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ВЕСТНИК НА РАДЕТЕЛИТЕ ЗА КНИЖНИНА НА ЧИСТ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И 

ВИСОКА ДУХОВНОСТ 

 

 
 

 

 

. 

 

В броя: За духовната мисия на 

българина – 3 март; Клубен 

живот; Предците – скарабея в с. 

Любча; Полемика; Повик: отзиви 
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ЗА ДУХОВНАТА МИСИЯ НА БЪЛГАРИТЕ 

 

 

      м  а  р  т                                                                                           

 

 

 ОПЪЛЧЕНЦИТЕ НА ШИПКА 

11 август 1877 

 

 

Нека носим йоще срама по челото, 

синила от бича, следи от теглото; 

нека спомен люти от дни на позор 

да висне кат облак в наший 

кръгозор; 

нека ни отрича историята, нека, 

нека е трагично името ни; нека 

Беласица стара и новий Батак 

в миналото наше фърлят своя мрак; 

нека да ни сочат с присмехи обидни 

счупенте окови и дирите стидни 

по врата ни още от хомота стар; 

нека таз свобода да ни бъде дар! 

Нека. Но ний знаем, че в нашто 

недавно 

свети нещо ново, има нещо славно, 

що гордо разтупва нашите гърди 

и в нас чувства силни, големи 

плоди; 

защото там нейде навръх планината, 

що небето синьо крепи с рамената, 

издига се някой див, чутовен връх, 

покрит с бели кости и със кървав 

мъх 

на безсмъртен подвиг паметник 

огромен; 

защото в Балкана има един спомен, 

има едно име, що вечно живей 

и в нашта исторья кат легенда грей, 

едно име ново, голямо антично, 

като Термопили славно, безгра 

нично, 

що отговор дава и смива срамът, 

и на клеветата строшава зъбът. 

 

О, Шипка! 

 

Три деня младите дружини 

как прохода бранят. Горските доли 

ни трепетно повтарят на боя ревът. 

Пристъпи ужасни! Дванайсетий път 

гъсти орди лазят по урвата дива 

и тела я стелят, и кръв я залива. 

Бури подир бури! Рояк след рояк! 

Сюлейман безумний сочи върха пак 

и вика: "Търчете! Тамо са раите!" 

3 
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И ордите тръгват с викове сърдити, 

и "Аллах!" гръмовно въздухаразпра. 

Върхът отговаря с други вик: ура! 

И с нов дъжд куршуми, камъни и 

дървье; 

дружините наши, оплискани с кърви, 

пушкат и отблъскват, без сигнал, без 

ред, 

всякой гледа само да бъде напред 

и гърди геройски на смърт да 

изложи, 

и един враг повеч мъртъв да положи. 

Пушкалата екнат. Турците ревът, 

насипи налитат и падат, и мрът; - 

Идат като тигри, бягат като овци 

и пак се зарвъщат; българи, орловци 

кат лъвове тичат по страшний редут, 

не сещат ни жега, ни жажда, ни труд. 

Щурмът е отчаян, отпорът е лют. 

Три дни веч се бият, но помощ не  

иде, 

от никъде взорът надежда не види 

и братските орли не фърчат към тях. 

Нищо. Те ще паднат, но честно, без 

страх - 

кат шъпа спартанци под сганта на 

Ксеркса. 

Талазите идат; всичките нащрек са! 

Последният напън вече е настал. 

Тогава Столетов, наший генерал, 

ревна гороломно: "Млади опълченци, 

венчайте България с лаврови венци! 

на вашата сила царят повери 

прохода, войната и себе дори!" 

При тез думи силни дружините горди 

очакват геройски душманските орди 

бесни и шумещи! О, геройски час! 

Вълните намират канари тогаз, 

патроните липсват, но волите траят, 

щикът се пречупва - гърдите остаят 

и сладката радост до крак да измрът 

пред цяла вселена, на тоз славен рът, 

с една смърт юнашка и с една победа. 

"България цяла сега нази гледа, 

тоя връх висок е: тя ще ни съзре, 

ако би бегали: да мрем по-добре!" 

Няма веч оръжье! Има хекатомба! 

Всяко дърво меч е, всякой камък - 

бомба, 

всяко нещо - удар, всяка душа - плам. 

Камъне и дървье изчезнаха там. 

"Грабайте телата!" – някой си 

изкряска 

и трупове мъртви фръкнаха завчаска 

кат демони черни над черний рояк, 

катурят, струпалят като живи пак! 

И турците тръпнат, друг път не 

видели 

ведно да се бият живи и умрели, 

и въздуха цепят със демонский вик. 

Боят се обръща на смърт и на щик, 

героите наши като скали твърди 

желязото срещат с железни си гърди 

и фърлят се с песни в свирепата сеч, 

като виждат харно, че умират веч... 

Но вълни по-нови от орди дивашки 

гълтат, потопяват орляка юнашки... 

Йоще миг - ще падне заветният хълм. 

Изведнъж Радецки пристигна със 

гръм. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

И днес йощ Балканът, щом буря 

зафаща, 

спомня тоз ден бурен, шуми и 

препраща 

славата му дивна като някой ек 

от урва на урва и от век на век! 

 

  

 

  

 

Иван Вазов 

============================ 
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СТОЛЕТОВ – ГЕНЕРАЛЪТ НА БЪЛГАРИТЕ 

Доц. д-р Петър Ненков 

 

  
 

НИКОЛАЙ ГРИГОРИЕВИЧ

СТОЛЕТОВ 

 

енералът от пехотата Николай Григориевич Столетов е роден на 13 

ноември 1834 г. в град Владимир в семейство на местен търговец. През 

1854 г. завършва Физико-математическия факултет на Московския 

университет. По това време се води Кримската война. Вместо да избере 

бляскавата кариера на млад и перспективен учен, той решава да се 

запише доброволец в руската армия и заминава за Крим. 

Проявява се като храбрец в боевете с англо-френците при 

отбраната на Севастополската крепост и Инкерман. След Кримската 

война Николай Столетов остава в армията, завършва Генералщабна 

академия през 1859 г. и е изпратен в Кавказ. През 1869 г. участва в 

основаването на град Красноводск край Каспийско море.  

В навечерието на Руско-турската война 1877–1878 г. генерал Николай 

Столетов е назначен за командващ на новосформираното Българско 

опълчение. Отначало опълчението било наричано Пеши конвой на 

главнокомандващия руската Дунавска армия и не било предвидено да 

участва в бойни действия, а само да извършва охранителна и конвойна 

дейност. 

Благодарение на усилията на генерал Столетов обаче Опълчението се 

включва в Предния отряд на руската армия, командван от генерал 

Йосиф Гурко, и проявява чудеса от храброст в боеве с войските на 

Сюлейман паша при Стара Загора и Шипка. 

 

Г 
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На 19/31 юли 1877 г. българското Опълчение получава своето бойно 

кръщение в боя при Стара Загора. Под напора на превъзхождащия ги 

враг, руските воини и българските опълченци, защитаващи града, са 

принудени да отстъпят към Казанлък и старопланинските проходи. 

Командващият на Централната турска армия Сюлейман паша изгаря до 

основи Стара Загора. 

