewe с namepu
цu, но goOge сnецuално npu мен. И 
мu kаза: ,,Г-н MemogueB, разбuрам, 
че Bue npaBume gобра промяна В 
зanлamume на yчumeлume ... " Hue 
mozaBa нaucmuнa uмахме cucmeмa, 
по koяmo успяхме ga gageм еgна 
ugeя повече cuzypнocm на yчume
лume, сьс 150% се беше уВелuчuла 
зanлamama за zoguнa u нещо - u 
ga kажа, че беше блаzоgаренuе на 
оzромнu сьkращенuя, не на gpyzo 
- Бьлzарuя нямаше нukak много
napu mozaBa. Германецьm nроgьл
жu: ,,Hegeome, аз нanpaBux сьщоmо
В Източна Германuя u резулmаmьm
е, че 55% членуВаm В бuBwama ko
мyнucmuчecka napmuя, а 62% zлacy
Bam за бuBwume koмyнucmu."

Om moзu чоВеk сьм заnомнuл, че 
gopu В Германuя, kьgemo uмam ус
пешен onum за оценkа на мuнало
mо cu, соцuалнuяm резулmаm е бuл 
mpygeн. Дорu не npocmo mpygeн -
на фона на moBa, koemo се случва 
u Вuжgаме kamo peakцuu на обще
сmВаmа - сьзgаВане на napmuu с 
npuBkyc на мuнало u носmалzuя по 



momaлumapнu режuмu ... 

Ako 206орuм за нас - 6 сра6не
нuе с Унгарuя, Полша, Чехuя, Румь
нuя, uмawe нaucmuнa моменmu, 6 
koumo нu uзnpe6ap6axa - 206оря за 
cpegama на 90-me 2oguнu на мuна
лuя Bek. Но слеg mo6a мuсля, че за
почнахме ga се g6uжuм 6 nakem. И 
Bmopo - mo6a, koemo се смяmаwе 
за много gобьр резулmаm npu mях, 
се оkаза, че не е moлko6a gобьр ре
зулmаm. Аз сьм раз206арял с koлe2u 
слеg 2001 2. 6 Ун2арuя u Чехuя, kou
mo се занuма6аm с нао-но6а ucmo
puя, u uм за6uжgах. ,,Bue cme no
goбpe om нас", kаз6ах. А me: ,,Kak-
60 сме no-goбpe, не можете ga cu 
npegcma6ume, че нukoO 
не се uнmepecy6a. Тезu 

koOmo ga не Bu се оплаче, че малцu

на uckam ga учаm ucmopuя. 

- Преguмно nokoлeнчecku Вь
nрос u Вьnрос на Времеmо, 8
koemo жu8еем, лu е mo8a, uлu
е u Вьnрос на Bьзnumaнue, на
kулmурен kазус, Вьnрос на сьзgа
Ване на uнmepec u Bkyc - npegu
ga се cmuzнe go yнu8epcumema
- ceмeucm8o, учuлuще, nублuчна
cpega ... ?

Има нещо gpy20, koemo е много 

no-uнmepecнo. То6а, koemo gьржuм 

6 рьцеmе cu, meзu ycmpoocm6a, с 

koumo Вече Bcuчku сме Вьорьженu 

- c6emьm на uнmepнem е moлko6a

zuзupaнe на ucmopuяma, особено 
8 nocmmomaлumapнu общесm8а 
kamo нашеmо? Кьgе е zpaнuцama 
u koлko е nреkрачена у нас u go 
gен gнешен? 

Обученuеmо no ucmopuя е no
лumuka, ko2amo раз206орьm за 
ucmopuя сmане noлumuчecku. Ко
гато napmuume mьрсяm елеkmо
ралнu noбegu. И mьо kamo me 20 
Bьpwam през мeguume, npu mo6a 
през няkаkь6 Bug ckaнgaлu, за сь
жаленuе me 6ь6лuчаm 6 mo6a u 
kолегu ucmopuцu. Koumo, Bogeнu 
om желанuеmо cu ga kaжam науч
но мненuе с ар2уменmu, cma6am 
часm om сkанgала. То6а, koemo се 

чу6а наkрая, е сkанgал, 
а не ар2уменmu. И усе

хора, koumo чemam 6 
чumaлнume на apxu
Bume - бuло gocuema, 
бuло ucmopuяma на ko-