Междувременно Предният отряд е разформирован и отбраната на 

старопланинските проходи е възложена на корпуса на генерал Фьодор 

Радецки, който назначава за началник на отбраната на Шипченския 

проход генерал Столетов. 

Въпреки предупреждението на генерал Столетов, че срещу прохода 

настъпва 27-хилядна турска армия с 42 оръдия, командирът на 8-ми 

армейски корпус в Търново, генерал Фьодор Радецки не изпраща 

подкрепления на малобройния българо-руски отряд. Той е убеден, че 

турците не ще похлопат на “заключената врата”, защото проходите в 

Източна Стара планина са по-лесни за преминаване и не се охраняват 

от руска войска. И това за малко не обръща изхода на войната на 180 

градуса. 

Вечерта на 20 август армията на Сюлейман паша се съсредоточава 

около село Шипка в състав: 48 табора пехота, 5 ескадрона, 14 отряда 

башибозук и 8 батареи – общо към 27 000 човека с 48 оръдия. 

Срещу тях генерал Столетов противопоставя 36-ти пехотен Орловски 

полк и пет опълченски дружини – общо около 6000 човека и 27 оръдия 

и четири сотни казаци. Отбранителната позиция около връх Свети 

Никола се командва от полковник граф Толстой, който е командир на 

3-та опълченска бригада. Левият фланг на отбраната, където основно са 

българите, се командва от полковник княз Вяземски – командир на 1-ва 

опълченска бригада, а позициите от север се командват от полковник 

Депрерадович. 

Свирепите боеве за отбраната на прохода започват на 21 август 1877 г. 

Турците налитат като бесни, защото знаят, че боят за Шипка може да 

реши изхода на войната и да спасят от разгром обсадената армия на 

Осман паша в Плевен. 

Най-яростните боеве се водят през дните 23, 24 и 25 август. Падането 

на върха виси на косъм. Българо-руският отряд е обхванат от три 

страни от настъпващия аскер. 

На 24 август 1-ва, 2-ра, 3-та и 4-та опълченски дружина, които за 

четиридневните боеве са изгубили 40 % от офицерския и 26% от 

войнишкия си състав, се изтеглят за почивка и превъоръжаване в 

Габрово, а 5-та опълченска дружина остава на позициите до 31 август. 

На 25 август боевете се разгарят с нова сила. 
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Самоуверен, Сюлейман паша телеграфира в Цариград: ”До довечера, 

ако е рекъл Аллах и ако противникът не се опита да избяга, аз ще го 

смажа! До довечера проходът ще падне и войските ми ще минат през 

Балкана!”. 

Положението е критично! Минутите са решаващи, а секундите – 

фатални! Победата клони към турците, птичето на военното щастие е 

вече кацнало на рамото им. Чува се нареждане Самарското знаме да 

бъде свалено от дръжката му и изгорено, за да не попадне в плен, 

затворите на оръдията да се извадят и дори предупреждение към 

генерал Столетов да се спасява, тъй като турците отрязват пътя за 

отстъпление към Габрово. Патроните са привършили, щиковете са 

пречупени и орлите вече не летят към тях, но остават прикладите и 

онази стоманена вяра, за която куршуми няма открити! 

Орловци плачат като деца и молят своите командири да не предават 

Шипка. На командира на сапьорната команда, поручик Романов, е 

заповядано всеки момент да запали фитилите на фугасите, с които е 

миниран върхът. 

Силите на защитниците на прохода се топят непрекъснато. Окопите 

пустеят, пълни с трупове. Патроните и снарядите свършват. Жаждата е 

вопиюща и смъртта надвисва като костелива вещица над последните 

защитници на прохода, те изпъчват геройски гърди и с един нямащ 

аналог в световната военна история дух извършват нещо невиждано 

дотогава – с камъни и дървета, със строшени пушки и колела на 

оръдия, с труповете на своите другари отблъскват бесните турски 

талази. Дърветата се превръщат в мечове, камъните в бомби, всяко 

нещо в удар, всяка душа в плам и турците побягват, друг път не видели 

в едно да се бият и живи, и умрели. На 26 август от Габрово пристигат 

200 руски стрелци на Радецки, качени по двама на коне и от движение 

атакуват врага! Турците са отблъснати. Шипка е спасена! 

Генерал Столетов остава със своите опълченци до края на войната, като 

ги ръководи и в решителната битка срещу Централната турска армия на 

Вейсел паша в укрепения лагер при Шипка – Шейново, през януари 

1878 г. 

След края на Руско-турската война 1877–1878 г. генерал Столетов е 

изпратен с дипломатическа мисия в Афганистан. 

Когато през 1902 г. е построен храм-паметникът “Рождество Христово” 

край село Шипка, в памет на загиналите руски войни и български 

опълченци в Руско-турската война 1877–1878 г., той е поканен от 

българското правителство и княз Фердинанд на тържественото 

откриване. 

Храмът е построен по инициатива на Граждански комитет, начело с 

граф Игнатиев и Олга Скобелевна – майката на генерал Михаил 
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Скобелев и официално е открит на 28 септември 1902 г. 

Освен генерал Столетов на откриването на храма – паметник от Русия 

идва цяла делегация от участници във войната начело с граф Николай 

Павлович Игнатиев и генерали Михаил Драгомиров, Константин 

Чиляев, граф Михаил Толстой и други знатни руски пълководци, които 

са посрещнати възторжено от местното неселение. На тържеството по 

откриването на храма, присъстват останалите живи български 

опълченци и множество българи от цялата страна. 

Генералът от пехотата Николай Столетов остава завинаги в сърцата на 

признателния български народ, като един от най-обичаните руски 

генерали от Освободителната война 1877–1878 г., наричан от него с 

любов „генералът на българите!”. 

 

++++ 

Христо Лишков 

 

ИЗ СТАРИТЕ ВИДИНСКИ ХРОНИКИ 

 

историческия календар има една велика дата – 3 март 1878 г. – 

подписването на Сан Стефанския мирен договор. Тази най-велика 

българска историческа дата е наш официален празник, датиращ от 

зората на нашето Освобождение от турско робство. Петстотин години 

от онова далечно лято 1396-то, когато последна пада и Бдинската 

крепост.  И още през април 1403 г. във Видинско и Тимошко избухва 

първото въстание по българските земи, възглавявано от Константин и 

Фружин, синовете на Иван Срацимир и Иван Шишман. 1403 г. не бива 

да избягва от полезрението на българските и главно на нашите 

видински историци. През епохата на петвековното робство в старите 

видински хроники са записани още въстания, още въоръжени 

сблъсъци. През 1688 г. във Видинския санджак избухва Чипровското 

въстание, през различни периоди на XVII, XVIII и XIX век се появяват 

хайдушки чети, избухват малки и големи бунтове и въстания. Тези 

размирици са свързани с имената Баба Новак, хайдут Цеко, хайдут 

Велко, Пуйо войвода и неговия син даскал Вълчо. През 1850 г. избухва 

голямото въстание в Северозападна България. Населението на 

видинска област е било съпричастно и с Априлското въстание 1876 г. 

През юни същата година избухва и Сръбско-турската война и един 

доброволчески отряд под водителството на майор Киреев навлиза в 

поробените български земи.  