МАТЕРИАЛНИЯТ СВЯТ И УСИЛИЯТА ДА 

СТАВАМЕ ПО-ЗАМОЖНИ ОТМЕСТИХА ПОЧТИ 

щането не е за спор 
межgу ucmopuцu, а за 
koнфлukm межgу Boge-

мyн ucmuчecka ma nap-
muя u npakmukume u, 
бuло gpy2u gokyмeнmu 
- Вече са moлko6a малkо хора." И
mo6a 20 206оряm ucmopuцu u apxu
Bucmu сьс сkрьб - защото mexнu
яm занаят няkаk ocma6a Bcmpaнu.

Мuсля, че uма eguн oбekmu6eн 
процес, за koOmo mряб6а ga зна
ем, че сьщесm6у6а, за ga не се за

блужgа6а ме. И moo е, че маmерu
алнuяm с6яm, 6 koomo жu6еем, u 
амбuцuяmа nосmоянно ga сmа6а
ме Все nо-заможнu u nо-заможнu 
omмecmux

1 
noчmu Bcuчku ugeaл

нu Bьnpocu. И maзu чo6ewka лаkо
мuя много заmруgня6а заgачаmа ga 
се учu блuзkо мuнало. Заmруgня6а 
uзобщо процеса ga се учu мuнало

mо - блuзkо u gалечно, 6ь6 Врьзkа, 
защото mo6a mряб6а ga се учu с 
Врьзkа nомежgу uм. Заmо6а 206opu 
нао-мно20 6 наwuя случао, бьлгар
сkuя - лuncama на cmygeнmu, kou

mo uckam ga учаm ucmopuя. Няма 
yнu6epcumem 6 Бьлгарuя, 6 mo6a 
чuсло u CoфuOckuяm yнu6epcumem, 

ВСИЧКИ ИДЕАЛНИ ВЪПРОСИ 

голям, moлko6a е богат, че мясmо

mо на разkаза за мuналоmо 6 него 

е много малkо. Межgу mo6a kak6o 

сьм обuчал ga чеmа аз npegu 40 

2oguнu u mo6a kak6o е лloбonum

нo на еgно млаgо момuче u мом

че gнес 6 uнmepнem - paзлukama е 

kocмuчecka. 

То6а, koemo се 6ьзnuma6a, е, че 

ученето mряб6а ga ocu2ypu nро

фесuя, а mя ga ocu2ypu napu. То6а 

е napagu2мama - ga uзnолз6ам u 

аз еgна научна gума. То6а е цяла

та gефuнuцuя на сь6ременноmо 

жu6еене. Много ясно се Buжga 6 

yнu6epcumema - не можете ga cu 

npegcma6ume koлko gеца uckam ga 

учаm 2рафuчен guзаон ... Защото 6 

c6ema на koмnlompume mo6a е gо

хоgоносна nрофесuя ... 

- Koza ученеmо на ucmopuя е
npocmo учене на ucmopuя, kak се
uзлuза om рефлеkса на ugeoлo-

щume napmuu 6 nарла
менmа. А ko2amo nap
muume npouз6eжgam 
maku6a ckaнgaлu goc-

ma бурно u за kpamko Време - kak
mo сега 6 paмkume на nocлegнume 
g6a месеца се случu, mo нaucmuнa 
ycuлuemo ga npouз6eжgaw обуче
нuе, опряно на нaykama, наречена 
ucmopuo2paфuя, cma6a не6ьзмож
но. Hawama ucmopuo2paфuя носu 6 
себе cu gьль2 nepuog на марkсuзьм 
no omнoweнue на kрая на XIX u ХХ 
Bek. Hue сме учuлu no eguн eзono6-
cku начuн kak6o mочно се е случuло 
слеg 1879 2oguнa. Аз сьм cmygeнm 
на npenoga6ameлu, koumo мu kаз
Ваха, че нaucmuнa Сuмеон Page6 е 
много голям ум. Ама npegu ga uз
лезе Сuмеон Page6, са мuналu egнu 
хора, за6ьрwuлu ucmopuя, на kou
mo нukoO не uм е kаз6ал, че Сuмеон 
Page6 е наО-2олемuяm ум за mo6a 
Време. ,,Cmpoumeлu на сь6ременна 
Бьлгарuя" беше наречена om akag. 
Hukoлao Togopo6, npegcegameл на 
Beлukomo нароgно сьбранuе, ,,oga 
за нacuлuemo". И аз mo2a6a npo
nucax 6ь6 6. ,,Демоkрацuя". Hanu-
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сах cmamuя срещу него, че moBa е 

безобразuе. Buжgame на kakBo раз
лuчuе сме cBugemeлu u на kakBo 

nocmkoмyнucmuчecko Време сме 

заложнuцu. 

Emo още eguн npuмep. Проф. 

ИВан СmояноВ нanuca kнuza за J\eB

cku, В koяmo kаза, че „за чucma u сВя
mа penyблuka"* не са нezoBu gyмu. 
Не че J\eBcku не е penyблukaнcku 

настроен, а че maзu koнkpemнa 
фраза е nрuВнесена. И mo nрuВ

несена през eguн goky-

мeнm, koomo е бuл Bu-

ин2';�вю 

nyблukama, на kozo е u kakBo общо 

uма maзu penyблuka с оназu gpyza

ma, ,,нароgнаmа penyблuka". Нuщо 

общо нямат, разбuра се. Но koo 
е npuмepьm npeg oчume на бьл

zapckume Вьзрожgенцu? Коя е pe

nyблukama, koяmo me са харесВалu, 

cnopeg Вас? Не е wBeoцapckama -
maзu kонфеgерацuя е mBьpge слож
на, за ga я харесат. Коя е maзu pe

nyблuka, сuмВол на cBoбogama u ge

мokpaцuяma В онзu сВяm, през Х/Х 

1990 z., не мu uзzлежgа, че cumy
aцuяma е gрамаmuчно u необра
muмо променена. 

Иgеолоzuзацuяmа gнес не е moл
koBa голяма, koлkomo е бuла, moBa 
сега са no-ckopo onumu. Мuсля, че 
cuлama на geмokpaцuяma, kakmo е 
kазал Консmанmuн CmouлoB npeg 
Yчpegumeлнomo сьбранuе, е В gе
ценmралuзацuяmа. Сuлна е оназu 
gьржаВа, е kазал moo, на koяmo са 
u сuлнu общuнumе. Сuлно ще е 

онова образоВанuе, на 
koemo са му сuлнu yчu

нazu спорен, обаче ця

лата учuлuщна мрежа 

беше обляна с nлaka

mu. Тезu неща са meжka 

nponazaнga u борбата 

КОЯ Е РЕПУБЛИКАТА, ЗА КОЯТО ГОВОРЯТ 

ВЪЗРОЖДЕНЦИТЕ НИ ПРЕЗ XIX ВЕК? АМИ 

НЕ Е В ЕВРОПА. КАЗВА СЕ САЩ 

meлckume общносmu. 
Ako uма сuлнu общ
носmu, а makuBa uма, 
без сьмненuе u me ca
м u me npouзBeжgam 

раз20Вор kak ga npeno
gaBam на geцama, maka 

с mях е много mpygнa. 

Проф. СmояноВ нanuca 

npekpacнa kнuza за J\eBcku, omuge 
cu om moзu сВяm u maзu mема noч

mu не Влuза В paзzoBopume. Тема

та omkьge ugBa maзu ugeя за ре-

Вашинzтон, 1929 z. Княз Кирил 

ПреслаВсkи и Симеон PageB 

преgи срещата с презиgента 

Х'Ьрб'Ьрт ХуВ'Ьр. 

Bek? Амu не е В EBpona. Нарuча се 

Сьеguненu aмepukaнcku щamu. Е 

kak ga сmане nponazaнga om moBa 

gнес? ПpegcmaBяme лu cu kakьB ko-

wмap ще нacmьnu, kakBo Buka

нe, Ваоkане, ругаене ... А J\/обен 

КараВелоВ е aBmop u gобре, че 

moBa uзлезе В kнuza, на множе

сmВо mekcmoBe, В koumo kазВа, 

че moBa е penyблukama, moBa 

е смuсьльm на geмokpaцuяma. 