 

 

В 
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Видин е свързан по Дунава с модерните европейски страни на 

запад. Възрожденският дух, както е казвано много пъти, се е носел по 

Дунава и на запад, и на изток към Русия. И не случайно видинските 

първенци са имали търговски, икономически и културно-

интелектуални връзки и към Виена и Будапеща, и към Русия – Москва, 

Петербург, Одеса, Киев. Нашите преки съседи са се освободили преди 

нас. И затова, колкото и да венцеславим нашите поборници, нашите 

добри съседи са били многократно толерирани и подпомагани от 

великите сили. А всяка велика сила и недотам велика, се е стремяла да 

защитава преди всичко своите национални интереси. Съседите ни 

Сърбия и Румъния са дали подслон на нашите революционери в 

Белград и Букурещ. Да си спомним за легията на Раковски, да си 

спомним за хъшовете – немилите-недраги български патриоти, да си 

спомним за Българския таен революционен комитет на Левски и 

Каравелов, да си спомним за четата на Ботев, та даже и за 

отпечатването на първия видински вестник "Ступан", където Димитър 

Хранов, Найчо Цанов, Димитър Балев от Видин, пряко и косвено, са се 

свързали с българските национални революционни дейци от ранга на 

Каравелов и Ботев. И този вестник, разпространяван тайно по всички 

кътища на поробените български земи, е бил истинска народна трибуна 

за националното освобождение на България. Този вестник спира след 

избухването на епохалното Априлско въстание през 1876 години. 

Въстанието е потопено в пламъци и залято с кръв. Едва тогава в 

западната преса и в Русия се появяват такива зловещи картини като 

бесилките, посечените и набучени на колове непокорни български 

глави. Това не са покъртителни картини от Перущица и Батак, това е 

картина от Видин през 1876 г.  

Но да продължим с борбите и участието на българите в 

Освободителната Руско-турска война. Да споменем и за българското 

опълчение. И на първо място да посочим, че Михалаки Георгиев с риск 

на живота си по поръка на тайния революционен комитет набира, 

написва най-точни данни за стратегическото положение – най-големи 

подробности, нанесени на карта и написани на ръка, и ги препраща по 

гълъбова поща в отсрещния дунавски бряг. По тези сведения се 

ръководят до края на войната руските освободители, пише в спомените 

си Михалаки Георгиев.  

 

Димитър Хранов, редакторът на в. "Ступан" по време на 

Освобождението е главен драгоманин – преводач в щaба на генерал 

Гурко. Братът на Любен Каравелов – Петко Каравелов, заедно с д-р 

Димитър Моллов постъпват в редовете на армията освободителка от, 
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където заемат най-отговорни постове – вицегубернатор и главен лекар 

на Видинска губерния.  

 

Да се спрем на датата 12 февруари по стар стил в годината 1878 г. 

На тази дата по достоверни източници документирано е казано, след 

дните на обсадата на Видин, че за свободата на България и 

освобождението на Видин са взели участие и румънските войски, 

имало е някога и паметник в чест на загиналите при с. Смърдан (днес с. 

Иново), има и сега издигнат възпоменателен кръст.  

Трети март 1878 г. – една велика историческа дата, нашият 

официален празник. И нека си припомним написаното от най-

видинския писател – Михалаки Георгиев: "Аз видях Освобождението. 

В тези три думи е обгърнато щастието да доживееш едно събитие от 

такова грамадно значение, каквото хората с векове чакат да доживеят и 

да почувстват. Аз видях освобождението, Видин беше предаден от 

турските власти на руските освободителни войски... Градът празнува 

своя Великден."  

 

 

 

++++ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С В О Б О Д А Т А 

 

От Сан Стефано радостта 

пристига – 

България отърси пепелта... 

Разкъса петвековната верига 

и върна се отново към света! 

Забиха вред черковните камбани, 

завиха се ликуващи хора... 

По градове и селските мегдани 

ликуваше, ти българско УРА! 

Възкръснала Родино, ти закрачи 

макар от бича още със следи – 

в селата със ранилите орачи 

и порива в града да се твори! 

Не гинаха войводите безславно – 

достоен бе черешовият топ… 

Отечеството мило -  стародавно, 

съзиждане отпочна във галоп! 

Рождение, ти трето героично - 

 

Клубно творчество 
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обагрено от братска, руска кръв! 

Свободо наша – сладка и епична, 

завет оставаш наш насъщен пръв! 

 

                                                            

Стоян Михайлов, член на ЛИН, 

                                             

Търговище 

++++  

 

Б Я Л А Т А  Т О Р Б И Ч К А 

 

Арсо АРСОВ, 

 член на ЛИН, София 

(Разказът е публикуван и във в. Дума, бел. ред.) 

 

На героите от Шипка. 

    Препълненият с туристи московски влак с трясък навлезе по първи 

коловоз на старата софийска гара. Ние, екскурзоводите на някогашния 

„Балкан турист“, тръгваме да търсим своите групи. Намирам моята – хора 

от различни градове. Завеждам ги до автобуса. Качват се и местата бързо 

се заемат. Навън остава само един – към 60-годишен. Различава се  

значително от другите. Лято е, а е  облечен в грубичък, отдавна шит кос 

тюм. Лицето му обгоряло и цялото  в бръчки С една дума – трудов човек от 

някое село, забулено в забрава сред руската степ. 

      – Хайде, заповядайте и Вие – любезно го подканям. 

     – Аз така... да не преча. Те нали се познават, а аз... – и побърза да 

се качи, за да не задържа повече автобуса. Качвам се и аз. Тръгва по 

пътеката, като се оглежда за свободно място. Но всичко вече е заето. Само 

той стърчи прав. От всякъде започват да се чуват гласове: 

      – Назад!... Назад!... Иди към края! Към края иди!... 

    Тръгва към последния ред. Свободен е – никой не го е пожелал. 

Сяда и се присвива там... Потегляме към Витоша. Ще нощуваме в хотела 

на „Копитото“. 

      Утрешният ден ни посреща с неповторима планинска свежест. 

Долу пред нас се e разстлала София. Позлатените кубета на „Александър 

Невски“  са блеснали на лятното слънце. Разказвам вековната история на 

нашата столица. Всички са около мен. Някъде отзад зървам лицето на 

„Онзи“, странния турист. 

     Разглеждаме София. После Пловдив, Стара Загора. Но от тук 

нататък ни предстои най-чаканото – храмът в Шипка и паметникът на връх 

„Столетов“. Те са се подготвили и купили голям букет, за да почетат 

подвига на падналите. Щом свърнахме от главния път към сегашния град 

Шипка, между клоните на дърветата започнаха да проблясват позлатените 

купета на „Рождество Христово“. След малко автобусът остава на пътя, а 

ние поемаме към храма. Горе на равното той изведнъж се разкрива пред 
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нас.  Гостите са в захлас от изящната му прелест. Разказвам им, че е 

построен с доброволни дарения от двата народа, а камбаните са излети в 

Петербург от събрани гилзи след боя. 