- Каkь6 е начuньm ga се
cnpa6uм с nponazaнgama чрез
ucmopuяma, с мumo6eme u
ugeoлozuзaцuяma на ucmopu
яma, kak ga оmся6аме nap
muuнuя сkанgал u uнmepec
om фakmume - mo6a нещо
сяkаш нukoza не е cnupaлo,
Bьnpeku че om m.нар. kpau
на momaлumapнuя режuм 90
gнес са мuналu целu 28 zogu
нu. А u на мен, koяmo само
сьм чела за Времето npegu

че ga npeguзBukam uнmepeca uм -
може ga се nолучu. 

Има немсku ucmopuk, koOmo kаз

Ва, че нawama работа може ga се 
упражнява само за сьбumuя, koumo 
са се случuлu npegu gamama на раж
gане на сьоmВеmнuя ucmopuk. Аз 
сьм роgен през 1957 2. - moecm по 
maзu лozuka мога ga бьgа ucmopuk 
go gamama 2 ноемВрu 1957 2. Слеg 
moBa нямам npaBo. ТоВа е kазано 
обаче през Х/Х Bek - npu сьВсем 
gpyza guнaмuka на жuВеене. Сега

gopu В paмkume на еgно nokoлe
нue се nолучаВаm оzромнu paзлuku 
- moBa са разлuчнu хора, me са раз
лuчнu не само nомежgу cu, me са
генерално разлuчнu om npeguwнu
me nоkоленuя. ТоВа не сьм аз, но nо
млаg. И npu maзu 2u2aнmcka guнa

мuka koлko фuзuчесkо Време е мu
нало - не е Важно. Колkо менmално

Време е мuнало е Важно. Cnopeg
мен голяма часm om млagume хора

* Cnopeg проф. ИВан Стоянов ЛеВсkи не е произнасял фразата „чиста и сВята републиkа': ТоВа е израз на историците
ИВан МумgжиеВ и Ниkола КонgареВ, koumo се позоВаВат на фалшифиkат и тъй kamo изразът е помпозен, те го отъж
gестВяВат със социализма. ЛеВсkи има по-хубаВ израз: ,,България не ще има цар, а нароgно упраВление и Всеkиму сВоето. 
СВобоgа и чиста републиkа" - из интерВю на проф. Стоянов npeg „24 часа" от 2017 г. 

' 
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са много gалече om онова Време. 
Те са gалече gopu om cьбumuяma 
npeg парламента през 1997 2. KakBo 
ga 20Ворuм за koмyнucmuчeckomo 
Време. То е блuзkо на Вьзрасmнumе 
хора В парламента. ТоВа е Вярно -
защото са pogeнu mогаВа, npeжu
Beлu са часm om жuBoma cu mогаВа 
u заmоВа са moлkoBa ocmpu сбльсь
цumе. За млagume хора gнес moзu 
Вьnрос не е Валugен. Даже мuсля, 
че не е легumuмен. 

- 111 Bue сnоменахmе за onu
mume ga се peaнuмupam cma
pu Времена през заuzраВане с
носmалzuя по мuналоmо с no
лumuчecku целu. Не само у нас,
наВсяkьgе В EBpona, а може бu
не само. Ako еgно общесmВо не
знае мuналоmо cu u не може ga
zo оценu, mo kakьB е puckьm uc
mopuяma, образно kазано, ga се
noBmopu? А u носmалzuя, оkазВа
се - npeku наблlоgенuя - не се
ражgа само В zлaBume на сьВре
меннuцu на онова Време. Случ
ва се с млаgu хора, koumo не са
бuлu pogeнu mozaBa.

В ucmopuяma нещата не се случ
Ваm kamo npяko noBmopeнue, а 
kamo аналогuu зapagu moBa, че не 
cu cu научuл ypoцume. И moBa ще 
се случu - Всяkо занемаряВане на 
усещането kakBo зло е momaлu
mapнama gьржаВа u kak сме жuВе
лu В moBa зло u gokoлko moBa зло 
нu е разВращаВало, за ga можем ga 
оцелеем, е опасно. Защото аз сьм 
om meзu хор!э - знам kakBo е ga нау
чuw нaO-uнmepecнume cu уроцu no 
ucmopuя слеg ynompeбa на алkохол 
В nроgьлженuе на много Време В 2 
часа nocpeg нощ В няkоя млаgежkа 
wkoлa на ucmopuцume, om лlобu
мuя cu професор В няkое kаnанче. 
ПолоВuнаmа om нещата, с koumo 
сьм nроглеgнал, са nлog на makuBa 
раз20Ворu. Но moBa е особен Bug 
разВраm. 