      Влизаме вътре. Пленява ги олтарът с изкусната си дърворезба,  

която изцяло е позлатена. Насочваме се към криптата в подземието на 

храма! Слизаме бавно, безшумно – смирени. Усещаме, че ни предстои да 

се докоснем с духа на онези, които достойно и докрай са изпълнили клетва 

и дълг пред Народ, Цар и Родина! Притаената светлина усилва още повече 

духовното тайнство. Заставаме и  прекланяме глава пред 17-те каменни 

ковчега, в които са положени кости на паднали само в боевете край 

Шипка, Шейново и горе на Върха. Мъж и жена пристъпят към близкия до 

нас саркофаг. Полагат цветя и с вълнение описват по гърдите си Светия 

кръст. А от стената блестят изписани със златни букви имената на 451-ин 

български опълченци... Стоим безмълвни сред мъртвата тишина, притаени 

с мисли за тези, които завинаги ще останат тук  в този последен техен 

дом!... 

      Излизаме на двора. Сбрали сме се вкупом. Мълчим... Вълнението 

отдолу още ни държи. И в този момент изведнъж  някъде отзад прозвуча: 

        – Могу ли обратиться к Вам? Мне нужна помощь!... 

      Гласът стресна всички. Хората започнаха да се разместват, за да 

пропуснат идващият към мен. Учудих се, когато видях "Онзи", който в 

София последен се качи  в автобуса.   Развълнуван каза, че името му е 

Василий, от кое село и от кой край идва. Бил механик в колхоза. 

Пенсионирал се. За добра работа го наградили с тази екскурзия. А в селото 

им отдавна се знаело, че техен предтеча е бил убит на връх Шипка. 

Поръчали му да открие къде е погребан. Дали му и  родна пръст, за да я 

положи на гроба му. Бръкна в някакъв плик и ми подаде бяла торбичка, 

съшита на ръка. С химически молив и разкривени букви върху нея бе 

написано: „Земля из родного края для нашего Ивана Матвеича". 

      Досега този странен човек беше забравен от всички нас. 

Включително и от мен. Сякаш не съществуваше. Винаги седеше самотен 

на последния ред в автобуса. Слушаше, следеше всичко, което другите 

правеха, но не участваше. Нито веднъж не дойде при мен да изкаже 

недоволство, да предяви някаква претенции, да потърси съдействие за 

нещо лично. Но сега, изреченото от него и особено бялата торбичка, която 

вече  се предаваше от ръце на ръце, ни завладяха и накараха обзелата ни 

долу тъга да отстъпи. Отначало плахо, но все по-настойчиво гостите 

започнаха да се питат, какво биха могли да направят, за да  открият гроба 

на този герой? И докато автобусът ни качваше към Върха, много бяха 

обградили Василий на последния ред. Питаха го дали знае в кой полк е 

служил техният Иван, имал ли е някакъв чин, къде точно е убит, на коя 

дата. Задачата  на този скромен човек вече бе станала задача на цялата 
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група. "Ще го намерим!... Ще го намерим!. Планината ще обърнем и ще го 

открием" – идеха оттам възбудени мъжки гласове. 

    Слязохме на пътя и започнахме да изкачваме стъпалата към 

Паметника. От високоговорителите дочухме как неповторимият 

Константин Кисимов започна да рецитира недостижимата по сила ода на 

Иван Вазов. Вече сме горе, а гласът на артиста кънти и раздира простора. 

Неусетно гостите се спират. Заслушват се. Въздействието е силно. По-

скоро те усещат, отколкото да разбират думите за "лютата битка", която се 

е водила тук. „Няма веч оръжие!... Камъне и дърьве изчезнаха там. 

„Грабвайте телата!“ някой се изкряска и трупове мъртви фръкнаха 

завчаска... И турците тръпнат, друг път не видели, ведно да се бият живи и 

умрели...“. Кисимов ни е обзел напълно... Сякаш и ние участваме в боя за 

„заветния хълм“. А Василий е вперил поглед надолу към урвите, от където 

са идели турците. И може би се пита, дали там някъде е паднал и техния 

Иван?... 

     Разглеждаме паметника и братските могили около него. Хората 

вече нямат търпение – бързат да се заемат с общата задача. Жените ни 

дават запазените от букета цветя и остават горе да ни чакат. Към 15-тина 

мъже се спускаме по урвата, където също имало руски гробове. Навлизаме 

сред тях. Опитваме се да разчетем разядените от времето надписи по 

каменните кръстове и плочи: "Тук е погребан майор Батутин – провикват 

се едни – с 45 стрелци от 16-ти батальон на Четвърта пехотна бригада". 

Други: "Виждаме гроб на полк. Пестов и   щапс-капитан Володкевич 

заедно с 62-а нисши чина от Орловския полк. Следват  съобщения за 

офицери и войници от Волинския, Житомирския, Подолския и др. полкове. 

С Василий четем надписа на гроба пред нас. Времето е погълнало чина и 

първото име на офицера. Останала е само фамилията – Потапов и 145 

нисши чина от Брянския полк. И все по-ясно разбираме, че няма да 

намерим единичен гроб на редник, какъвто вероятно е бил и Иван. 

Отчаяни, всички прииждат към нас, за да решим какво да предприемем. 

Василий държи в ръцете си бялата торбичка. Явно  не знае какво да прави 

с нея. Мълчим...   

       – Братци!... Няма да намерим гроба на нашия Иван! – заговаря 

тихо Василий. –  Хиляди като него са паднали на този връх. Ето, в този 

пред нас лежат войни от Брянския полк. А Брянск не е далече от нашето 

село. Може би Иван също е служил в него. Нищо чудно и той да е сред 

тези 145!... И дори да не е..., нали и те са руски хора... Земята, която нося в 

бялата торбичка,  също е руска – от Матушка Русия... Тя е родна и за тях. 

Нека я положим тук, на този гроб!... 

      Обхождаме го бавно от двете му страни. Оставяме цветята пред  

зеленясалия каменен кръст. Някой изважда от джоба си приготвените му за 

из пътя малки домашни "булочки"... Друг разгъва вестник със сушена 
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риба, вероятно уловена в тяхната река. Нямаме какво друго да положим на 

гроба... Без да продума, Василий ми подава бутилка руска водка. Нямаше 

как, аз трябваше да започна тази необичайна, тази странна и тъжна мъжка 

панихида... Прекръстих се. Забелязах, че и други ме последваха. Както съм 

виждал да правят, отлях и описах кръст върху гроба... Развълнуван, можах 

само да кажа, нека Бог успокои душите на тези, които далеч от близки и 

Родина, са легнали на българска земя... "Дай Бог, дай Бог!" – чух да 

повтарят около мен. Василий разпра бялата торбичка, прекръсти се и бавно 

започна да разпилява руската върху българската земя. И присвит над 

гроба, занарежда: 

     – Знай, братко Иван Матвеич!... В нашето село те помним. Още в 

онези години на голям камък предците ни са издълбали твоето име и къде, 

и защо си загинал... Поставили са го пред вашия дом. И до днес той стои 

там. Ето, след толкова години сега ти нося родна пръст от нашето, от 

твоето село, за да ти кажем, че никога няма да те забравим... Почивай в 

мир, скъпи наш Матвеич!... 

      Бутилката минава от човек на човек. Всеки отлива върху земята, 

отпива и казва "Бог да ги прости, Бог да ги прости!". Когато и последният 

произнесе "Нека духът им почива в мир и светлина", останахме в 

мълчание, склонили глава над гроба. Никой не се решаваше да тръгне 

пръв... Бяхме хора непознати един за друг, хора различни. Но сякаш тези, 

които бяха легнали в земята пред нас, ни свързаха, сближиха. Както някога 

българи и руси с геройската си смърт са се прегърнали и завинаги 

побратимили на този Свещен връх!... 