Koлkomo go носmалгuяmа - Всuч-

ku хора се noggaBam на uлloзuu. 
Илloзuume се paжgam В малku 
общносmu, kьgemo хората, раз-
20ВаряОku nомежgу cu, са В сьс
mоянuе ga мyлmunлuцupam еgна 
u сьща невярна ucmopuя u ga я 
nреВьрнаm В мum. ТоВа е чoBew
ku Вьnрос, случва се постоянно 
наВсяkьgе no cBema. Hue В бьл-
2арсkоmо общесmВо сме В сьс
mоянuе ga заgьлбочаВаме meзu 
npoцecu, защото В по-голяма 
cmeneн сме сkлоннu ga мuслuм 
koнcnupamuBнo. И ko2amo нещо 
mu се разkаже В makьB koнcnu
pamuBeн сценарuО, mu noчmu cu 
сuгурен, че mu се разkазВа ucmu
нa. Kak ga научuw млagume хора, 
че Всяkа еgна koнcnupamuBнa uc
mopuя сама no себе cu е манu
nулацuя uлu льжа, незаВuсuмо om 
kakьB npouзxog е. ТоВа е kулmурен 
Вьnрос. Когато общесmВоmо npo
uзBeжga moлkoBa много koнcnupa
muBнo мuслене - аз сьм uзВьн со
цuалнumе мрежu, но сьnругаmа мu 
чеmе - амu mам е ag. ПоВечеmо 
ugeu са koнcnupamuBнu, много om 
mях са omBpamumeлнo цuнuчнu -
kak се променя цялото moBa? Сьс 
сuгурносm uзuckBa лuчнu усuлuя om 
Bceku om нас. НезаВuсuмо om moBa 
koo на kakBa Вьзрасm е, с kого об
щува, с koлko хора общува. 

- 111 Все nak - kakBa е omzo
Bopнocmma на noлumuцume u
на nублuчнаmа cpega Вьобще В
moзu процес? 1/1 още нещо - В
nослеgно Време cяkaw noлlocu
me gесен-ляВ, aнmukoмyнucm-ko
мyнucm, l/lзmok-Зanag uма onum
ga omcmьnяm на сбльсьkа меж
gу „koнcepBamopu" u „лuбера
лu" - поне moBa е zoBopeнemo
за npeg nyблukama - no-ckopo у
нас, no-omgaBнa В няkоu eBpo
neucku общесmВа. това на kakBo
се gьлжu?

На noлumuцume uм е mpyg
нo - me mрябВа ga наkа-

pam uзбupameлume ga 2ласуВаm за 

mях. Те могат ga намалят mона, 

за ga cmu2нam go uзбuраmелноmо 

mяло, om koemo oчakBam nogkpe

na. Има puck, ako Bgu2нew mона, 

ako 20Bopuw nреkалено kулmурно 

u научно - ga ocmaнew без uзбu

pameлu. Тезu gBe неща са яснu -

moBa не е отсега, не е gopu om

npegu 100 2oguнu, не е само myk, а 

наВсяkьgе. В момента балансьm е 

много нарушен В полза на no-02pa
нuчeнume знанuя. Прuмер - няма 

чоВеk, koOmo може ga ме yбegu, че 

uма зgраВ разум cpeg umaлuaнcku

me uзбupameлu, за ga 2ласуВаm за 

Берлусkонu, ko2omo аз бuх нареkьл 

npecmьnнuk. Тао е осьgен за npe

лloбogeocmBo с geme. И аз ще му 

gам goBepue ga ме уnраВляВа? ТоВа 

е абсурg. Но еgна часm om umaлu

aнцume 20 gagoxa. Може лu чоВеk 

ga gage гласа cu за Трьмn - kamo 

20 2леgа чоВеk само, mрябВа ga 20 

е cmpax. Но aмepukaнцume гласу

ваха. Защо? Защото онезu, koumo 
стояха om gpy2ama страна, kьge 20 

ygapuxa? Бuл разВраmен. Коо го kаз

Ва? Госпожата, чuomo мьж cu nоз-
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Волu разВраm В Белuя gом. Е, kьge 
са omuwлu 2opkume амерukанцu, В 
kakьB сВяm жuВеем? 