 

 
 

Картина от боевете при Шипка, изложена в паметника "Шипка" 

++++ 
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СЪОБЩЕНИЕ 

 

НАШАТА КОЛЕЖКА МАРИЯ ЧЕБОРАКОВА Е ПОКАНЕНА ДА 

УЧАСТВА В ПРЕСТИЖЕН ФЕСТИВАЛ ЗА ЛИТЕРАТУРА, 

СПОДЕЛЯМЕ РАДОСТТА Й И ПУБЛИКУВАМЕ ОБЯВАТА ЗА 

УЧАСТИЕ. 

 

Международният фестивал за литература "Итиф-Истанбул" има 

за цел да внесе яснота в представянето на турската литература в 

чужбина, да я популяризира  в световен мащаб и да обогати 

литературната сцена в Турция, като разшири хоризонтите и създаде 

нови диалози. С оглед на тези цели фестивалът създаде програмата за 

стипендии на ITEF през 2011 г. 

ITEF е уникална среща на писатели, издатели, представители на 

агенции, преводачи, журналисти, мениджъри на литературни фондации, 

координатори на фестивали и всички онези, които са съпричастни на  

световната литература. Програмата позволява на ограничен брой 

литератори  от цял свят да се срещнат с турски колеги в своята област, 

да споделят най-добрите практики и идеи и да инициират нови проекти и 

литературни обмени. 

Програмата ще се проведе от 3 до 5 май 2018 г. в Истанбул. 

Разходите за настаняване на участниците за 4 нощувки по време на 

програмата ще бъдат покрити от ITEF. От участниците се очаква да 

заплатят разходите по пътуването си. Крайният срок за 

кандидатстване е  март 2018 г. 

Моля, изпратете пълни формуляри с прикачена снимка на профила 

(максимум 1 MB); fellowship@itef.com.tr  

Please find here the application form of ITEF 2018- Professional 

Meetings Fellowship Programme 
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РЕДЦИТЕ 

 

 

 

 

Рубриката се води от: Гл. 

ас. д-р Весела Атанасова, 

която защитава двойна 

докторантура по 

египтология между Сорбона-

Париж и Нов български 

университет на тема 

„Жреците от божествения 

култ през Старо царство“ 

(2015 г.). Изследването й е 

придружено с теренна 

работа в редица музеи, сред 

които Каирския музей, 

Лувъра, музея Метрополитън, 

Британския музей. Работи с 

учени от престижни между 

народни изследователски 

лабора тории. От 2008 г. 

преподава История на 

египетското изкуство в Нов 

български университет, а от 

2017 г. е главен асистент в 

Центъра по тракология 

“Александър Фол” към БАН.  

 

  

  

 

 

СКАРАБЕЯТ ОТ С. ЛЮБЧА – 

СВИДЕТЕЛ ЗА ВРЪЗКИТЕ 

МЕЖДУ ТРАКИЯ И ДРЕВЕН 

ЕГИПЕТ 

 

Сред многобройните археоло 

гически находки, намерени в 

България, впечатлява древно 

египетски скарабей, открит в 

погребална могила от VIII-

VII в. пр. Хр. в с. Любча, община Доспат. Поставен в гроб-кенотаф, 

заедно със 70 кехлибарени зърна и множество глинени мъниста, най-

вероятно той е бил част от колие, принесено като погребален дар. Но по 

какъв начин е достигнал българските земи и защо?  

Свещеният скарабей (Scarabaeus sacer) има магически сили в Древен 

Египет.

П 
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Това се дължи на същността на самото насекомо, което сформира топка от 

тор (често в пъти по-голяма от него), търкаля я до някоя дупка и снася 

яйцето си в нея. Лаврата му се развива, хранейки се от торта около себе си. 

Древните египтяни оприличават този бръмбар с бог Хепри, който подобно 

на свещеното насекомо, търкаля слънчевото кълбо в небето всеки ден, а 

вечер го отвежда в другия свят. Самото име на този бог произлиза от 

египетската дума за скарабей “хепер”, която означава “появявам се”, 

“ставам”, “трансформирам се”, а изображенията му са с глава на бръмбар. 

Скарабеят е символ на трансформацията, на преобразуванието, на 

обновлението и възкресението. Затова присъства задължително както в 

религиозното, така и в погребалното египетско изкуство. Той има важна 

роля в погребалния ритуал в Древен Египет. Негови изображения, 

направени от различен материал като кост, камък,  

 

 
 

фаянс или ценни метали, често са поставяни до гърдите на покойника. 

Функцията му в този случай била да не допусне сърцето да свидетелства 

срещу покойника пред бога на мъртвите Озирис. Амулети във формата на 

скарабей били носени и от живите, за да ги предпазват от злини. Това са 

малки статуетки, пробити в едната си част, за да могат да се нанижат на 

колие. Върху коремчетата им има надписи – често имена на царе, богове 

или магически формули, които ги предпазвали от всякакви вредители. 

Най-вероятно функцията на скарабея от село Любча била подобна – да 

предпазва собственика си от зли сили.  

Според френският археолог от български произход д-р Васил Добрев 

надписът върху коремчето на скарабея се чете “неб тауи Ре”, което в 

превод означава “Господарят на Двете Земи (Египет) е Ре”. Написано е с 

йератическо писмо, което е опростен вариант на древноегипетските 

йероглифи. Този вид писменост позволявал на древноегипетските писари 

да пишат бързо и върху различни видове носители, както в случая с този 

амулет. “Господарят на Двете Земи (Египет) е Ре” е името на последния 

цар на XI-та династия Монтухотеп IV, управлявал Египет в периода 1998-

1991 г. пр. Хр. Със сигурност знаците “Ре” и “тауи” могат да се различат, 
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но разчитането на знака “неб” не е ясно. Сигурно е също, че става дума за 

споменаване на египетския бог на слънцето Ра.   

Присъствието на свещения египетски бръмбар в погребалната могила в 

Югозападните Родопи сочи без съмнение за съществуването на миграции в 

посока към Близкия изток, и обратното. Миграциите са били нещо 

обичайно в античния свят, а подобни египетски скарабеи са намирани чак 

на остров Березан в днешна Украйна. Най-вероятно човекът, чиито 

кенотаф е намерен в село Любча, е бил в Египет или е имал контакт с 

някой, който е бил там, и по такъв начин се е снабдил с тази толкова 

типична египетска вещ. След смъртта му тя е поставена в гроба му, за да 

продължи с него пътя към отвъдното и да го пази от зли сили.  

Весела Атанасова 

++++ 

 

 

 

 

 

 
 

 

Паметта на Апостола на свободата, по случай 145-та годишнина 

от обесването му, бе почетена с шествие-поклонение пред паметника на 

Левски в София. 

 

 

Държавният глава Румен Радев каза:  

"От Апостола пазим едно теферче, кичур коси и кратки писма, но те 

струват повече от доктрина. Учат ни, че дела трябват, а не думи. Дават ни 

вяра, че времето нас обръща, но и ние него обръщаме. Днес сме република. 

Но чиста ли? Свята ли? Циниците приемат тези въпроси с презрение, както 

 

 

145 ГОДИНИ 

ОТ ОБЕСВАНЕТО 
НА АПОСТОЛА 
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други в онези години вземаха Апостола за луда глава и мечтател. Тях 

обаче времето ги отнесе, а пред бесилото на Дякона се покланяме всяка  

 

 

година.  Идеалът на Левски за чиста и свята 

република е дългосрочна програма. Много време трябваше, за да стане 

България република, а колко още ще трябва, за да стане тя чиста и свята – 

това зависи от нас, зависи от нашата гражданска отговорност и от нашата 

гражданска позиция. Републиката на Апостола принадлежи на всички 

граждани, а не на шепа хора. В нея отечеството не се бърка с бащиния, а 

законът е за всички. В чистата и святата република лъжата е позор, а човек 

тежи според делата си. В нея думите са свят ангажимент, каквито са 

думите в тефтерчето на Апостола. "Нашите българи желаят свободата, но я 

приемат, ако някой им я поднесе в къщите на тепсия“. И още: "Не си 

народен, ако знаеш народното зло и не го казваш". Тези прости думи 

описват цялата българска драма. Робството ни е приучило да се 

съобразяваме със злото и със силата, но за да бъдем свободни, трябва да 

победим унинието и примирението вътре в нас. Преди век и половина един 

монах от Карлово заложи живота си, за да изкупи нашата свобода. Левски 

предизвика цяла империя и спечели облога си. Той пожертва живота си, но 

спечели за цял народ. Неговият блян не остарява с годините. Ние, 

днешните българи, сме призвани с нашите дружни усилия да сбъднем 

идеала на Левски  – заради него, заради себе си и заради нашите деца!", 

каза в словото си президентът Радев. 

 

 

 

 

 

 

+++ 
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П о л е м и к а 

 
 

ДЖЕНДЪР ОБРАЗОВАНИЕТО СЕ ПРИЛАГА В БЪЛГАРИЯ ОТ 20 

ГОДИНИ 

Уляна Пачева 

 Покрай страстите около Истанбулската конвенция и 

предвиденото в нея джендър образование остава скрит фактът, че 

всъщност програма за джендър образование се прилага в България от 20 

години. Тя стартира през 1997 г. "като превантивна програма и част от 

проекта "Елиминиране на насилието над жени чрез проучване на проблема 

и образоване на обществото", осъществен в партньорство с 

неправителствената организация "Защитници на човешките права от 

Минесота"- САЩ". Проектът е на Фондация "Джендър проект в България". 

Сред спонсорите са: Фондация "Отворено общество", Съветът на Европа, 

базираният в САЩ  Глобален фонд на жените, Националният  

демократичен институт и др. Цитирам текстове от сайта на фондацията: 

"В рамките на проекта е предоставена и адаптирана към българските 

условия методика за обучение на учители по основните проблемни 

области: Що е джендър и джендър роли; правата на човека; правата на 

жените и децата; насилието във всичките му форми; национални и 

международни законодателни практики и институции; семейно планиране 

и сексуално здраве"; Пилотна програма - през учебната 1997/1998 г. в две 

училища в София. Обучителен семинар за учители и педагогически 

съветници. Библиотека с тематична литература на български и английски 

език и видеотека.През учебната 1999/2000 г. в проекта са включени детска 

градина, студенти, 20 училища от цялата страна. Общо - 400 деца и 

младежи на възраст от 4 години до 21 г. Организирана е кръгла маса с 

финансовата подкрепа на "Отворено общество" за методиката, обхвата и 

бъдещата стратегия за развитие на програмата "Джендър образование". В 

гр. Перник е създаден Регионален център,  "който включи в "Джендър 

образование" всички учебни заведения в града с активното партньорство 

на местната власт, Педагогическия инспекторат, медиите".  

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА, според Фондация "Джендърпроект в 

България": 
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1. Основен проблем при реализирането на тази програма се оказа фактът, 

че по-голяма част от участниците бяха с формирани вече и затвърдени 

стереотипни нагласи към мъжките и женските роли в обществото, което 

налагаше първоначалното им преодоляване, за да е възможно 

изграждането на ново непредубедено разбиране и отношение към 

проблема за равноправието на половете в социалното пространство. 

2. Тъй като децата трудно разграничават реалната от желаната ситуация, 

често се стигаше до идеализиране на собствените способности и 

възможности, а също така и на характеристиките на пола, към който 

принадлежат. Отъждествяването между реалността и желанието изкривява 

анализа, като води до опростяване и елементаризиране. 

3.Учениците трудно реализират прехода от конкретната                     

ситуация или казус към общия извод. Фондация "Джендър проект в 

България" е част от проект "Граждански диалогзаразвитие" отноември 

2017 г. Целите на Джендър - проект в България включват и: – Лобиране на 

национално и местно равнище за мобилизиране ресурсите на 

образователните институции и гражданското общество за ефективното 

прилагане на практика на чл. 35 от Закона за защита срещу 

дискриминацията. – Активно промотиране на политики и проекти за 

включване и утвърждаване на джендър-тематиката в държавните 

образователни стандарти 

 

 
 

Хора, БДЕТЕ! 
 

 Фондация "Български център за джендър изследвания" (БЦДИ) е 

създадена през 1998 г. като независима неправителствена организация, 

регистрирана по ЗЛС, (ф.д. № 8516/1998). Организацията работи в 

областта на равенството между половете, насилието срещу жените, 

недискриминацията и репродуктивните права, като предоставя 

информация, изготвя изследвания, анализи и проектозакони в тези сфери, 

провежда кампании и лобира за законодателни промени във визираните 

области, предоставя обучение и консултации за професионалисти и работи 

в широка мрежа от организации, публични институции и експерти.  
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++++ 

НПО-ТА НА СОРОС И ЛГБТ ОБЩНОСТТА ИСКАТ ПРОВЕЖ 

ДАНЕ НА ДЖЕНДЪР ОБУЧЕНИЕ В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ В 

БЪЛГАРИЯ  

 

++++ 

ФОНДАЦИЯ „СИНГЪЛ СТЕП” СПЕЧЕЛИ СЪСТЕЗАНИЕТО, 

ОРГАНИЗИРАНО ОТ НОВА ТЕЛЕВИЗИЯ „ПРОМЯНАТА“  

  

Иван и Николета, създателите на фондацията, са приели предиз 

викателството да помогнат на ЛГБТИ младежите (лесбийки, гей, 

бисексуални, транс и интерсекс)!!! в България да бъдат приети – от 

семействата си, обществото и от самите себе си. 

Целта на фондацията е да пропука “балона” на стигмата по темата ЛГБТИ 

с личен пример и положителни лични истории. Активно работят, за да 

привлекат множество съмишленици и партньори и по този начин да 

отворят темата и към хора, които не са част от ЛГБТИ общността, защото 

вярват, че отдавна е отминало времето за самоизолиране на една общност в 

себе си. Работят с различни групи и общности – ученици, учители, 

психолози, социални работници, бизнеси, спортисти.“Сингъл Степ” вече 

стартира първата си услуга: онлайн чат на техния сайт!!!  