Иcmuнckama eBponeOcka разлukа 
не е Изmok-Зanag, а е СеВер-Ю2. 
Целuяm onum на uз2ражgане на ge
мokpamuчнu общесmВа с npaBuлa, 
заkонu, koнcmumyцuя u npoчue е 
В nолза на сеВернuя чоВеk. Илu ga 
kажем на сеВерозаnаgнuя, но nрез 
nocлegнume 50 20guнu nоне moBa 
е нао-Вече чоВеkьm om ckaнguнaB
ckuя сВяm. Има kласuче-
cku mekcmoBe на Мон-

nagнu хора. Зanagнu нu нарuчаm 
руснацumе - om XIX Bek go сега.

Няма 2pewka. 

Има nоне gBe неща обаче, kou
mo лесно omgeляm geмokpamume 
om нegeмokpamume. ПьрВоmо е, 
че няма geмokpam, koOmo ga npa
Bu няkаkьВ реВеранс kьм kakBomo u 
ga бuло насuлuе. ТоВа е абсурg. Тозu 
нещастен чоВеk, koOmo се занuма
Ваwе с Нароgнuя сьg - moo npoc
mo се uзBege om geмokpamckama 

koo uзnолзВа npaBuлama В частен 
uнmepec - значu не е geмokpam. 
Ako 20 nо2леgнем nрез wypoбagжa
нawkuя нaBuk - moBa с npaBuлama 
е kowмap за бьл2арumе. Тао, чо
Веkьm, не разбuра, че е gоnуснал 
2pewka, uзnoлзBaOku moзu моgел 
В ynpaBлeнuemo на gьржаВаmа, на 
общuнаmа. Тао не 20 разбuра - mu 
му се kapaw за нещо, koemo moo не 
разбuра защо е nроблем, защото 
maka са жuВелu Bcuчku npegu него. 

- И nocAegнo - не
с а м о  u c m o p u я m a

mесkьо за gyxa на зako
нume, слеg moBa u на 
gpy2u aBmopu, koumo 
onucBam kлuмama kamo 
Важен фakmop за жuBo
ma на хората. На mo-

ЛЮБОПИТСТВОТО НА ЧОВЕКА Е ВЪТРЕ В 
мe)kgy 1944 u 1990 z. е
oбekm на uнmepnpe
maцuu, ga не ka)keм
мaнunyAaцuu с no
Aumuчecka цеА - om

НЕГО. 111 НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ СПРЯНО С 

НИКАКВИ ПОЛИТИЧЕСКИ ЗАКЛИНАНИЯ 

nлo се жuВее nо-лесно. 
Това me npaBu no-uнep-
meн, nо-мьрзелu�. На СеВер не мо
жеш ga cu мьрзелuВ u нegucцunлu
нupaн, защото ще умреш. И moBa 
сьзgаВа gpy2u наВuцu, gpy2u уменuя 
за соцuално жuВеене. Hue В момен
та се бльсkаме В paзлuku, koumo са 
no-мaлku om maзu голямата, а нея 
не сме я осмuслuлu. И слеg kamo 
moBa нu е nроблемьm - ще нu е 
mpygнo ga разберем gaлu сме лu
бералнu uлu koнcepBamuBнu, gaлu 
сме зanagнu uлu uзmочнu. Няма 
нukakBo сьмненuе, че myk сме за-
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общност - сам. (СтаВа gума за
историята с Валери ЖабляноВ и
gеkларацията за „необхоgимия и 
неизбежен" Нароgен съg, маkар ga 
не бе споменат по име, а само kamo 
щрих - б.а.) това межgу gpy2omo 
Bcuчku 20 kазаха - koemo е gобра 
ноВuна. И Второ - geмokpamume 
uckam ga cnaзBam npaBuлa. Когато