Те са победителите на НОВА телевизия! 

 

++++ 

 

 
 

ПРОФ. МИХАИЛ КОНСТАНТИНОВ 

16.02.2018 

 

Всеки е чувал забележителната поговорка, че когато фактите говорят и 

боговете мълчат. Разбира се, някои хора интерпретират фактите така, както 

дяволът чете Евангелието. Което пък е друга прекрасна българска 

поговорка. 

От спекулациите и лъжите във връзка със злополучната Истанбулска 

конвенция, която май логично си отива, една ми направи особено 

впечатление. Защото директно противоречи на фактите. Много от хората, с 
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които съм говорил на тази тема и които само бегло познават нещата, казват 

нещо такова: добре, не ни харесва Конвенцията в този вид (то друг вид тя 

няма и не може да има!), но защо само ние и Русия не сме я ратифицирали? 

И добавят Азербайджан, който нищо не е ратифицирал, а даже не е и 

подписвал. Както впрочем и Русия. Ми, отговарям аз, защото това не е 

вярно! И не просто не е вярно, а даже е архилъжовно. Защото не са я 

ратифицирали 40 %, или даже 47 % от държавите, зависи коя база ще 

приемем.? 

Нека кажем още нещо за числата. Както ще видим по-долу, у нас стават 

относително два пъти повече изнасилвания, отколкото в Черна Гора. И 

това е лошо. Но у нас изнасилванията са (моля, седнете стабилно, за да не 

паднете!) 36 пъти по-малко на глава на населението за една година, 

отколкото в Англия и Уелс! Това също така значи, че в Англия и Уелс има 

над 70 (седемдесет!) пъти повече изнасилвания, отколкото в Черна Гора. 

И нека поясня: това са данни на европейската агенция Евростат за 2015 

година, а не на президента Путин и на неговата пропаганда. Ако тук някой 

се сети, че ужасяващият брой изнасилвания в Англия и Уелс е свързан с 

променения етнически състав на Обединеното Кралство след Втората 

световна война, няма да седна да го/я разубеждавам. 

Тази статия е пълна с числа и за мнозина ще бъде скучна. Но моля не я 

захвърляте. Защото зад тези числа е истината, ужасяващата истина. Когато 

наистина се ужасите на макс, някои от вас ще си помислят, че България 

стои толкова добре в статистиките, защото у нас изнасилванията се крият. 

Тъй като изнасилените циганки знаят, че ако се оплачат, ще ги бият, както 

често се случва. Но в Англия и Уелс изнасилените пакистанки също не се 

оплакват. Тъй като се страхуват, че ще ги убият, както често се случва. Кой 

страх е по-страшен? 

Според официалните данни на Евростат (има ги свободно в Мрежата) 

броят на изнасилванията на 100 хиляди души за една година в Европа стои 

така. Класацията се води убедително от Англия и Уелс с 62 изнасилвания. 

Следва Швеция с 57, а там доскоро нямаше такива ужасии. Някой може ли 

да познае до три, защо сега Швеция е на второ място в тази срамна 

класация? В гордата Исландия, където слънцето е кът и има дефицит на 

витамин Д, изнасилванията са 54. При това там няма мигранти и значи 

исландците сами си изнасилват жените, по една на всеки 920. У нас обаче е 

една на 30 000, за сведение на всички, които мислят, че тук е Адът, а там – 

Раят. Е, не е точно така. Следват останалите две парчета от Обединеното 

кралство, а именно Северна Ирландия с 39 и Шотландия с 33. 

В следващата по-умерена група са Белгия с 26 и Франция с 20 

изнасилвания. Да видим сега скандинавските страни, където уж е най-

високо качеството на живот и са най-щастливи хората. В Норвегия 

изнасилванията официално са 22, но там има много скрити изнасилвания и 
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убийства на бебета, като някои педофили правят това със собствените си 

деца на възраст до една годинка. Следват Финландия и Дания с по 19 

изнасилвания. Германските държави Австрия и Германия са с по-прилични 

показатели, съответно с 13 и 9 изнасилвания годишно. 

Хулената и нетолерантна уж България е някъде на „опашката” на Европа с 

по-малко от 2 (две!) изнасилвания. Излагат се значи мъжете на България, 

дето иначе загиват под бойните си знамена, заради жените и децата си 

загиват, а знаме пленено нямат. За разлика от гордите тевтонци, дето 

тонове знамена им изгориха на един московски площад преди 73 години. 

То и затова днес им изнасилват жените на конвейер, примерно в Кьолн по 

Нова година. И после германците си крият жените в кошарки, за да не ги 

насилват онези, които дойдоха всички, щото ги поканиха. В столицата 

Берлин си правят кошарките, а в главите им пушат изгорените знамена 

С под 2 изнасилвания годишно е и Словакия. Гърция пък направо е с 

неприлично малко изнасилвания – само едно, далеч назад от големите 

европейски държави, онези демократичните. И накрая е Черна Гора, с по-

малко от едно изнасилване годишно на 100 хиляди жители. Нещо слабо се 

представят черногорците, за бойните знамена на които не знам, но които 

пет века завоевател не пуснаха в земите си. 

И какво се оказа? Балканските държави, простите, неуките и мърлявите, 

почти не си изнасилват жените! Не го казвам аз, Евростат го казва. Но пък 

големите, умните, демократичните и чистичките, не се спряха да ни 

поучават как не трябва да си бием и изнасилваме жените. Не е лошо това 

поучение, но то щеше да е още по-убедително, ако поучителите не биеха и 

не изнасилваха жените си 10 пъти повече от нас. Че даже 20, 30, 40, 50, 60 

и 70 пъти повече! Повтарям: пъти, а не проценти. Щото процентите са 

7000, за който може да смята. Така, че айде по-леко с поученията, ако е 

възможно. Да добавим, че в тези, цивилизованите уж държави, в 

мюсюлманските им закрити общности, дето полицай не е влизал 10 и 

повече години, не само си бият и изнасилват жените. Обрязват ги, а това е 

гадост от най-висш порядък. За такова нещо, ако законът го допускаше, 

трябва да се режат глави, и то не в преносен смисъл, а по особено 

мъчителен за престъпниците начин! Та белким на останалите им светне 

нещо в увредените мозъци. 

Много се трогвам, когато ми дава акъл държавата, която уби един от най-

талантливите си писатели (Оскар Уайлд) и най-великия информатик на 

всички времена (Алън Тюринг), дето на всичкото отгоре й спечели Втората 

световна война, и то заради хомосексуализма на тези двамата! Така че, 

айде и тук малко по-кротко, ако е възможно. Нека тези държави, които си 

избиваха хомосексуалистите, а и евреите и циганите също, да подписват 

всякакви конвенции, необходимо им е. А ние сме подписали Конвенцията 

на ООН срещу насилието над жени във всичките му форми още през 1979 
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година, заедно с още почти 200 държави. Ама нямало било джендъри там!  

Време е да приключим с последната лъжа за това как е ратифицирана 

Истанбулската конвенция. Данните са на сайта coe.int на Съвета на Европа 

от 15.02.2018 г., по-нови данни няма. Самият сайт е лошо проектиран и с 

грешки (Мърлячи, сър!), но числата, с едно изключение, са верни. Сега 

внимавайте с данните, защото и там продължават да ни лъжат. В Съвета на 

Европа има 47 държави. От тях 45 са подписали (не става въпрос за 

ратификация) Конвенцията, като изключенията са Азербайджан и Русия – 

те си знаят защо. Сега наистина внимавайте! Конвенцията е 

ратифицирана от 28 държави, или 60 % от всички 

От тези 28 държави, 21 на брой, или 75 %, са направили това със 

забележки и резерви. Така искаха и нас да ни подмамят, да ратифицираме 

котка в торба, но с резерви. Защото резервите нямат никакво значение. 

Когато осъзнаха това, поляците подеха инициатива за излизане от 

Конвенцията. Сътветно Конвенцията не е ратифицирана от 19 държави, 

или 40 % от всички. Сред тях е и България. Така нашата страна, най-

малкото, не е някакво изключение. Две от пет не е изключение. В доста от 

тези 19 държави тече аналогична на нашата дискусия. И Конвенцията там 

вероятно също няма да бъде ратифицирана. Та затова са тези джендърни 

истерии и тръшкания, щото заверата е разкрита и се проваля. 

А иначе полза от Истанбулската конвенция има. Най-малкото заради 

дебата, дето ни отвори очите. А ние очите си ще продължим да ги държим 

отворени и нека никой да не заблуждава по този въпрос. За да се случи 

това, трябва да се разработи друг документ (Истанбулската конвенция е 

безнадеждна), в който не трябва да има сексизъм и джендъри, а само жени, 

мъже и деца, тоест хора. Защото такива ни е създала природата и защото 

това е нормата. Другото са извращения. Които по хуманни причини не 

трябва да се преследват, но по същите тези причини не трябва да се 

пропагандират и налагат. Новият документ трябва да пази всички 

беззащитни и особено децата. Както от физическо, така и от психическо . 

насилие, от които второто често е по-страшно. 

И нека на всички да е кристално ясно, че ние децата си няма да дадем. 

Защото знаем, как предците ни са загивали за жените и децата си, т.е. за 

род и Родина. Няма да допуснем тези жертви да се окажат напразни. И дай 

Боже България, най-старата държава в Европа, да поведе войната за 

нормалност на човека, която предстои. Защото засега спечелихме само 

една от многото битки. 

++++ 
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Интелектуалният кръг ”Кръжец - 30” е учреден през март 2014 г. от 

журналисти, писатели и езиковеди по повод 120-годишнината от 

създаването на СБЖ и за подкрепа на инициативата Парламент на духа, 

подета от Съюза. Той е отворен за всички български интелектуалци, 

независимо от тяхната принадлежност към творчески и професионални 

форми на сдружаване. Основната му цел е да се поставят на общественото 

внимание проблемите за чистотата на българския език и неговото развитие 

в настоящата обществeно-историческа обстановка, както и проблема 

Духовност. 

Без да ограничава творческата свобода на своите членове в профе 

сионалните им изяви, кръгът ”Кръжец - 30” ще обединява автори, които 

имат активно отношение и чието художествено творчество и публицистика 

носят послания за утвърж даването на българската духовност, 

съхраняването и развитието на автентичния български език. 

Намеренията са чрез различни норми и инициативи тези проблеми да 

бъдат дискутирани, обсъждани и популяризирани, за да достигнат до 

широк кръг от обществото и най-вече до онези, които са оторизирани да 

вземат решения по тях на държавно равнище и до законодателните 

институции. Неот ложно е приемането на Закон за българския език като 

фундамент за изпълнение на основната роля, място и значение на родния 

език за оцеляване на българската нация.Времето и хората ще подскажат 

какви други форми и инициативи ще се родят, за да се създаде активна 

обществена атмосфера за изработване стратегия по тази важна роля на 

езика за всеки уважаващ се народ 

Кръгът „Кръжец – 30“ започна дейността си публикуването на брой 1 

на електронния вестник "Кръжец"  от  месец август 2014 година и 

продължава да разчита на  участието  на всички колеги от журналис 

тическата гилдия за  списването му. 

Очакваме мнения, публицистични материали и други творби, 

предложения за срещи и дискусии с тематика, заложена в целите ни. Чрез 

вестника на кръга „Кръжец“ се търсят форми на творческо и 

организационно единение на разпиления днес потенциал на нацията в 
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името на бъдността на святото българско число 30. Към това призоваваме 

всички български журналисти, писатели, дейци на образованието и 

културата и всички интелектуалци. 

 

Лиляна Кънева 

Павел Боржуков 

 

ТЗИВИ от ЧИТАТЕЛИТЕ НИ 

 

 

За мен е огромна чест и удоволствие да получавам електронния Ви 

вестник. Изчетох го с нетърпение на един дъх. Благодаря Ви, че сте 

забелязали моето скромно присъствие и сте ме удостоили с такова 

внимание. Ще съм щастлива да получавам изданията и да следя 

интересните рубрики, да споделям събития, творби и мисли на съвременни 

творци и журналисти, радетели на българския дух и език. Самата аз съм 

учителка и всичко това изключително ме вълнува и прави съпричастна. 

Желая на Вас и вестника успехи, дълъг, деен и вълнуващ живот! 

С уважение: Виолета Терзииванова – Карнобат 

 

–––– 

Благодаря за "Кръжец" и се надявам да го получавам и занапред.  

Едно уточнение: спомената е годината 2018 за третото издание на 

конкурс "Албена", а в печатното издание е отбелязана датата 01.02.2019 до 

15.06.2019 година.  

Да се надявам, че книжното отбелязване е точният срок.  

 Димитър Димитров – София  

–––––––– 

Благодаря за хубавата Новогодишна изненада – в."Кръжец"! 

 За мен ще бъде удоволствие и в бъдеще да го "разлиствам"! 

––––––– 

Тъй като на 29.01.2018 се навършват 140 години от освобождението 

на моя град /Търговище, тогава Ески Джумая/ възползвам се от 

случая да Ви подаря за това своето вълнение! Бъдете здрави и напористи! 

Стоян Михайлов – Търговище  

–––––––– 

Приемете  Вие и екипа на това ценно електронно издание моите  

поздрави и пожеланието ми за много здраве, жизнени и духовни сили, за да 

посрещате и  преодолявате предизвикателствата  и проблемите на  времето 

в което живеем, да продължите все така  целенасочено и всеотдайно да 

изпълнявате  мисията си като журналисти, творци и граждани.  

За мен ще бъде чест и удоволствие да Ви сътруднича.  

О 
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С поздрав! Генка Богданова – Писател, Ямбол 

––––––––– 

++++ 

 

 

 

 

Очакваме да ни изпращате вашето творчество, творчеството на 

класици и автори, избрани от вас, набелязани теми извън рубриките ни и 

др. Кръгът ще организира срещи, на които ще кани мастити лектори, ще се 

бори срещу обезличаването на българския език, срещу клишетата и 

вредните заемки, ще ратува за дълбока емоционалност и задълбоченост на 

изказа, ще търси възпитателния ефект, обменa на опит между млади и 

опитни журналисти.  

*** 

Редакционна колегия 

Павел Боржуков,  

Николай Пиперов, Иван Вълов, Наско Тончев 

Красимира Борисова 
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