няkоо мuмukpupa npaBuлa - значu 
не е geмokpam. Когато няkоО uз
nолзВа npaBuлama за penpecuя -
значu не е geмokpam. Когато ня-

nарАаменmарнаmа
mрuбуна, go koяmo
онова, koemo нарuча-

ме mpaguцuoннa gеснuца В на
сmоящuя манgаm, няма gocmьn. 
Прuмер - сьобщu се kak gecнu
цama не бuАа нanpaBuAa нuщо 
u gopu не ВьВеАа Аусmрацuя, 
gokamo nерсонаАно ZAacyBaAu
яm npomuB Aycmpaцuяma В Кон
сmumуцuоннuя сьg е В peguцume 
на zoBopeщume moBa - В сАучая 
ГЕРБ. това защо - ako kомунuзма 
мноzо хора Вече не zo nомняm, 
nомнещumе 15 zoguнu назаg не 
бu mрябВаАо ga са чаk moAkoBa 



малkо? 

ПьрВоmо обясненuе, ako започ
нем om gнеwно Време назаg, е, че 
ГЕРБ уnраВляВа Вече om 9 zoguнu. 
Hue уnраВляВахме общо 5 заеgно с 
манgаmа на Фuлun ДuмumpoB. On
umume за nроВежgане на moзu Bug 
noлumuka om СДС u ОДС бяха meж
ko санkцuонuранu om Консmumу
цuоннuя сьg. Просто нямаме na
мem uлu не uckaмe ga uмаме na
мem. Аз сьм nucaл mekcmoBeme В 

Заkона за agмuнucmpaцuяma, uзця
ло лусmрацuоннu, koumo бяха оm
мененu om Консmumуцuоннuя сьg. 
През 2000 2. Hapogнomo сьбранuе 
npue заkон, koOmo обаче не е от

менен, с koomo koмyнucmuчecku
яm режuм бе обявен за npecmьneн. 
това не сьщесmВуВа В разговора u 
apzyмeнmume сега. Не зная защо. 
И Bmopo - koлko парламента слеg 
moBa uма --i В разлuчнu koнфuzy
paцuu - защо не са 20 оmменuлu 
moзu заkон? ЯВно Bcuчku са сьzлас
нu с него. 

Но moBa е noлumuчecku Вьnрос 

на елеkmорално раВнuще. Аз не се 
занuмаВам с noлumuka, но kamo 
ucmopuk за мен е ясно, че moBa е 
нещо, koemo ВьВ Времето ще om
nagнe kamo арzуменmацuя. Hue, 
ucmopuцume, се занuмаВаме с 
фakmu. фakmume om 90-me zogu-

Когато фakmr,m, че Трьмп е раJВратен, 

иgВа от zocnoJkama, чийто мr,Jk си 

поJВоли раJВрат 8 Белия gом, няма kak 

няkой ga му обьрне Внимание. 

нu ще uзлязаm. А kakBo ще оста

не В zлaBume на хората - moBa е 

Вьnрос на uзбор на чоВеkа. НяkоО 

npegnoчuma ga мuслu nо-заgьлбо

чено, а gpyz не. Оnазuл Гocnog ga 

наkараме хората ga са egнakBu. Tyk 

обаче uма gpyz Вьnрос - сьВремен

нuяm сВяm nозВоляВа ga omkpuew 

moBa, koemo me uнmepecyBa, за 

cekyнgu. Пuwew В 2у2ьл u zomoBo. 

ТоВа е nоВьрхносmно заgоВоляВа
не на лloбonumcmBo. Чеmенеmо е 

gьлбuнно, uзuckBa Време ga Bнuk

нew u ga omgeлuw не 30 cekyнgu, 

а, ga решем, 30 мuнymu. Egнomo е 

nоВьрхносmноmо знанuе, а gpyzo
mo - gьлбuнно знанuе. ПьрВоmо е 

заплаха за moBa ga бьgеw лесно ма

нunулuруем. И нaucmuнa е заплаха 

- не за gнес, за cлegBaщume zoguнu.

ЗаmоВа uзgameлume са щacmлuBu,

че през nocлegнume zoguнu поне се

noBuwu mьрсенеmо на kнuzu. И аз

сьм щасmлuВ, без ga сьм uзgameл.

Все nak uма npoцecu, koumo не мо

гат ga бьgаm cnpeнu. /\loбonum

cmBomo на чоВеkа е Вьmре В него.

И не може ga бьgе спряно с нukak

Bu noлumuчecku заkлuнанuя. ,r.
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